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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

GanthÈrambhakathÈ
MahÈkÈruÓikaÑ NÈthaÑ, ÒeyyasÈgarapÈraguÑ.
Vande nipuÓagambhÊra-vicitranayadesanaÑ.
VijjÈcaraÓasampannÈ, yena niyyanti lokato.
Vande tamuttamaÑ dhammaÑ, SammÈsambuddhap|jitaÑ.
SÊlÈdiguÓasampanno, Ôhito maggaphalesu yo.
Vande ariyasaÑghaÑ taÑ, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ.
VandanÈjanitaÑ puÒÒaÑ, iti yaÑ ratanattaye.
HatantarÈyo sabbattha, hutvÈhaÑ tassa tejasÈ.
Petehi ca1 kataÑ kammaÑ, yaÑ yaÑ purimajÈtisu.
PetabhÈvÈvahaÑ taÑ taÑ, tesaÑ hi phalabhedato.
PakÈsayantÊ BuddhÈnaÑ, desanÈ yÈ visesato.
SaÑvegajananÊ kamma-phalapaccakkhakÈrinÊ.
Petavatth|ti nÈmena, supariÒÒÈtavatthukÈ.
YaÑ KhuddakanikÈyasmiÑ, sa~gÈyiÑsu mahesayo.
Tassa sammÈvalambitvÈ, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ.
Tattha tattha nidÈnÈni, vibhÈvento visesato.
______________________________________________________________
1. Tehi tehi (Ka)
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SuvisuddhaÑ asaÑkiÓÓaÑ, nipuÓatthavinicchayaÑ.
MahÈvihÈravÈsÊnaÑ, samayaÑ avilomayaÑ.
YathÈbalaÑ karissÈmi, atthasaÑvaÓÓanaÑ subhaÑ.
SakkaccaÑ bhÈsato taÑ me, nisÈmayatha sÈdhavoti.
Tattha Petavatth|ti seÔÔhiputtÈdikassa tassa tassa sattassa
petabhÈvahetubh|taÑ kammaÑ, tassa pana pakÈsanavasena pavatto
“khett|pamÈ arahanto”ti-Èdiko pariyattidhammo idha “Petavatth|”ti
adhippeto.
TayidaÑ Petavatthu kena bhÈsitaÑ, kattha bhÈsitaÑ, kadÈ bhÈsitaÑ,
kasmÈ ca bhÈsitanti. Vuccate–idaÑ hi Petavatthu duvidhena pavattaÑ
aÔÔhuppattivasena pucchÈvissajjanavasena ca. Tattha yaÑ aÔÔhuppattivasena
pavattaÑ, taÑ BhagavatÈ1 bhÈsitaÑ, itaraÑ NÈradattherÈdÊhi pucchitaÑ tehi
tehi petehi2 bhÈsitaÑ. SatthÈ pana yasmÈ NÈradattherÈdÊhi tasmiÑ tasmiÑ
pucchÈvissajjane Èrocite taÑ taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya
dhammaÑ desesi, tasmÈ sabbampetaÑ Petavatthu3 SatthÈrÈ bhÈsitameva
nÈma jÈtaÑ. Pavattitavaradhammacakke hi Satthari tattha tattha
RÈjagahÈdÊsu viharante yebhuyyena tÈya tÈya aÔÔhuppattiyÈ
pucchÈvissajjanavasena sattÈnaÑ kammaphalapaccakkhakaraÓÈya taÑ taÑ
Petavatthu desanÈruÄhanti ayaÑ tÈvettha “kena bhÈsitan”ti-ÈdÊnaÑ padÈnaÑ
sÈdhÈraÓato vissajjanÈ. AsÈdhÈraÓato pana tassa tassa vatthussa
atthavaÓÓanÈyameva Ègamissati.
TaÑ panetaÑ Petavatthu VinayapiÔakaÑ SuttantapiÔakaÑ
AbhidhammapiÔakanti tÊsu piÔakesu SuttantapiÔakapariyÈpannaÑ,
DÊghanikÈyo MajjhimanikÈyo SaÑyuttanikÈyo A~guttaranikÈyo
KhuddakanikÈyoti paÒcasu nikÈyesu KhuddakanikÈyapariyÈpannaÑ, SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ Vedallanti navasu sÈsana~gesu GÈthÈsa~gahaÑ,
______________________________________________________________
1. BhagavatÈ tÈva (SÊ, I)

2. Pucchitehi petehi (Ka)

3. SabbaÑ Petavatthu (SÊ)
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“DvÈsÊti1 Buddhato gaÓhiÑ, dve sahassÈni bhikkhuto.
CaturÈsÊti sahassÈni, ye me dhammÈ pavattino”ti2–
evaÑ DhammabhaÓÉÈgÈrikena paÔiÒÒÈtesu caturÈsÊtiyÈ
dhammakkhandhasahassesu katipayadhammakkhandhasa~gahaÑ,
bhÈÓavÈrato catubhÈÓavÈramattaÑ, vaggato Uragavaggo Ubbarivaggo
C|Äavaggo MahÈvaggohi catuvaggasa~gahaÑ. Tesu paÔhamavagge dvÈdasa
vatth|ni, dutiyavagge terasa vatth|ni, tatiyavagge dasa vatth|ni,
catutthavagge soÄasa vatth|nÊti vatthuto ekapaÒÒÈsavatthupaÔimaÓÉitaÑ.
Tassa3 vaggesu Uragavaggo Èdi, vatth|su Khett|pamapetavatthu Èdi, tassÈpi
“khett|pamÈ arahanto”ti ayaÑ gÈthÈ Èdi.
_____

1. Uragavagga
1. Khett|pamapetavatthuvaÓÓanÈ
TaÑ panetaÑ vatthuÑ BhagavÈ RÈjagahe viharanto VeÄuvane
KalandakanivÈpe aÒÒataraÑ seÔÔhiputtapetaÑ Èrabbha kathesi. RÈjagahe kira
aÒÒataro aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo pah|tavitt|pakaraÓo
anekakoÔidhanasannicayo seÔÔhi ahosi, tassa mahÈdhanasampannatÈya
“MahÈdhanaseÔÔhi”tveva samaÒÒÈ ahosi. Ekova putto4 ahosi piyo manÈpo.
TasmiÑ viÒÒutaÑ patte mÈtÈpitaro evaÑ cintesuÑ “amhÈkaÑ puttassa
divase divase sahassaÑ sahassaÑ paribbayaÑ karontassa vassasatenÈpi
ayaÑ dhanasannicayo parikkhayaÑ na gamissati, kiÑ imassa
sippuggahaÓaparissamena, akilantakÈyacitto yathÈsukhaÑ bhoge
paribhuÒjat|”ti sippaÑ na sikkhÈpesuÑ. Vayappatte5 pana
kular|payobbanavilÈsasampannaÑ kÈmÈbhimukhaÑ
dhammasaÒÒÈvimukhaÑ kaÒÒaÑ ÈnesuÑ. So tÈya saddhiÑ abhiramanto
dhamme cittamattampi anuppÈdetvÈ samaÓabrÈhmaÓagurujanesu anÈdaro6
hutvÈ dhuttajanaparivuto rajjamÈno paÒcakÈmaguÓe rato giddho mohena
andho hutvÈ kÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ mÈtÈpit|su kÈlakatesu
naÔanÈÔakagÈyakÈdÊnaÑ yathicchitaÑ dento dhanaÑ vinÈsetvÈ
______________________________________________________________
1. DvÈsÊtiÑ (SÊ)
4. Athassa ekaputto (Ka)

2. Khu 2. 347 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ.
5. Vayappattassa (SÊ, I)

3. Tattha (SÊ, I)
6. AgÈravo (Ka)
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na cirasseva pÈrijuÒÒappatto hutvÈ iÓaÑ gahetvÈ jÊvikaÑ kappento puna
iÓampi alabhitvÈ iÓÈyikehi codiyamÈno tesaÑ attano khettavatthugharÈdÊni
datvÈ kapÈlahattho bhikkhaÑ caritvÈ bhuÒjanto tasmiÑyeva nagare
anÈthasÈlÈyaÑ vasati.
Atha naÑ ekadivasaÑ corÈ samÈgatÈ evamÈhaÑsu “ambho purisa kiÑ
tuyhaÑ iminÈ dujjÊvitena, taruÓo tvamasi thÈmajavabalasampanno, kasmÈ
hatthapÈdavikalo viya acchasi, ehi amhehi saha corikÈya paresaÑ santakaÑ
gahetvÈ sukhena jÊvikaÑ kappehÊ”ti. So “nÈhaÑ corikaÑ kÈtuÑ jÈnÈmÊ”ti
Èha. CorÈ “mayaÑ taÑ sikkhÈpema, kevalaÑ tvaÑ amhÈkaÑ vacanaÑ
karohÊ”ti ÈhaÑsu. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tehi saddhiÑ agamÈsi. Atha
te corÈ tassa hatthe mahantaÑ muggaraÑ datvÈ sandhiÑ chinditvÈ gharaÑ
pavisantÈ taÑ sandhimukhe ÔhapetvÈ ÈhaÑsu “sace idha aÒÒo koci
Ègacchati, taÑ iminÈ muggarena paharitvÈ ekappahÈreneva mÈrehÊ”ti. So
andhabÈlo hitÈhitaÑ ajÈnanto paresaÑ Ègamanameva olokento tattha aÔÔhÈsi,
corÈ pana gharaÑ pavisitvÈ gayh|pagaÑ bhaÓÉaÑ gahetvÈ gharamanussehi
ÒÈtamattÈva ito cito ca palÈyiÑsu. GharamanussÈ uÔÔhahitvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ
dhÈvantÈ ito cito ca olokentÈ taÑ purisaÑ sandhidvÈre ÔhitaÑ disvÈ “hare
duÔÔhacorÈ”ti gahetvÈ hatthapÈde muggarÈdÊhi pothetvÈ1 raÒÒo dassesuÑ
“ayaÑ deva coro sandhimukhe gahito”ti. RÈjÈ “imassa sÊsaÑ chindÈpehÊ”ti
nagaraguttikaÑ ÈÓÈpesi. “SÈdhu devÈ”ti nagaraguttiko taÑ gÈhÈpetvÈ
pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhÈpetvÈ
rattavaÓÓaviraÄamÈlÈbandhakaÓÔhaÑ2 iÔÔhakacuÓÓamakkhitasÊsaÑ
vajjhapahaÔabheridesitamaggaÑ rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena
si~ghÈÔakaÑ vicarÈpetvÈ kasÈhi tÈÄento ÈghÈtanÈbhimukhaÑ neti, “ayaÑ
imasmiÑ nagare vilumpamÈnakacoro gahito”ti kolÈhalaÑ ahosi.
Tena ca samayena tasmiÑ nagare SulasÈ nÈma nagarasobhinÊ pÈsÈde
ÔhitÈ vÈtapÈnantarena olokentÊ taÑ tathÈ nÊyamÈnaÑ disvÈ pubbe tena
kataparicayÈ “ayaÑ puriso imasmiÑ yeva nagare mahatiÑ sampattiÑ
anubhavitvÈ idÈni evar|paÑ anatthaÑ anayabyasanaÑ patto”ti tassa
______________________________________________________________
1. UppothetvÈ (SÊ, I)

2. ...mÈlÈgandhakaÓÓaÑ (Ka)
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kÈruÒÒaÑ1 uppÈdetvÈ cattÈro modake pÈnÊyaÒca pesesi, nagaraguttikassa ca
ÈrocÈpesi “tÈva ayyo Ègametu, yÈvÈyaÑ puriso ime modake khÈditvÈ
pÈnÊyaÑ pivissatÊ”ti.
AthetasmiÑ antare ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno dibbena cakkhunÈ
olokento tassa byasanappattiÑ2 disvÈ karuÓÈya saÒcoditamÈnaso “ayaÑ
puriso akatapuÒÒo katapÈpo, tenÈyaÑ niraye nibbattissati, mayi pana gate
modake ca pÈnÊyaÒca datvÈ bhummadevesu uppajjissati, yann|nÈhaÑ
imassa avassayo bhaveyyan”ti cintetvÈ pÈnÊyamodakesu upanÊyamÈnesu
tassa purisassa purato pÈturahosi. So theraÑ disvÈ pasannamÈnaso “kiÑ me
idÈneva imehi mÈriyamÈnassa modakehi khÈditehi, idaÑ pana paralokaÑ
gacchantassa pÈtheyyaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ modake ca pÈnÊyaÒca
therassa dÈpesi. Thero tassa pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ tassa passantasseva
tathÈr|pe ÔhÈne nisÊditvÈ modake paribhuÒjitvÈ pÈnÊyaÒca pivitvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. So pana puriso coraghÈtakehi ÈghÈtanaÑ netvÈ
sÊsacchedaÑ pÈpito anuttare puÒÒakkhette MahÈmoggallÈnatthere katena
puÒÒena uÄÈre devaloke nibbattanÈrahopi yasmÈ “SulasaÑ Ègamma mayÈ
ayaÑ deyyadhammo laddho”ti SulasÈya gatena sinehena maraÓakÈle cittaÑ
upakkiliÔÔhaÑ ahosi, tasmÈ hÊnakÈyaÑ upapajjanto pabbatagahanasambh|te
sandacchÈye3 mahÈnigrodharukkhe rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti.
So kira sace paÔhamavaye kulavaÑsaÔÔhapane ussukkaÑ akarissa,
tasmiÑyeva nagare seÔÔhÊnaÑ aggo abhavissa. Majjhimavaye majjhimo,
pacchimavaye pacchimo. Sace pana paÔhamavaye pabbajito abhavissa, arahÈ
abhavissa, majjhimavaye sakadÈgÈmÊ anÈgÈmÊ vÈ abhavissa, pacchimavaye
sotÈpanno abhavissa. PÈpamittasaÑsaggena pana itthidhutto surÈdhutto
duccaritanirato anÈdariko4 hutvÈ anukkamena sabbasampattito parihÈyitvÈ
mahÈbyasanaÑ pattoti vadanti.
Atha so aparena samayena SulasaÑ uyyÈnagataÑ disvÈ
saÒjÈtakÈmarÈgo andhakÈraÑ mÈpetvÈ taÑ attano5 bhavanaÑ netvÈ
sattÈhaÑ
______________________________________________________________
1. KÈruÒÒataÑ (SÊ, I)
4. AnÈdariyako (SÊ, I)

2. Tassa taÑ pavattiÑ (Ka)

3. SantacchÈye (Ka)
5. TaÑ tattha attano (SÊ)
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tÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi, attÈnaÒcassÈ Èrocesi. TassÈ mÈtÈ taÑ
apassantÊ rodamÈnÈ ito cito ca paribbhamati, taÑ disvÈ mahÈjano “ayyo
MahÈmoggallÈno mahiddhiko mahÈnubhÈvo tassÈ gatiÑ jÈneyya, taÑ
upasa~kamitvÈ puccheyyÈsÊ”ti Èha. SÈ “sÈdhu ayyo”ti theraÑ upasa~kamitvÈ
tamatthaÑpucchi. Thero “ito sattame divase VeÄuvanamahÈvihÈre Bhagavati
dhammaÑ desente parisapariyante passissasÊ”ti Èha. Atha SulasÈ taÑ
devaputtaÑ avoca “ayuttaÑ mayhaÑ tava bhavane vasantiyÈ, ajja sattamo
divaso, mama mÈtÈ maÑ apassantÊ paridevasokasamÈpannÈ bhavissati,
sÈdhu maÑ deva tattheva nehÊ”ti. So taÑ netvÈ VeÄuvane Bhagavati
dhammaÑ desente parisapariyante ÔhapetvÈ adissamÈnar|po aÔÔhÈsi.
Tato mahÈjano SulasaÑ disvÈ evamÈha “amma Sulase tvaÑ ettakaÑ
divasaÑ kuhiÑ gatÈ, tava mÈtÈ tvaÑ apassantÊ paridevasokasamÈpannÈ
ummÈdappattÈ viya jÈtÈ”ti. SÈ taÑ pavattiÑ mahÈjanassa Ècikkhi.
MahÈjanena ca “kathaÑ so puriso tathÈpÈpapasuto1 akatakusalo
dev|papattiÑ paÔilabhatÊ”ti vutte SulasÈ “mayÈ dÈpite modake pÈnÊyaÒca
ayyassa MahÈmoggallÈnattherassa datvÈ tena puÒÒena dev|papattiÑ
paÔilabhatÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ mahÈjano acchariyabbhutacittajÈto ahosi,
“arahanto nÈma anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa, yesu appakopi kato kÈro
sattÈnaÑ dev|papattiÑ ÈvahatÊ”ti uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedesi.
Bhikkh| tamatthaÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. Tato BhagavÈ imissÈ
aÔÔhuppattiyÈ–
1. “Khett|pamÈ arahanto, dÈyakÈ kassak|pamÈ.
BÊj|pamaÑ deyyadhammaÑ, etto nibbattate phalaÑ.
2. EtaÑ bÊjaÑ kasÊ khettaÑ, petÈnaÑ dÈyakassa ca.
TaÑ petÈ paribhuÒjanti, dÈtÈ puÒÒena vaÉÉhati.
______________________________________________________________
1. KatapÈpapasuto (Ka)
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3. Idheva kusalaÑ katvÈ, pete ca paÔip|jiya1.
SaggaÒca kamati2ÔÔhÈnaÑ, kammaÑ katvÈna bhaddakan”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
1. Tattha khett|pamÈti khittaÑ vuttaÑ bÊjaÑ tÈyati
mahapphalabhÈvakaraÓena rakkhatÊti khettaÑ, sÈlibÊjÈdÊnaÑ
viruhanaÔÔhÈnaÑ. TaÑ upamÈ etesanti khett|pamÈ, kedÈrasadisÈti attho.
Arahantoti khÊÓÈsavÈ. Te hi kilesÈrÊnaÑ saÑsÈracakkassa arÈnaÒca hatattÈ,
tato eva ÈrakattÈ, paccayÈdÊnaÑ arahattÈ, pÈpakaraÓe rahÈbhÈvÈ ca
“arahanto”ti vuccanti. Tattha yathÈ khettaÑ hi tiÓÈdidosarahitaÑ
svÈbhisa~khatabÊjamhi vutte utusalilÈdipaccayantar|petaÑ kassakassa
mahapphalaÑ hoti, evaÑ khÊÓÈsavasantÈno lobhÈdidosarahito
svÈbhisa~khate deyyadhammabÊje vutte kÈlÈdipaccayantarasahito dÈyakassa
mahapphalo hoti. TenÈha BhagavÈ “khett|pamÈ arahanto”ti.
UkkaÔÔhaniddeso ayaÑ tassa sekhÈdÊnampi khettabhÈvÈpaÔikkhepato3.
DÈyakÈti cÊvarÈdÊnaÑ paccayÈnaÑ dÈtÈro pariccajanakÈ, tesaÑ4
pariccÈgena attano santÈne lobhÈdÊnaÑ pariccajanakÈ chedanakÈ, tato vÈ
attano santÈnassa sodhakÈ, rakkhakÈ cÈti attho. Kassak|pamÈti
kassakasadisÈ. YathÈ kassako sÈlikhettÈdÊni kasitvÈ yathÈkÈlaÒca
vuttudakadÈnanÊharaÓanidhÈnarakkhaÓÈdÊhi5 appamajjanto uÄÈraÑ vipulaÒca
sassaphalaÑ paÔilabhati, evaÑ dÈyakopi arahantesu
deyyadhammapariccÈgena pÈricariyÈya ca appamajjanto uÄÈraÑ vipulaÒca
dÈnaphalaÑ paÔilabhati. Tena vuttaÑ “dÈyakÈ kassak|pamÈ”ti.
BÊj|pamaÑ deyyadhammanti li~gavipallÈsena vuttaÑ, bÊjasadiso
deyyadhammoti attho. AnnapÈnÈdikassa hi dasavidhassa dÈtabbavatthuno
etaÑ nÈmaÑ. Etto nibbattate phalanti etasmÈ
dÈyakapaÔiggÈhakadeyyadhammapariccÈgato dÈnaphalaÑ nibbattati ceva
uppajjati ca, ciratarapabandhavasena pavattati cÈti attho. Ettha ca yasmÈ
pariccÈgacetanÈbhisa~khatassa annapÈnÈdivatthuno bhÈvo, na itarassa,
tasmÈ “bÊj|pamaÑ deyyadhamman”ti deyyadhammaggahaÓaÑ kataÑ. Tena
______________________________________________________________
1. PaÔip|jayaÑ (SÊ, I)
4. Te taÑ (Ka)

2. Gamati (Ka)

3. Khettassa vÈ paÔikkhepato (SÊ, I)
5. ...rakkhaÓÈdÊsu (SÊ)
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deyyadhammÈpadesena deyyadhammavatthuvisayÈya
pariccÈgacetanÈyayeva bÊjabhÈvo daÔÔhabbo. SÈ hi paÔisandhiÈdippabhedassa tassa nissayÈrammaÓappabhedassa ca phalassa nipphÈdikÈ,
na deyyadhammoti.
2. EtaÑ bÊjaÑ kasÊ khettanti yathÈvuttaÑ bÊjaÑ, yathÈvuttaÒca khettaÑ,
tassa bÊjassa tasmiÑ khette vapanapayogasa~khÈtÈ1 kasi cÈti attho. EtaÑ
tayaÑ kesaÑ icchitabbanti Èha “petÈnaÑ dÈyakassa cÈ”ti. Yadi dÈyako pete
uddissa dÈnaÑ deti, petÈnaÒca dÈyakassa ca, yadi na pete uddissa dÈnaÑ
deti, dÈyakasseva etaÑ bÊjaÑ esÈ kasi etaÑ khettaÑ upakÈrÈya hotÊti
adhippÈyo. IdÈni taÑ upakÈraÑ dassetuÑ “taÑ petÈ paribhuÒjanti, dÈtÈ
puÒÒena vaÉÉhatÊ”ti vuttaÑ. Tattha taÑ petÈ paribhuÒjantÊti dÈyakena pete
uddissa dÈne dinne yathÈvuttakhettakasibÊjasampattiyÈ anumodanÈya ca yaÑ
petÈnaÑ upakappati, taÑ dÈnaphalaÑ petÈ paribhuÒjanti. DÈtÈ puÒÒena
vaÉÉhatÊti dÈtÈ pana attano dÈnamayapuÒÒanimittaÑ devamanussesu
bhogasampatti-ÈdinÈ puÒÒaphalena abhivaÉÉhati. PuÒÒaphalampi hi
“kusalÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu evamidaÑ puÒÒaÑ
pavaÉÉhatÊ”ti-ÈdÊsu2 puÒÒanti vuccati.
3. Idheva kusalaÑ katvÈti anavajjasukhavipÈkaÔÔhena kusalaÑ petÈnaÑ
uddisanavasena dÈnamayaÑ puÒÒaÑ upacinitvÈ idheva imasmiÑ yeva
attabhÈve. Pete ca paÔip|jiyÈti pete uddissa dÈnena sammÈnetvÈ
anubhuyyamÈnadukkhato te mocetvÈ. Pete hi uddissa diyyamÈnaÑ dÈnaÑ
tesaÑ p|jÈ nÈma hoti. TenÈha “amhÈkaÒca katÈ p|jÈ”ti3, “petÈnaÑ p|jÈ ca
katÈ uÄÈrÈ”ti4 ca. “Pete cÈ”ti ca-saddena “piyo ca hoti manÈpo,
abhigamanÊyo5 ca hoti vissÈsanÊyo, bhÈvanÊyo ca hoti garukÈtabbo, pÈsaÑso
ca hoti kittanÊyo viÒÒ|nan”ti evamÈdike diÔÔhadhammike dÈnÈnisaÑse
sa~gaÓhÈti. SaggaÒca kamati ÔhÈnaÑ, kammaÑ katvÈna bhaddakanti
kalyÈÓaÑ kusalakammaÑ katvÈ dibbehi Èyu-ÈdÊhi dasahi ÔhÈnehi suÔÔhu
aggattÈ “saggan”ti laddhanÈmaÑ katapuÒÒÈnaÑ nibbattanaÔÔhÈnaÑ
devalokaÑ kamati upapajjanavasena upagacchati6.
______________________________________________________________
1. VapanapayogakÈyavacÊpayogasa~khÈtÈ (Ka)
3. Khu 2. 129 piÔÔhe.
5. Sambhi sambhÈvanÊyo (Ka)

2. Di 3. 48 piÔÔhe.
4. Khu 2. 130 piÔÔhe.
6. Uppajjati (SÊ, I)
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Ettha ca “kusalaÑ katvÈ”ti vatvÈ puna “kammaÑ katvÈna bhaddakan”ti
vacanaÑ “deyyadhammapariccÈgo viya pattidÈnavasena
dÈnadhammapariccÈgopi dÈnamayakusalakammamevÈ”ti dassanatthanti
daÔÔhabbaÑ. Keci panettha “petÈti arahanto adhippetÈ”ti vadanti, taÑ tesaÑ
matimattaÑ “petÈ”ti khÊÓÈsavÈnaÑ ÈgataÔÔhÈnasseva abhÈvato,
bÊjÈdibhÈvassa ca dÈyakassa viya tesaÑ ayujjamÈnattÈ, petayonikÈnaÑ
yujjamÈnattÈ ca. DesanÈpariyosÈne devaputtaÑ SulasaÒca ÈdiÑ katvÈ
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti.
Khett|pamapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. S|karamukhapetavatthuvaÓÓanÈ
KÈyo te sabbasovaÓÓoti idaÑ Satthari RÈjagahaÑ upanissÈya VeÄuvane
KalandakanivÈpe viharante aÒÒataraÑ s|karamukhapetaÑ Èrabbha vuttaÑ.
AtÊte kira Kassapassa Bhagavato sÈsane eko bhikkhu kÈyena saÒÒato ahosi
vÈcÈya asaÒÒato, bhikkh| akkosati paribhÈsati. So kÈlaÑ katvÈ niraye
nibbatto ekaÑ BuddhantaraÑ tattha paccitvÈ tato cavitvÈ imasmiÑ
BuddhuppÈde RÈjagahasamÊpe Gijjhak|ÔapabbatapÈde tasseva kammassa
vipÈkÈvasesena khuppipÈsÈbhibh|to peto hutvÈ nibbatti. Tassa kÈyo
suvaÓÓavaÓÓo ahosi, mukhaÑ s|karamukhasadisaÑ. AthÈyasmÈ NÈrado
Gijjhak|Ôe pabbate vasanto pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ
pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya gacchanto antarÈmagge taÑ petaÑ
disvÈ tena katakammaÑ pucchanto–
4. “KÈyo te sabbasovaÓÓo, sabbÈ obhÈsate disÈ.
MukhaÑ te s|karasseva, kiÑ kammamakarÊ pure”ti–
gÈthamÈha. Tattha kÈyo te sabbasovaÓÓoti tava kÈyo deho sabbo
suvaÓÓavaÓÓo uttattakanakasannibho. SabbÈ obhÈsate disÈti tassa pabhÈya
sabbÈpi disÈ samantato obhÈsati vijjotati. ObhÈsateti vÈ antogadhahetuatthamidaÑ padanti “te kÈyo sabbasovaÓÓo sabbÈ disÈ obhÈseti vijjotetÊ”ti
attho daÔÔhabbo.
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MukhaÑ te s|karassevÈti mukhaÑ pana te s|karassa viya,
s|karamukhasadisaÑ tava mukhanti attho. KiÑ kammamakarÊ pureti “tvaÑ
pubbe atÊtajÈtiyaÑ kÊdisaÑ kammaÑ akÈsÊ”ti pucchati.
EvaÑ therena so peto katakammaÑ puÔÔho gÈthÈya vissajjento–
5. “KÈyena saÒÒato ÈsiÑ, vÈcÈyÈsimasaÒÒato.
Tena me’tÈdiso vaÓÓo, yathÈ passasi NÈradÈ”ti–
Èha. Tattha kÈyena saÒÒato Èsinti kÈyikena saÑyamena saÑyato
kÈyadvÈrikena saÑvarena saÑvuto ahosiÑ. VÈcÈyÈsimasaÒÒatoti vÈcÈya
asaÒÒato vÈcasikena asaÑvarena samannÈgato ahosiÑ. TenÈti tena ubhayena
saÑyamena asaÑyamena ca. Meti mayhaÑ. EtÈdiso1 vaÓÓoti ediso2, yathÈ
tvaÑ NÈrada paccakkhato passasi, evar|po3, kÈyena manussasaÓÔhÈno
suvaÓÓavaÓÓo, mukhena s|karasadiso Èsinti yojanÈ. VaÓÓasaddo hi idha
chaviyaÑ saÓÔhÈne ca daÔÔhabbo.
EvaÑ peto therena pucchito tamatthaÑ4 vissajjetvÈ tameva kÈraÓaÑ
katvÈ therassa ovÈdaÑ dento–
6. “TaÑ tyÈhaÑ NÈrada br|mi, sÈmaÑ diÔÔhamidaÑ tayÈ.
MÈkÈsi mukhasÈ pÈpaÑ, mÈ kho s|karamukho ah|”ti–
gÈthamÈha. Tattha tanti tasmÈ. TyÈhanti te ahaÑ. NÈradÈti theraÑ Èlapati.
Br|mÊti kathemi. SÈmanti sayameva. Idanti attano sarÊraÑ sandhÈya vadati.
AyaÑ hettha attho–yasmÈ bhante NÈrada idaÑ mama sarÊraÑ galato
paÔÔhÈya heÔÔhÈ manussasaÓÔhÈnaÑ, upari s|karasaÓÔhÈnaÑ5 tayÈ
paccakkhatova diÔÔhaÑ, tasmÈ te ahaÑ ovÈdavasena vadÈmÊti. Kinti ceti
Èha6 “mÈkÈsi mukhasÈ pÈpaÑ, mÈ kho s|karamukho ah|”ti. Tattha mÈti
paÔisedhe nipÈto. MukhasÈti mukhena. Khoti avadhÈraÓe, vÈcÈya
pÈpakammaÑ mÈkÈsi mÈ karohi.
______________________________________________________________
1. TÈdiso (SÊ, Ka) VimÈna-®Ôha 14 piÔÔhe passitabbaÑ.
3. Evar|pena (Ka)
5. S|karamukhasaÓÔhÈnaÑ (Ka)

2. EtÈdiso (SÊ, I)
4. PucchitamatthaÑ (Ka)
6. KimidaÑ peto Èha (SÊ)
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MÈ kho s|karamukho ah|ti ahaÑ viya s|karamukho mÈ ahosiyeva. Sace
pana tvaÑ mukharo hutvÈ vÈcÈya pÈpaÑ kareyyÈsi, ekaÑsena s|karamukho
bhaveyyÈsi, tasmÈ mÈkÈsi mukhasÈ pÈpanti phalapaÔisedhanamukhenapi
hetumeva paÔisedheti.
AthÈyasmÈ NÈrado RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto catuparisamajjhe nisinnassa Satthuno tamatthaÑ
Èrocesi. SatthÈ “NÈrada pubbeva mayÈ so satto diÔÔho”ti vatvÈ
anekÈkÈravokÈraÑ vacÊduccaritasannissitaÑ ÈdÊnavaÑ,
vacÊsucaritapaÔisaÑyuttaÑ ca ÈnisaÑsaÑ pakÈsento dhammaÑ desesi, sÈ
desanÈ sampattaparisÈya sÈtthikÈ ahosÊti.
S|karamukhapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. P|timukhapetavatthuvaÓÓanÈ
DibbaÑ subhaÑ dhÈresi vaÓÓadhÈtunti idaÑ Satthari VeÄuvane
viharante KalandakanivÈpe aÒÒataraÑ p|timukhapetaÑ Èrabbha vuttaÑ.
AtÊte kira Kassapassa Bhagavato kÈle dve kulaputtÈ tassa sÈsane pabbajitvÈ
sÊlÈcÈrasampannÈ sallekhavuttino aÒÒatarasmiÑ gÈmakÈvÈse samaggavÈsaÑ
vasiÑsu, atha aÒÒataro pÈpajjhÈsayo pesuÒÒÈbhirato bhikkhu tesaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ upagaÒchi. TherÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ
vasanaÔÔhÈnaÑ datvÈ dutiyadivase taÑ gahetvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu,
manussÈ te disvÈ tesu theresu ativiya paramanipaccakÈraÑ katvÈ
yÈgubhattÈdÊhi paÔimÈnesuÑ. So vihÈraÑ pavisitvÈ cintesi “sundaro vatÈyaÑ
gocaragÈmo, manussÈ ca saddhÈ pasannÈ paÓÊtapaÓÊtaÑ piÓÉapÈtaÑ denti,
ayaÒca vihÈro chÈy|dakasampanno, sakkÈ me idha1 sukhena vasituÑ, imesu
pana bhikkh|su idha vasantesu mayhaÑ phÈsuvihÈro na bhavissati,
antevÈsikavÈso viya bhavissati, handÈhaÑ ime aÒÒamaÒÒaÑ bhinditvÈ yathÈ
na puna idha vasissanti, tathÈ karissÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
1. SakkÈ idheva (SÊ, I)
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AthekadivasaÑ mahÈthere dvinnampi ovÈdaÑ datvÈ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ paviÔÔhe pesuÓiko bhikkhu thokaÑ kÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ
mahÈtheraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ therena “kiÑ Èvuso vikÈle ÈgatosÊ”ti
ca vutte “Èma bhante, kiÒci vattabbaÑ atthÊ”ti vatvÈ “kathehi Èvuso”ti
therena anuÒÒÈto Èha “eso bhante tumhÈkaÑ sahÈyakatthero sammukhÈ
mitto viya attÈnaÑ dassetvÈ parammukhÈ sapatto viya upavadatÊ”ti. “KiÑ
kathetÊ”ti pucchito “suÓÈtha bhante, ‘eso mahÈthero saÔho mÈyÈvÊ kuhako
micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappetÊ’ti tumhÈkaÑ aguÓaÑ kathetÊ”ti Èha. MÈ Èvuso
evaÑ bhaÓi, na so bhikkhu evaÑ maÑ upavadissati, gihikÈlato paÔÔhÈya
mama sabhÈvaÑ jÈnÈti “pesalo kalyÈÓasÊlo”ti. “Sace bhante tumhe attano
visuddhacittatÈya evaÑ cintetha, taÑ tumhÈkaÑyeva anucchavikaÑ,
mayhaÑ pana tena saddhiÑ veraÑ natthi, kasmÈ ahaÑ tena avuttaÑ
‘vuttan’ti vadÈmi, hotu, kÈlantarena sayameva jÈnissathÈ”ti Èha. Theropi
puthujjanabhÈvadosena1 dveÄhakacitto “evampi siyÈ”ti sÈsa~kahadayo hutvÈ
thokaÑ sithilavissÈso ahosi. So bÈlo paÔhamaÑ mahÈtheraÑ paribhinditvÈ
itarampi theraÑ vuttanayeneva paribhindi. Atha te ubhopi therÈ
dutiyadivase aÒÒamaÒÒaÑ anÈlapitvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈme piÓÉÈya
caritvÈ piÓÉapÈtamÈdÈya attano vasanaÔÔhÈneyeva paribhuÒjitvÈ
sÈmÊcimattampi akatvÈ taÑ divasaÑ tattheva vasitvÈ vibhÈtÈya ca rattiyÈ
aÒÒamaÒÒaÑ anÈrocetvÈva yathÈphÈsukaÔÔhÈnaÑ agamaÑsu.
PesuÓikaÑ pana bhikkhuÑ paripuÓÓamanorathaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya
paviÔÔhaÑ manussÈ disvÈ ÈhaÑsu “bhante therÈ kuhiÑ gatÈ”ti. So Èha
“sabbarattiÑ aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ katvÈ mayÈ ‘mÈ kalahaÑ karotha,
samaggÈ hotha, kalaho nÈma anatthÈvaho ÈyatidukkhuppÈdako
akusalasaÑvattaniko, purimakÈpi kalahena mahatÈ hitÈ paribhaÔÔhÈ’ti-ÈdÊni
vuccamÈnÈpi mama vacanaÑ anÈdiyitvÈ pakkantÈ”ti. Tato manussÈ “therÈ
tÈva gacchantu, tumhe pana amhÈkaÑ anukampÈya idheva anukkaÓÔhitvÈ
vasathÈ”ti yÈciÑsu. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tattheva vasanto katipÈhena
cintesi “mayÈ sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ
______________________________________________________________
1. PuthujjanabhÈvavasena (SÊ, I)
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bhikkh| ÈvÈsalobhena paribhinnÈ, bahuÑ vata mayÈ pÈpakammaÑ
pasutan”ti balavavippaÔisÈrÈbhibh|to sokavegena gilÈno hutvÈ na cireneva
kÈlaÑ katvÈ avÊcimhi nibbatti.
Itare dve sahÈyakattherÈ janapadacÈrikaÑ carantÈ aÒÒatarasmiÑ ÈvÈse
samÈgantvÈ aÒÒamaÒÒaÑ sammoditvÈ tena bhikkhunÈ vuttaÑ
bhedavacanaÑ aÒÒamaÒÒassa ÈrocetvÈ tassa abh|tabhÈvaÑ ÒatvÈ samaggÈ
hutvÈ anukkamena tameva ÈvÈsaÑ paccÈgamiÑsu. ManussÈ dve there disvÈ
haÔÔhatuÔÔhÈ saÒjÈtasomanassÈ hutvÈ cat|hi paccayehi upaÔÔhahiÑsu. TherÈ
ca tattheva vasantÈ sappÈya-ÈhÈralÈbhena samÈhitacittÈ vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ na cireneva arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
PesuÓiko bhikkhu ekaÑ BuddhantaraÑ niraye paccitvÈ imasmiÑ
BuddhuppÈde RÈjagahassa avid|re p|timukhapeto hutvÈ nibbatti. Tassa
kÈyo suvaÓÓavaÓÓo ahosi, mukhato pana puÄavakÈ1 nikkhamitvÈ ito cito ca
mukhaÑ khÈdanti, tassa d|rampi okÈsaÑ pharitvÈ duggandhaÑ vÈyati.
TathÈyasmÈ NÈrado Gijjhak|ÔapabbatÈ orohanto taÑ disvÈ–
7. “DibbaÑ subhaÑ dhÈresi vaÓÓadhÈtuÑ,
VehÈyasaÑ tiÔÔhasi antalikkhe.
MukhaÒca te kimayo p|tigandhaÑ,
KhÈdanti kiÑ kammamakÈsi pubbe”ti–
imÈya gÈthÈya katakammaÑ pucchi. Tattha dibbanti divi bhavaÑ
devattabhÈvapariyÈpannaÑ. Idha pana dibbaÑ viyÈti dibbaÑ. Subhanti
sobhanaÑ, sundarabhÈvaÑ vÈ. VaÓÓadhÈtunti chavivaÓÓaÑ. DhÈresÊti
vahasi. VehÈyasaÑ tiÔÔhasi antalikkheti vehÈyasasaÒÒite antalikkhe tiÔÔhasi.
Keci pana “vihÈyasaÑ tiÔÔhasi antalikkhe”ti pÈÔhaÑ vatvÈ vihÈyasaÑ
obhÈsento antalikkhe tiÔÔhasÊti vacanasesena2 atthaÑ vadanti. P|tigandhanti
kuÓapagandhaÑ, duggandhanti attho. KiÑ kammamakÈsi pubbeti
paramaduggandhaÑ te mukhaÑ kimayo khÈdanti, kÈyo ca suvaÓÓavaÓÓo,
kÊdisaÑ nÈma kammaÑ evar|passa attabhÈvassa kÈraÓabh|taÑ pubbe tvaÑ
akÈsÊti pucchi.
______________________________________________________________
1. PuÄuvakÈ (Ka)

2. Vacanavasena (SÊ)
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EvaÑ therena so peto attanÈ katakammaÑ puÔÔho tamatthaÑ
vissajjento–
8. “SamaÓo ahaÑ pÈpo’tiduÔÔhavÈco1,
Tapassir|po mukhasÈ asaÒÒato.
LaddhÈ ca me tapasÈ vaÓÓadhÈtu,
MukhaÒca me pesuÓiyena p|tÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha samaÓo ahaÑ pÈpoti ahaÑ lÈmako samaÓo pÈpabhikkhu
ahosiÑ. AtiduÔÔhavÈcoti atiduÔÔhavacano2, pare atikkamitvÈ la~ghitvÈ vattÈ,
paresaÑ guÓaparidhaÑsakavacanoti attho. “AtidukkhavÈco”ti vÈ pÈÔho,
ativiya pharusavacano musÈvÈdapesuÒÒÈdivacÊduccaritanirato.
Tapassir|poti samaÓapatir|pako. MukhasÈti mukhena. LaddhÈti paÔiladdhÈ.
Ca-kÈro sampiÓÉanattho. Meti mayÈ. TapasÈti brahmacariyena.
PesuÓiyenÈti pisuÓavÈcÈya. P|tÊti p|tigandhaÑ.
EvaÑ so peto attanÈ katakammaÑ ÈcikkhitvÈ idÈni therassa ovÈdaÑ
dento–
9. “TayidaÑ tayÈ NÈrada sÈmaÑ diÔÔhaÑ,
AnukampakÈ ye kusalÈ vadeyyuÑ.
MÈ pesuÓaÑ mÈ ca musÈ abhÈÓi,
Yakkho tuvaÑ hohisi kÈmakÈmÊ”ti–
osÈnagÈthamÈha. Tattha tayidanti taÑ idaÑ mama r|paÑ. AnukampakÈ ye
kusalÈ vadeyyunti ye anukampanasÊlÈ kÈruÓikÈ parahitapaÔipattiyaÑ kusalÈ
nipuÓÈ BuddhÈdayo yaÑ vadeyyuÑ, tadeva vadÈmÊti adhippÈyo. IdÈni taÑ
ovÈdaÑ dassento “mÈ pesuÓaÑ mÈ ca musÈ abhÈÓi, yakkho tuvaÑ hohisi
kÈmakÈmÊ”ti Èha. Tassattho–pesuÓaÑ pisuÓavacanaÑ musÈ ca mÈ abhÈÓi
mÈ kathehi, yadi hi tvaÑ musÈvÈdaÑ pisuÓavÈcaÑ ca pahÈya vÈcÈya
saÒÒato bhaveyyÈsi, yakkho vÈ devo vÈ devaÒÒataro vÈ tvaÑ bhavissasi,
kÈmaÑ kÈmitabbaÑ uÄÈraÑ
______________________________________________________________
1. PÈpo dukkhavÈco (I)

2. DukkhavÈcoti dukkhavacano (I)
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dibbasampattiÑ paÔilabhitvÈ tattha kÈmanasÊlo1 yathÈsukhaÑ indriyÈnaÑ
paricaraÓena abhiramaÓasÊloti.
TaÑ sutvÈ thero tato RÈjagahaÑ gantvÈ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto Satthu tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ taÑ aÔÔhuppattiÑ
katvÈ dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ sampattaparisÈya sÈtthikÈ ahosÊti.
P|timukhapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. PiÔÔhadhÊtalikapetavatthuvaÓÓanÈ
YaÑ kiÒcÈrammaÓÓaÑ katvÈti idaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ Jetavane
viharanto AnÈthapiÓÉikassa gahapatino dÈnaÑ Èrabbha kathesi.
AnÈthapiÓÉikassa kira gahapatino dhÊtu dhÊtÈya dÈrikÈya dhÈti
piÔÔhadhÊtalikaÑ2 adÈsi “ayaÑ te dhÊtÈ, imaÑ gahetvÈ kÊÄass|”ti. SÈ tattha
dhÊtusaÒÒaÑ uppÈdesi. AthassÈ ekadivasaÑ taÑ gahetvÈ kÊÄantiyÈ pamÈdena
patitvÈ bhijji, tato dÈrikÈ “mama dhÊtÈ matÈ”ti parodi. TaÑ rodantiÑ3 kocipi
gehajano saÒÒÈpetuÑ nÈsakkhi. TasmiÑ ca samaye SatthÈ AnÈthapiÓÉikassa
gahapatino gehe paÒÒatte Èsane nisinno hoti, mahÈseÔÔhi ca Bhagavato
samÊpe nisinno ahosi. DhÈti taÑ dÈrikaÑ gahetvÈ seÔÔhissa santikaÑ
agamÈsi. SeÔÔhi taÑ disvÈ “kissÈyaÑ4 dÈrikÈ rodatÊ”ti Èha, dhÈti taÑ
pavattiÑ seÔÔhissa Èrocesi. SeÔÔhi taÑ dÈrikaÑ a~ke nisÊdÈpetvÈ “tava dhÊtu
dÈnaÑ dassÈmÊ”ti saÒÒÈpetvÈ Satthu Èrocesi “bhante mama nattudhÊtaraÑ
piÔÔhadhÊtalikaÑ uddissa dÈnaÑ dÈtukÈmo, taÑ me paÒcahi bhikkhusatehi
saddhiÑ svÈtanÈya adhivÈsethÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
Atha BhagavÈ dutiyadivase paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ seÔÔhissa
gharaÑ gantvÈ bhattakiccaÑ katvÈ anumodanaÑ karonto–
10. “YaÑ kiÒcÈrammaÓaÑ katvÈ, dajjÈ dÈnaÑ amaccharÊ.
Pubbapete ca Èrabbha, atha vÈ vatthudevatÈ.
______________________________________________________________
1. RamanasÊlo (SÊ), gamanasÊlo (I)
3. TaÑ amaranti (Ka)

2. KatapiÔÔhadhÊtalikaÑ (SÊ, I)
4. KiÑnissÈya (SÊ, I)
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11. CattÈro ca mahÈrÈje, lokapÈle yasassine1.
KuveraÑ DhataraÔÔhaÒca, Vir|pakkhaÑ Vir|ÄhakaÑ.
Te ceva p|jitÈ honti, dÈyakÈ ca anipphalÈ.
12. Na hi ruÓÓaÑ vÈ soko vÈ, yÈ caÒÒÈ paridevanÈ.
Na taÑ petassa atthÈya, evaÑ tiÔÔhanti ÒÈtayo.
13. AyaÒca kho dakkhiÓÈ dinnÈ, saÑghamhi suppatiÔÔhitÈ.
DÊgharattaÑ hitÈya’ssa, ÔhÈnaso upakappatÊ”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
10. Tattha yaÑ kiÒcÈrammaÓaÑ katvÈti ma~galÈdÊsu aÒÒataraÑ yaÑ
kiÒci Èrabbha uddissa. DajjÈti dadeyya. AmaccharÊti attano sampattiyÈ
parehi sÈdhÈraÓabhÈvÈsahanalakkhaÓassa maccherassa abhÈvato amaccharÊ,
pariccÈgasÊlo macchariyalobhÈdicittamalaÑ d|rato katvÈ dÈnaÑ dadeyyÈti
adhippÈyo. Pubbapete ca ÈrabbhÈti pubbakepi pete2 uddissa. VatthudevatÈti
gharavatthu-ÈdÊsu adhivatthÈ devatÈ ÈrabbhÈti yojanÈ. Atha vÈti iminÈ
aÒÒepi devamanussÈdike ye keci Èrabbha dÈnaÑ dadeyyÈti dasseti.
11. Tattha devesu tÈva ekacce pÈkaÔe deve dassento “cattÈro ca
mahÈrÈje”ti vatvÈ puna te nÈmato gaÓhanto “Kuveran”ti-ÈdimÈha. Tattha
Kuveranti VessavaÓaÑ. DhataraÔÔhanti-ÈdÊni sesÈnaÑ tiÓÓaÑ lokapÈlÈnaÑ
nÈmÈni. Te ceva p|jitÈ hontÊti te ca mahÈrÈjÈno pubbapetavatthudevatÈyo ca
uddisanakiriyÈya paÔimÈnitÈ honti. DÈyakÈ ca anipphalÈti ye dÈnaÑ denti, te
dÈyakÈ ca paresaÑ uddisanamattena na nipphalÈ, attano dÈnaphalassa
bhÈgino eva honti.
12. IdÈni “ye attano ÒÈtÊnaÑ maraÓena rodanti paridevanti socanti,
tesaÑ taÑ niratthakaÑ, attaparitÈpanamattamevÈ”ti dassetuÑ “na hi ruÓÓaÑ
vÈ”ti gÈthamÈha. Tattha ruÓÓanti ruditaÑ assumocanaÑ na hi
______________________________________________________________
1. Yasassino (SÊ)

2. Pubbe keci pitaro vÈ (SÊ, I)
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kÈtabbanti vacanaseso. Sokoti socanaÑ cittasantÈpo, antonijjhÈnanti attho.
YÈ caÒÒÈ paridevanÈti yÈ ca ruÓÓasokato aÒÒÈ paridevanÈ, “kahaÑ
ekaputtakÈ”ti-ÈdivÈcÈvippalÈpo, sopi na kÈtabboti attho. Sabbattha vÈ-saddo
vikappanattho. Na taÑ petassa atthÈyÈti yasmÈ ruÓÓaÑ vÈ soko vÈ
paridevanÈ vÈti sabbampi taÑ petassa1 kÈlakatassa atthÈya upakÈrÈya na
hoti, tasmÈ na hi taÑ kÈtabbaÑ, tathÈpi evaÑ tiÔÔhanti ÒÈtayo aviddasunoti
adhippÈyo.
13. EvaÑ ruÓÓÈdÊnaÑ niratthakabhÈvaÑ dassetvÈ idÈni yÈ
pubbapetÈdike Èrabbha dÈyakena saÑghassa dakkhiÓÈ dinnÈ, tassÈ
sÈtthakabhÈvaÑ dassento “ayaÒca kho dakkhiÓÈ”ti gÈthamÈha. Tattha ayanti
dÈyakena taÑ dinnaÑ dÈnaÑ paccakkhato dassento vadati. Ca-saddo
byatirekattho, tena yathÈ r|ÓÓÈdi petassa na kassaci atthÈya hoti, na
evamayaÑ, ayaÑ pana dakkhiÓÈ dÊgharattaÑ hitÈya’ssa hotÊti
vakkhamÈnameva visesaÑ joteti. Khoti avadhÈraÓe. DakkhiÓÈti dÈnaÑ.
SaÑghamhi suppatiÔÔhitÈti anuttare puÒÒakkhette saÑghe suÔÔhu patiÔÔhitÈ.
DÊgharattaÑ hitÈya’ssÈti assa petassa cirakÈlaÑ hitÈya atthÈya. ®hÈnaso
upakappatÊti ta~khaÓaÒÒeva nipphajjati, na kÈlantareti attho. AyaÑ hi tattha
dhammatÈ–yaÑ pete uddissa dÈne dinne petÈ ce anumodanti, tÈvadeva
tassa phalena petÈ parimuccantÊti2.
EvaÑ BhagavÈ dhammaÑ desetvÈ mahÈjanaÑ pete uddissa
dÈnÈbhiratamÈnasaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Punadivase seÔÔhibhariyÈ
avasesÈ ca ÒÈtakÈ seÔÔhiÑ anuvattantÈ evaÑ temÈsamattaÑ mahÈdÈnaÑ
pavattesuÑ. Atha rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ
“kasmÈ bhante bhikkh| mÈsamattaÑ mama gharaÑ nÈgamiÑs|”ti pucchi.
SatthÈrÈ tasmiÑ kÈraÓe kathite rÈjÈpi seÔÔhiÑ anuvattanto
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ pavattesi, taÑ disvÈ
nÈgarÈ rÈjÈnaÑ anuvattantÈ mÈsamattaÑ mahÈdÈnaÑ pavattesuÑ. EvaÑ
mÈsadvayaÑ piÔÔhadhÊtalikam|lakaÑ mahÈdÈnaÑ pavattesunti.
PiÔÔhadhÊtalikapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Tassa petassa (Ka)

2. ParibhuÒjantÊti (Ka)
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5. TirokuÔÔapetavatthuvaÓÓanÈ

TirokuÔÔesu tiÔÔhantÊti idaÑ SatthÈ RÈjagahe viharanto sambahule pete
Èrabbha kathesi.
TatrÈyaÑ vitthÈrakathÈ–ito dvÈnavutikappe KÈsi nÈma nagaraÑ ahosi,
tattha Jayaseno nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi, tassa SirimÈ nÈma devÊ, tassÈ
kucchiyaÑ Phusso nÈma Bodhisatto nibbattitvÈ anupubbena
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhi. Jayaseno rÈjÈ “mama putto
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ1 Buddho jÈto, mayhameva Buddho,
mayhaÑ2 dhammo, mayhaÑ2 saÑgho”ti mamattaÑ uppÈdetvÈ sabbakÈlaÑ
sayameva upaÔÔhahati, na aÒÒesaÑ okÈsaÑ deti.
Bhagavato kaniÔÔhabhÈtaro vemÈtikÈ tayo bhÈtaro cintesuÑ “BuddhÈ
nÈma sabbalokahitatthÈya uppajjanti, na ekasseva atthÈya, amhÈkaÒca pitÈ
aÒÒesaÑ okÈsaÑ na deti, kathaÑ nu kho mayaÑ labheyyÈma BhagavantaÑ
upaÔÔhÈtuÑ bhikkhusaÑghaÒcÈ”ti. TesaÑ etadahosi “handa mayaÑ kiÒci
upÈyaÑ karomÈ”ti. Te paccantaÑ kupitaÑ viya kÈrÈpesuÑ. Tato rÈjÈ
“paccanto kupito”ti sutvÈ tayopi putte paccantaÑ v|pasametuÑ pesesi. Te
gantvÈ v|pasametvÈ ÈgatÈ, rÈjÈ tuÔÔho varaÑ adÈsi “yaÑ icchatha, taÑ
gaÓhathÈ”ti. Te “mayaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhÈtuÑ icchÈmÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ
“etaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. Te “mayaÑ aÒÒena anatthikÈ”ti
ÈhaÑsu. Tena hi paricchedaÑ katvÈ gaÓhathÈti. Te satta vassÈni yÈciÑsu,
rÈjÈ na adÈsi. EvaÑ “cha, paÒca, cattÈri, tÊÓi, dve, ekaÑ, satta mÈse, cha,
paÒca, cattÈro”ti vatvÈ yÈva temÈsaÑ yÈciÑsu, tadÈ rÈjÈ “gaÓhathÈ”ti adÈsi.
Te BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “icchÈma mayaÑ bhante
BhagavantaÑ temÈsaÑ upaÔÔhÈtuÑ, adhivÈsetu no bhante BhagavÈ imaÑ
temÈsaÑ vassÈvÈsan”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Te tayo attano
janapade niyuttakapurisassa lekhaÑ3 pesesuÑ “imaÑ temÈsaÑ amhehi
BhagavÈ upaÔÔhÈtabbo, vihÈraÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ Bhagavato
upaÔÔhÈnasambhÈraÑ sampÈdehÊ”ti. So sabbaÑ sampÈdetvÈ paÔipesesi.
______________________________________________________________
1. AgÈrasmÈ abhinikkhamitvÈ (Ka)
3. LikhitapaÓÓaÑ (SÊ), likhÈpaÓÓaÑ (I)

2. Mayhameva (SÊ, I)
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Te kÈsÈyavatthanivatthÈ hutvÈ purisasahassehi1 veyyÈvaccakarehi
BhagavantaÑ bhikkhusaÑghaÒca sakkaccaÑ upaÔÔhahamÈnÈ janapadaÑ
netvÈ vihÈraÑ niyyÈtetvÈ vassaÑ vasÈpesuÑ.
TesaÑ BhaÓÉÈgÈriko eko gahapatiputto sapajÈpatiko saddho ahosi
pasanno, so Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnavattaÑ
sakkaccaÑ2 adÈsi. Janapade niyuttakapuriso taÑ gahetvÈ jÈnapadehi
ekÈdasamattehi purisasahassehi saddhiÑ sakkaccameva dÈnaÑ pavattÈpesi3.
Tattha keci jÈnapadÈ paÔihatacittÈ ahesuÑ, te dÈnassa antarÈyaÑ katvÈ
deyyadhammaÑ attanÈ khÈdiÑsu, bhattasÈlaÒca agginÈ dahiÑsu. PavÈritÈ
rÈjaputtÈ4 Bhagavato sakkÈraÑ katvÈ BhagavantaÑ purakkhatvÈ pitu
santikameva paccÈgamiÑsu. Tattha gantvÈ BhagavÈ parinibbÈyi. RÈjaputtÈ
ca janapade niyuttakapuriso ca BhaÓÉÈgÈriko ca anupubbena kÈlaÑ katvÈ
saddhiÑ parisÈya sagge uppajjiÑsu, paÔihatacittÈ janÈ niraye uppajjiÑsu.
EvaÑ tesaÑ ubhayesaÑ janÈnaÑ saggato saggaÑ nirayato nirayaÑ
upapajjantÈnaÑ dvÈnavuti kappÈ vÊtivattÈ.
Atha imasmiÑ Bhaddakappe Kassapassa Bhagavato kÈle te paÔihatacittÈ
janÈ petesu uppannÈ. TadÈ manussÈ attano attano ÒÈtakÈnaÑ petÈnaÑ
atthÈya dÈnaÑ datvÈ uddisanti “idaÑ no ÒÈtÊnaÑ hot|”ti, te sampattiÑ
labhanti, atha imepi petÈ taÑ disvÈ KassapaÑ SammÈsambuddhaÑ
upasa~kamitvÈ pucchiÑsu “kiÑ nu kho bhante mayampi evar|paÑ
sampattiÑ labheyyÈmÈ”ti. BhagavÈ Èha “idÈni na labhatha, anÈgate pana
Gotamo nÈma SammÈsambuddho bhavissati, tassa Bhagavato kÈle
BimbisÈro nÈma rÈjÈ bhavissati, so tumhÈkaÑ ito dvÈnavutikappe ÒÈti5
ahosi, so Buddhassa dÈnaÑ datvÈ tumhÈkaÑ uddisissati, tadÈ labhissathÈ”ti.
EvaÑ vutte kira tesaÑ petÈnaÑ taÑ vacanaÑ “sve labhissathÈ”ti vuttaÑ
viya ahosi.
______________________________________________________________
1. AÉÉhateyyehi purisasahassehi (Ka) KhuddakapÈÔha-®Ôha 170 piÔÔhe ca.
2. SakkaccaÑ dÈnavatthuÑ (SÊ, I)
3. DÈnavatthuÑ pesesi (SÊ, I)
4. SaparivÈrÈ te hi rÈjaputtÈ (SÊ, I)
5. ©Ètako (SÊ, I)
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Tato ekasmiÑ Buddhantare vÊtivatte1 amhÈkaÑ BhagavÈ uppajji. Tepi
tayo rÈjaputtÈ purisasahassena saddhiÑ devalokato cavitvÈ MagadharaÔÔhe
brÈhmaÓakule uppajjitvÈ anupubbena TÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ GayÈsÊse
tayo jaÔilÈ ahesuÑ, janapade niyuttakapuriso rÈjÈ BimbisÈro ahosi,
BhaÓÉÈgÈriko gahapatiputto VisÈkho nÈma seÔÔhi ahosi, tassa pajÈpati
DhammadinnÈ nÈma seÔÔhidhÊtÈ ahosi, avasesÈ pana parisÈ raÒÒo eva
parivÈrÈ hutvÈ nibbattiÑsu.
AmhÈkampi BhagavÈ loke uppajjitvÈ sattasattÈhaÑ atikkamitvÈ2
anupubbena BÈrÈÓasiÑ Ègamma dhammacakkaÑ pavattetvÈ PaÒcavaggiye
ÈdiÑ katvÈ yÈva sahassaparivÈre3 tayo jaÔile vinetvÈ RÈjagahaÑ agamÈsi,
tattha ca tadahupasa~kamantaÑyeva rÈjÈnaÑ BimbisÈraÑ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈpesi saddhiÑ ekÈdasanahutehi a~gamagavosÊhi
brÈhmaÓagahapatikehi. Atha raÒÒÈ svÈtanÈya bhattena nimantito
adhivÈsetvÈ dutiyadivase mÈÓavakavaÓÓena Sakkena DevÈnamindena purato
gacchantena–
“Danto dantehi saha purÈÓajaÔilehi,
Vippamutto vippamuttehi.
Si~gÊnikkhasavaÓÓo,
RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ”ti4–
evamÈdÊhi gÈthÈhi abhitthaviyamÈno RÈjagahaÑ pavisitvÈ raÒÒo nivesane
mahÈdÈnaÑ sampaÔicchi. Te pana petÈ “idÈni rÈjÈ dÈnaÑ amhÈkaÑ
uddisissati, idÈni uddisissatÊ”ti ÈsÈya samparivÈretvÈ5 aÔÔhaÑsu.
RÈjÈ dÈnaÑ datvÈ “kattha nu kho BhagavÈ vihareyyÈ”ti Bhagavato
vihÈraÔÔhÈnameva cintesi, na taÑ dÈnaÑ kassaci uddisi. TathÈ taÑ dÈnaÑ
alabhantÈ6 petÈ chinnÈsÈ hutvÈ rattiyaÑ raÒÒo nivesane abhiviya
bhiÑsanakaÑ vissaramakaÑsu. RÈjÈ bhayasantÈsasaÑvegaÑ ÈpajjitvÈ
vibhÈ–
______________________________________________________________
1. VÊtivatte loke (SÊ, I) 2. VÊtinÈmetvÈ (SÊ, I) 3. AÉÉhateyyasahassaparivÈre (Ka)
4. Vi 3. 48 piÔÔhe.
5. DÈnaÑ datvÈ uddisissatÊti gehaÑ samparivÈretvÈ (SÊ)
6. YathÈ taÑ tamatthaÑ ajÈnantÈ (Ka)
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tÈya rattiyÈ Bhagavato Èrocesi “evar|paÑ saddaÑ assosiÑ, kiÑ nu kho me
bhante bhavissatÊ”ti. BhagavÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, na te kiÒci pÈpakaÑ
bhavissati, apica kho santite purÈÓaÒÈtakÈ petesu uppannÈ, te ekaÑ
BuddhantaraÑ tameva paccÈsÊsantÈ ‘Buddhassa dÈnaÑ datvÈ amhÈkaÑ
uddisissatÊ’ti vicarantÈ tayÈ hiyyo dÈnaÑ datvÈ na uddisitattÈ chinnÈsÈ hutvÈ
tathÈr|paÑ vissaramakaÑs|”ti1 Èha. KiÑ idÈnipi bhante dinne te
labheyyunti. Œma mahÈrÈjÈti. Tena hi bhante adhivÈsetu me BhagavÈ
ajjatanÈya dÈnaÑ, tesaÑ uddisissÈmÊti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
RÈjÈ nivesanaÑ gantvÈ mahÈdÈnaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ
ÈrocÈpesi, BhagavÈ rÈjantepuraÑ gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ
bhikkhusaÑghena. Te petÈ “api nÈma ajja labheyyÈmÈ”ti gantvÈ
tirokuÔÔÈdÊsu aÔÔhaÑsu. BhagavÈ tathÈ akÈsi, yathÈ te sabbeva raÒÒo ÈpÈthaÑ
gatÈ ahesuÑ. RÈjÈ dakkhiÓodakaÑ dento “idaÑ me ÒÈtÊnaÑ hot|”ti uddisi,
tÈvadeva petÈnaÑ kamalakuvalayasaÒchannÈ pokkharaÓiyo nibbattiÑsu. Te
tattha nhatvÈ ca pivitvÈ ca paÔippassaddhadarathakilamathapipÈsÈ
suvaÓÓavaÓÓÈ ahesuÑ. RÈjÈ yÈgukhajjabhojjÈni datvÈ uddisi, tesaÑ
ta~khaÓaÒÒeva dibbayÈgukhajjabhojjÈni nibbattiÑsu, te tÈni paribhuÒjitvÈ
pÊÓindriyÈ ahesuÑ. Atha vatthasenÈsanÈni datvÈ uddisi, tesaÑ
dibbavatthapÈsÈdapaccattharaÓaseyyÈdi-ala~kÈravidhayo nibbattiÑsu. SÈ ca
tesaÑ sampatti sabbÈpi yathÈ raÒÒo pÈkaÔÈ hoti, tathÈ BhagavÈ adhiÔÔhÈsi.
RÈjÈ taÑ disvÈ ativiya attamano ahosi. Tato BhagavÈ bhuttÈvÊ pavÈrito
raÒÒo BimbisÈrassa anumodanatthaÑ TirokuÔÔapetavatthuÑ2 abhÈsi–
14. “TirokuÔÔesu tiÔÔhanti, sandhisi~ghÈÔakesu ca.
DvÈrabÈhÈsu tiÔÔhanti, ÈgantvÈna sakaÑ gharaÑ.
15. Pah|te annapÈnamhi, khajjabhojje upaÔÔhite.
Na tesaÑ koci sarati, sattÈnaÑ kammapaccayÈ.
______________________________________________________________
1. TathÈr|paÑ bhiÑsanakaÑ bheravamakaÑs|ti (SÊ, I)
2. TirokuÉÉapetavatthuÑ (SÊ, I)
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16. EvaÑ dadanti ÒÈtÊnaÑ, ye honti anukampakÈ.
SuciÑ paÓÊtaÑ kÈlena, kappiyaÑ pÈnabhojanaÑ.
17. IdaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo.
Te ca tattha samÈgantvÈ, ÒÈtipetÈ samÈgatÈ.
Pah|te annapÈnamhi, sakkaccaÑ anumodare.
18. CiraÑ jÊvantu no ÒÈtÊ, yesaÑ hetu labhÈmase.
AmhÈkaÒca katÈ p|jÈ, dÈyakÈ ca anipphalÈ.
19. Na hi tattha kasi atthi, gorakkhettha na vijjati.
VaÓijjÈ tÈdisÊ natthi, hiraÒÒena kayÈkayaÑ.
Ito dinnena yÈpenti, petÈ kÈlagatÈ1 tahiÑ.
20. Unname udakaÑ vuÔÔhaÑ2, yathÈ ninnaÑ pavattati.
Evameva ito dinnaÑ, petÈnaÑ upakappati.
21. YathÈ vÈrivahÈ p|rÈ, parip|renti sÈgaraÑ.
Evameva ito dinnaÑ, petÈnaÑ upakappati.
22. AdÈsi me akÈsi me, ÒÈtimittÈ sakhÈ ca me.
PetÈnaÑ dakkhiÓaÑ dajjÈ, pubbe katamanussaraÑ.
23. Na hi ruÓÓaÑ vÈ soko vÈ, yÈ caÒÒÈ paridevanÈ.
Na taÑ petÈna’matthÈya, evaÑ tiÔÔhanti ÒÈtayo.
24. AyaÒca kho dakkhiÓÈ dinnÈ, saÑghamhi suppatiÔÔhitÈ.
DÊgharattaÑ hitÈya’ssa, ÔhÈnaso upakappati.
25. So ÒÈtidhammo ca ayaÑ nidassito,
PetÈna p|jÈ ca katÈ uÄÈrÈ.
BalaÒca bhikkh|na’manuppadinnaÑ,
Tumhehi puÒÒaÑ pasutaÑ anappakan”ti.
______________________________________________________________
1. KÈlakatÈ (SÊ), kÈla~katÈ (Ka)

2. VaÔÔhaÑ (SÊ)
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14. Tattha tirokuÔÔes|ti kuÔÔÈnaÑ parabhÈgesu. TiÔÔhantÊti
nisajjÈdipaÔikkhepato ÔhÈnakappanavacana metaÑ, gehapÈkÈrakuÔÔÈnaÑ
dvÈrato1 bahi eva tiÔÔhantÊti attho. Sandhisi~ghÈÔakesu cÈti sandhÊsu ca
si~ghÈÔakesu ca. SandhÊti catukkoÓaracchÈ, gharasandhitittisandhiÈlokasandhiyopi vuccanti. Si~ghÈÔakÈti tikoÓaracchÈ. DvÈrabÈhÈsu tiÔÔhantÊti
nagaradvÈragharadvÈrÈnaÑ bÈhÈ nissÈya tiÔÔhanti. ŒgantvÈna sakaÑ
gharanti sakagharaÑ nÈma pubbaÒÈtigharampi attanÈ sÈmibhÈvena
ajjhÈvutthaghÈrampi, tadubhayampi te yasmÈ sakagharasaÒÒÈya Ègacchanti,
tasmÈ “ÈgantvÈna sakaÑ gharan”ti Èha.
15. EvaÑ BhagavÈ pubbe anajjhÈvuttapubbampi pubbaÒÈtigharattÈ
BimbisÈranivesanaÑ sakagharasaÒÒÈya ÈgantvÈ tirokuÔÔÈdÊsu Ôhite
issÈmacchariyaphalaÑ anubhavante ativiya
duddasikavir|pabhayÈnakadassane bah| pete raÒÒo dassento “tirokuÔÔesu
tiÔÔhantÊ”ti gÈthaÑ vatvÈ puna tehi katassa kammassa dÈruÓabhÈvaÑ
dassento “pah|te annapÈnamhÊ”ti dutiyagÈthamÈha.
Tattha pah|teti anappake bahumhi, yÈvadattheti attho. Ba-kÈrassa hi pakÈro labbhati “pahu santo na bharatÊ”ti-ÈdÊsu2 viya. Keci pana “bahuke”ti
paÔhanti, so pana pamÈdapÈÔho3. AnnapÈnamhÊti anne ca pÈne ca.
Khajjabhojjeti khajje ca bhojje ca. Etena asitapÊtakhÈyitasÈyitavasena
catubbidhampi ÈhÈraÑ dasseti. UpaÔÔhiteti upagamma Ôhite sajjite, paÔiyatteti
attho. Na tesaÑ koci sarati sattÈnanti tesaÑ pettivisaye uppannÈnaÑ
sattÈnaÑ koci mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ putto vÈ nattÈ vÈ na sarati. KiÑ kÈraÓÈ?
KammapaccayÈti, attanÈ katassa adÈnadÈnapaÔisedhanÈdibhedassa
kadariyakammassa kÈraÓabhÈvato. TaÑ hi kammaÑ tesaÑ ÒÈtÊnaÑ sarituÑ
na deti.
16. EvaÑ BhagavÈ anappakepi annapÈnÈdimhi vijjamÈne ÒÈtÊnaÑ
paccÈsÊsantÈnaÑ petÈnaÑ kammaphalena4 ÒÈtakÈnaÑ anussaraÓamattassÈpi
abhÈvaÑ
______________________________________________________________
1. Parato (Ka)
3. Te pamÈdapÈÔhÈ (Ka)

2. Khu 1. 295 piÔÔhe SuttanipÈte.
4. PÈpakammavasena (SÊ, I)

KhuddakanikÈya

24

dassetvÈ idÈni pettivisay|papanne ÒÈtake uddissa raÒÒÈ dinnadÈnaÑ
pasaÑsanto “evaÑ dadanti ÒÈtÊnan”ti tatiyagÈthamÈha.
Tattha evanti upamÈvacanaÑ, tassa dvidhÈ sambandho–tesaÑ
sattÈnaÑ kammapaccayÈ asarantesupi kesuci1 keci dadanti ÒÈtÊnaÑ, ye
evaÑ2 anukampakÈ hontÊti ca, mahÈrÈja yathÈ tayÈ dinnaÑ, evaÑ suciÑ
paÓÊtaÑ kÈlena kappiyaÑ pÈnabhojanaÑ dadanti ÒÈtÊnaÑ, ye honti
anukampakÈti ca. Tattha dadantÊti denti uddisanti niyyÈtenti. ©ÈtÊnanti
mÈtito ca pitito ca sambandhÈnaÑ. Yeti ye keci puttÈdayo. HontÊti bhavanti.
AnukampakÈti atthakÈmÈ hitesino. Sucinti suddhaÑ manoharaÑ
dhammikaÒca3. PaÓÊtanti uÄÈraÑ. KÈlenÈti dakkhiÓeyyÈnaÑ
paribhogayoggakÈlena, ÒÈtipetÈnaÑ vÈ tirokuÔÔÈdÊsu ÈgantvÈ ÔhitakÈlena.
Kappiyanti anucchavikaÑ patir|paÑ ariyÈnaÑ paribhogÈrahaÑ.
PÈnabhojananti pÈnaÒca bhojanaÒca, tadupadesena cettha sabbaÑ
deyyadhammaÑ vadati.
17. IdÈni yena pakÈrena tesaÑ petÈnaÑ dinnaÑ nÈma hoti, taÑ
dassento “idaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo”ti catutthagÈthÈya
pubbaÉÉhaÑ Èha. TaÑ tatiyagÈthÈya pubbaÉÉhena sambandhitabbaÑ–
“EvaÑ dadanti ÒÈtÊnaÑ, ye honti anukampakÈ.
IdaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo”ti.
Tena “idaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hot|ti evaÑ pakÈrena dadanti, no aÒÒathÈ”ti
ÈkÈratthena evaÑsaddena dÈtabbÈkÈranidassanaÑ kataÑ hoti.
Tattha idanti deyyadhammanidassanaÑ. Voti nipÈtamattaÑ “yehi vo
ariyÈ”ti-ÈdÊsu4 viya. ©ÈtÊnaÑ hot|ti pettivisaye uppannÈnaÑ ÒÈtakÈnaÑ
hotu. “No ÒÈtÊnan”ti ca paÔhanti, amhÈkaÑ ÒÈtÊnanti attho. SukhitÈ hontu
ÒÈtayoti te pettivisay|papannÈ ÒÈtayo idaÑ phalaÑ paccanubhavantÈ
sukhitÈ sukhappattÈ hontu.
YasmÈ “idaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hot|”ti vuttepi aÒÒena katakammaÑ na
aÒÒassa phaladaÑ hoti, kevalaÑ pana tathÈ uddissa dÊyamÈnaÑ taÑ vatthu
______________________________________________________________
1. Tesu (SÊ, I)
3. ManÈpikaÑ (SÊ, I)

2. ©ÈtÊnaÑyeva, evaÑ (Ka)
4. Ma 1. 21 piÔÔhe.
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ÒÈtipetÈnaÑ kusalakammassa paccayo hoti, tasmÈ yathÈ tesaÑ tasmiÑ
vatthusmiÑ tasmiÑyeva khaÓe phalanibbattakaÑ kusalakammaÑ hoti, taÑ
dassento “te ca tatthÈ”ti-ÈdimÈha.
Tattha teti ÒÈtipetÈ. TatthÈti yattha dÈnaÑ dÊyati, tattha. SamÈgantvÈti
“ime no ÒÈtayo amhÈkaÑ atthÈya dÈnaÑ uddisantÊ”ti anumodanatthaÑ
tattha samÈgatÈ hutvÈ. Pah|te annapÈnamhÊti attano uddissa dÊyamÈne
tasmiÑ vatthusmiÑ. SakkaccaÑ anumodareti kammaphalaÑ abhisaddahantÈ
cittÊkÈraÑ avijahantÈ avikkhittacittÈ hutvÈ “idaÑ no dÈnaÑ hitÈya sukhÈya
hot|”ti modanti anumodanti pÊtisomanassajÈtÈ honti.
18. CiraÑ jÊvant|ti ciraÑ jÊvino dÊghÈyukÈ hontu. No ÒÈtÊti amhÈkaÑ
ÒÈtakÈ. YesaÑ het|ti yesaÑ kÈraÓÈ ye nissÈya. LabhÈmaseti ÊdisaÑ
sampattiÑ paÔilabhÈma. IdaÒhi uddisanena laddhasampattiÑ
anubhavantÈnaÑ petÈnaÑ attano ÒÈtÊnaÑ thomanÈkÈradassanaÑ. PetÈnaÒhi
attano anumodanena, dÈyakÈnaÑ uddisanena, dakkhiÓeyyasampattiyÈ cÈti
tÊhi a~gehi dakkhiÓÈ ta~khaÓaÒÒeva phalanibbattikÈ hoti. Tattha dÈyakÈ
visesahetu. TenÈha “yesaÑ hetu labhÈmase”ti. AmhÈkaÒca katÈ p|jÈti
“idaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hot|”ti evaÑ uddisantehi dÈyakehi amhÈkaÒca p|jÈ katÈ,
te dÈyakÈ ca anipphalÈ yasmiÑ santÈne pariccÈgamayaÑ kammaÑ
nibbattaÑ tassa tattheva phaladÈnato.
EtthÈha–“kiÑ pana pettivisay|papannÈ eva ÒÈtÊ hetusampattiyo
labhanti, udÈhu aÒÒepÊ”ti? Na cettha amhehi vattabbaÑ atthi BhagavatÈ eva
byÈkatattÈ. VuttaÑ hetaÑ–
“Mayamassu bho Gotama brÈhmaÓÈ nÈma dÈnÈni dema, puÒÒÈni1
karoma ‘idaÑ dÈnaÑ petÈnaÑ ÒÈtisÈlohitÈnaÑ upakappatu, idaÑ dÈnaÑ
petÈ ÒÈtisÈlohitÈ paribhuÒjant|’ti. Kacci taÑ bho Gotama dÈnaÑ
petÈnaÑ ÒÈtisÈlohitÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SaddhÈni (PÈÄiyaÑ)
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upakappati, kacci te petÈ ÒÈtisÈlohitÈ taÑ dÈnaÑ paribhuÒjantÊti. ®hÈne
kho brÈhmaÓa upakappati no aÔÔhÈneti.
KatamaÑ pana bho Gotama ÔhÈnaÑ, katamaÑ aÔÔhÈnanti. Idha
brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko hoti, so kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ nirayaÑ upapajjati, yo nerayikÈnaÑ sattÈnaÑ
ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. IdaÑ kho brÈhmaÓa
aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ na upakappati.
Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko
hoti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ upapajjati, yo
tiracchÈnayonikÈnaÑ sattÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so
tattha tiÔÔhati. Idampi kho brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ
dÈnaÑ na upakappati.
Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pasammÈdiÔÔhiko hoti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjati -pa- devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Yo
devÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. Idampi kho
brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ na upakappati.
Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko
hoti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapajjati. Yo
pettivisayikÈnaÑ sattÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha
tiÔÔhati. YaÑ vÈ panassa ito anupavecchenti mittÈmaccÈ vÈ ÒÈtisÈlohitÈ
vÈ, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. IdaÑ kho brÈhmaÓa
ÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ upakappatÊti.
Sace pana bho Gotama so peto ÒÈtisÈlohito taÑ ÔhÈnaÑ
anupapanno hoti, ko taÑ dÈnaÑ
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paribhuÒjatÊti. AÒÒepissa brÈhmaÓa petÈ ÒÈtisÈlohitÈ taÑ ÔhÈnaÑ
upapannÈ honti, te taÑ dÈnaÑ paribhuÒjantÊti.
Sace pana bho Gotama so ceva peto ÒÈtisÈlohito taÑ ÔhÈnaÑ
anupapanno hoti, aÒÒepissa petÈ ÒÈtisÈlohitÈ taÑ ÔhÈnaÑ anupapannÈ
honti, ko taÑ dÈnaÑ paribhuÒjatÊti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa
anavakÈso, yaÑ taÑ ÔhÈnaÑ vivittaÑ1 assa iminÈ dÊghena addhunÈ
yadidaÑ petehi ÒÈtisÈlohitehi, apica2 brÈhmaÓadÈyakopi anipphalo”ti3.
19. IdÈni pettivisay|papannÈnaÑ tattha aÒÒassa kasigorakkhÈdino
sampattipaÔilÈbhakÈraÓassa abhÈvaÑ ito dinnena yÈpanaÒca dassetuÑ “na
hÊ”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha na hi tattha kasi atthÊti tasmiÑ pettivisaye kasi na hi atthi, yaÑ
nissÈya petÈ sukhena jÊveyyuÑ. Gorakkhettha na vijjatÊti ettha pettivisaye
na kevalaÑ kasiyeva natthi, atha kho gorakkhÈpi na vijjati, yaÑ nissÈya te
sukhena jÊveyyuÑ. VaÓijjÈ tÈdisÊ natthÊti vaÓijjÈpi tÈdisÊ natthi, yÈ tesaÑ
sampattipaÔilÈbhahetu bhaveyya. HiraÒÒena kayÈkayanti hiraÒÒena
kayavikkayampi tattha tÈdisaÑ natthi, yaÑ tesaÑ sampattipaÔilÈbhahetu
bhaveyya. Ito dinnena yÈpenti, petÈ kÈlagatÈ tahinti kevalaÑ pana ito ÒÈtÊhi
vÈ mittÈmaccehi vÈ dinnena yÈpenti, attabhÈvaÑ pavattenti. PetÈti4
pettivisay|papannÈ sattÈ. KÈlagatÈti attano maraÓakÈlena gatÈ5. “KÈlakatÈ”ti
vÈ pÈÔho, katakÈlÈ katamaraÓÈ maraÓaÑ sampattÈ. Tahinti tasmiÑ
pettivisaye.
20-21. IdÈni yathÈvuttamatthaÑ upamÈhi pakÈsetuÑ “unname udakaÑ
vuÔÔhan”ti gÈthÈdvayamÈha. Tassattho–yathÈ unname thale unnatappadese
meghehi abhivuÔÔhaÑ udakaÑ yathÈ ninnaÑ pavattati, yo bh|mibhÈgo ninno
oÓato, taÑ upagacchati, evameva ito dinnaÑ dÈnaÑ petÈnaÑ
______________________________________________________________
1. RittaÑ (SÊ, I)
3. AÑ 3. 478 piÔÔhe.
5. KÈla~katÈti attano maraÓakÈlena katÈ (Ka)

2. Apica kho (SÊ, I)
4. PetÈ (Ka)
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upakappati, phaluppattiyÈ viniyujjati. Ninnamiva hi udakappavattiyÈ ÔhÈnaÑ
petaloko dÈn|pakappanÈya. YathÈha “idaÑ kho brÈhmaÓa ÔhÈnaÑ, yattha
Ôhitassa taÑ dÈnaÑ upakappatÊ”ti1. YathÈ ca
kandarapadarasÈkhapasÈkhakusobbhamahÈsobbhehi ogalitena2 udakena
vÈrivahÈ mahÈnajjo p|rÈ hutvÈ sÈgaraÑ parip|renti, evaÑ ito dinnadÈnaÑ
pubbe vuttanayena petÈnaÑ upakappatÊti.
22. YasmÈ petÈ “ito kiÒci labhÈmÈ”ti ÈsÈbhibh|tÈ ÒÈtigharaÑ ÈgantvÈpi
“idaÑ nÈma no dethÈ”ti yÈcituÑ na sakkonti, tasmÈ tesaÑ imÈni
anussaraÓavatth|ni anussaranto kulaputto dakkhiÓaÑ dajjÈti dassento “adÈsi
me”ti gÈthamÈha.
Tassattho–idaÑ nÈma me dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ adÈsi, idaÑ nÈma
me kiccaÑ attanÈyeva yogaÑ Èpajjanto akÈsi, “asuko me mÈtito vÈ pitito vÈ
sambandhattÈ ÒÈti, sinehavasena tÈÓasamatthatÈya mitto, asuko me
sahapaÑsukÊÄakasahÈyo sakhÈ”ti ca etaÑ sabbamanussaranto petÈnaÑ
dakkhiÓaÑ dajjÈ dÈnaÑ niyyÈteyya. “DakkhiÓÈ dajjÈ”ti vÈ pÈÔho, petÈnaÑ
dakkhiÓÈ dÈtabbÈ, tena “adÈsi me”ti-ÈdinÈ nayena pubbe katamanussaraÑ
anussaratÈti vuttaÑ hoti. KaraÓatthe hi idaÑ paccattavacanaÑ.
23-24. Ye pana sattÈ ÒÈtimaraÓena ruÓÓasokÈdiparÈ eva hutvÈ tiÔÔhanti,
na tesaÑ atthÈya kiÒci denti, tesaÑ taÑ ruÓÓasokÈdi kevalaÑ
attaparitÈpanamattameva hoti, taÑ na petÈnaÑ kaÒci atthaÑ sÈdhetÊti
dassento “na hi ruÓÓaÑ vÈ”ti gÈthaÑ vatvÈ puna magadharÈjena
dinnadakkhiÓÈya sÈtthakabhÈvaÑ dassetuÑ “ayaÒca kho”ti gathÈmÈha.
TesaÑ attho heÔÔhÈ vuttoyeva.
25. IdÈni yasmÈ imaÑ dakkhiÓaÑ dentena raÒÒÈ ÒÈtÊnaÑ ÒÈtÊhi
kattabbakiccakaraÓena ÒÈtidhammo nidassito, bahujanassa pÈkaÔo kato3,
nidassanaÑ pÈkaÔaÑ kataÑ “tumhehipi evameva ÒÈtÊsu ÒÈtidhammo
parip|retabbo”ti. Te ca pete dibbasampattiÑ adhigamentena petÈnaÑ p|jÈ
katÈ
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 479 piÔÔhe.

2. OvuÔÔhitena (Ka)

3. PÈkaÔe kate (SÊ)
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uÄÈrÈ, BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ annapÈnÈdÊhi santappentena
bhikkh|naÑ balaÑ anuppadinnaÑ, anukampÈdiguÓaparivÈraÒca
cÈgacetanaÑ nibbattentena anappakaÑ puÒÒaÑ pasutaÑ, tasmÈ BhagavÈ
imehi yathÈbhuccaguÓehi rÈjÈnaÑ sampahaÑsento “so ÒÈtidhammo”ti
osÈnagÈthamÈha.
Tattha ÒÈtidhammoti ÒÈtÊhi ÒÈtÊnaÑ kattabbakaraÓaÑ. UÄÈrÈti phÊtÈ
samiddhÈ. Balanti kÈyabalaÑ. Pasutanti upacitaÑ. Ettha ca “so ÒÈtidhammo
ca ayaÑ nidassito”ti etena BhagavÈ rÈjÈnaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesi.
©ÈtidhammadassanaÑ hettha sandassanaÑ1. “PetÈna p|jÈ ca katÈ uÄÈrÈ”ti
iminÈ samÈdapesi. “UÄÈrÈ”ti pasaÑsanaÑ hettha2 punappunaÑ p|jÈkaraÓe
samÈdapanaÑ. “BalaÒca bhikkh|na’manuppadinnan”ti iminÈ samuttejesi.
Bhikkh|naÑ balÈnuppadÈnaÑ hettha evaÑvidhÈnaÑ balÈnuppadÈne
ussÈhavaÉÉhanena3 samuttejanaÑ. “Tumhehi puÒÒaÑ pasutaÑ
anappakan”ti iminÈ sampahaÑsesi. PuÒÒapasavanakittanaÑ hettha tassa
yathÈbhuccaguÓasaÑvaÓÓanabhÈvena sampahaÑsananti4 evamettha yojanÈ
veditabbÈ.
DesanÈpariyosÈne ca pettivisay|papatti-ÈdÊnavasaÑvaÓÓanena
saÑviggahadayÈnaÑ yoniso padahataÑ caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ
dhammÈbhisamayo ahosi. Dutiyadivasepi devamanussÈnaÑ idameva
TirokuÔÔadesanaÑ desesi. EvaÑ yÈva satta divasÈ tÈdisova
dhammÈbhisamayo ahosÊti.
TirokuÔÔapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. PaÒcaputtakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
paÒcaputtakhÈdakapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyÈ kira avid|re gÈmake
aÒÒatarassa kuÔumbikassa bhariyÈ vaÒjhÈ ahosi. Tassa ÒÈtakÈ etadavocuÑ
“tava pajÈpati vaÒjhÈ, aÒÒaÑ te kaÒÒaÑ ÈnemÈ”ti. So tassÈ bhariyÈya
sinehena na icchi. Athassa bhariyÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ sÈmikaÑ
______________________________________________________________
1. HetusandassanaÑ (SÊ, I)
2. PasaÑsanaÑ, ettha (SÊ)
3. EvaÑvidhÈnaÑ tvaÑ balÈnuppadoti ussÈhavaÉÉhanena (Ka)
4. SampahaÑsanajananaÑ (SÊ)
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evamÈha “sÈmi ahaÑ vaÒjhÈ, aÒÒÈ kaÒÒÈ ÈnetabbÈ, mÈ te kulavaÑso
upacchijjÊ”ti. So tÈya nippÊÄiyamÈno aÒÒaÑ kaÒÒaÑ Ènesi. SÈ aparena
samayena gabbhinÊ ahosi. VaÒjhitthÊ “ayaÑ puttaÑ labhitvÈ imassa gehassa
issarÈ bhavissatÊ”ti issÈpakatÈ tassÈ gabbhapÈtan|pÈyaÑ pariyesantÊ
aÒÒataraÑ paribbÈjikaÑ1 annapÈnÈdÊhi sa~gaÓhitvÈ tÈya2 tassÈ
gabbhapÈtanaÑ dÈpesi. SÈ gabbhe patite attano mÈtuyÈ Èrocesi, mÈtÈ attano
ÒÈtake samodhÈnetvÈ tamatthaÑ nivedesi. Te vaÒjhitthiÑ etadavocuÑ “tayÈ
imissÈ gabbho pÈtito”ti. NÈhaÑ pÈtemÊti3. Sace tayÈ gabbho na pÈtito,
sapathaÑ karohÊti. “Sace mayÈ gabbho pÈtito, duggatiparÈyaÓÈ
khuppipÈsÈbhibh|tÈ sÈyaÑ pÈtaÑ paÒca paÒca4 putte vijÈyitvÈ khÈditvÈ
tittiÑ na gaccheyyaÑ, niccaÑ duggandhÈ makkhikÈparikiÓÓÈ ca
bhaveyyan”ti musÈ vatvÈ sapathaÑ akÈsi. SÈ na cirasseva kÈlaÑ katvÈ
tasseva gÈmassa avid|re dubbaÓÓar|pÈ5 petÊ hutvÈ nibbatti.
TadÈ janapade vutthavassÈ aÔÔha therÈ Satthu dassanatthaÑ SÈvatthiÑ
ÈgacchantÈ tassa gÈmassa avid|re chÈy|dakasampanne araÒÒaÔÔhÈne vÈsaÑ
upagacchiÑsu. Atha sÈ petÊ therÈnaÑ attÈnaÑ dassesi, tesu saÑghatthero
taÑ petiÑ–
26. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, duggandhÈ p|ti vÈyasi.
MakkhikÈhi parikiÓÓÈ6, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti–
gÈthÈya paÔipucchi. Tattha naggÈti niccoÄÈ. DubbaÓÓar|pÈsÊti vir|pÈ ativiya
bÊbhacchar|pena7 samannÈgatÈ asi. DuggandhÈti aniÔÔhagandhÈ. P|ti
vÈyasÊti sarÊrato kuÓapagandhaÑ vÈyasi. MakkhikÈhi parikiÓÓÈti
nÊlamakkhikÈhi samantato ÈkiÓÓÈ. KÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊti kÈ nÈma
evar|pÈ imasmiÑ ÔhÈne tiÔÔhasi, ito cito ca vicarasÊti attho.
Atha sÈ petÊ mahÈtherena evaÑ puÔÔhÈ attÈnaÑ pakÈsentÊ sattÈnaÑ
saÑvegaÑ janentÊ–
______________________________________________________________
1. ParibbÈjakaÑ (Ka) 2. Tena (Ka)
4. PaÒca (Ka)
5. Vuttar|pÈ (Ka)
7. Vir|pena ativiya bÊbhacchadassanar|pena (SÊ)

3. PÈtesinti (SÊ, I)
6. MakkhikÈparikiÓÓÈva (SÊ, I)
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27. “AhaÑ bhadante petÊmhi, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
28. “KÈlena paÒca puttÈni, sÈyaÑ paÒca punÈpare.
VijÈyitvÈna khÈdÈmi, tepi nÈ honti me alaÑ.
29. PariÉayhati dh|mÈyati, khudÈya hadayaÑ mama.
PÈnÊyaÑ na labhe pÈtuÑ, passa maÑ byasanaÑ gatan”ti–
imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi.
27. Tattha bhadanteti theraÑ gÈravena Èlapati. DuggatÈti duggatiÑ
gatÈ. YamalokikÈti “yamaloko”ti laddhanÈme petaloke1 tattha
pariyÈpannabhÈvena viditÈ2. Ito gatÈti ito manussalokato petalokaÑ
upapajjanavasena gatÈ, upapannÈti attho.
28. KÈlenÈti rattiyÈ vibhÈtakÈle. Bhummatthe hi etaÑ karaÓavacanaÑ.
PaÒca puttÈnÊti paÒca putte. Li~gavipallÈsena hetaÑ vuttaÑ. SÈyaÑ paÒca
punÈpareti sÈyanhakÈle puna apare paÒca putte khÈdÈmÊti yojanÈ.
VijÈyitvÈnÈti divase divase dasa dasa3 putte vijÈyitvÈ. Tepi nÈ honti me
alanti tepi dasaputtÈ ekadivasaÑ mayhaÑ khudÈya paÔighÈtÈya alaÑ
pariyattÈ na honti. GÈthÈsukhatthaÑ hettha nÈ-iti4 dÊghaÑ katvÈ vuttaÑ.
29. PariÉayhati dh|mÈyati khudÈya hadayaÑ mamÈti khudÈya
jighacchÈya bÈdhiyamÈnÈya mama hadayapadeso udaragginÈ parisamantato5
jhÈyati dh|mÈyati santappati. PÈnÊyaÑ na labhe pÈtunti pipÈsÈbhibh|tÈ
tattha tattha vicarantÊ pÈnÊyampi pÈtuÑ na labhÈmi. Passa maÑ byasanaÑ
gatanti pet|papattiyÈ sÈdhÈraÓaÑ asÈdhÈraÓaÒca imaÑ ÊdisaÑ byasanaÑ
upagataÑ maÑ passa bhanteti attanÈ anubhaviyamÈnaÑ dukkhaÑ therassa
pavedesi.
______________________________________________________________
1. LaddhanÈmena petaloko vuccati (SÊ)
4. GÈthÈsukhatthaÑ tepi nÈ-iti (Ka)

2. VinitÈ (Ka)

3. Dasa (Ka)
5. Parito (SÊ, I)
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TaÑ sutvÈ thero tÈya katakammaÑ pucchanto–
30. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, puttamaÑsÈni khÈdasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha dukkaÔanti duccaritaÑ. KissakammavipÈkenÈti kÊdisassa
kammassa vipÈkena, kiÑ pÈÓÈtipÈtassa, udÈhu adinnÈdÈnÈdÊsu aÒÒatarassÈti
attho. “Kena kammavipÈkenÈ”ti keci paÔhanti.
Atha sÈ petÊ attanÈ katakammaÑ therassa kathentÊ–
31. “SapatÊ1 me gabbhinÊ Èsi, tassÈ pÈpaÑ acetayiÑ.
SÈhaÑ paduÔÔhamanasÈ, akariÑ gabbhapÈtanaÑ.
32. TassÈ dvemÈsiko gabbho, lohitaÒÒeva pagghari.
TadassÈ mÈtÈ kupitÈ, mayhaÑ ÒÈtÊ samÈnayi.
SapathaÒca maÑ akÈresi, paribhÈsÈpayÊ ca maÑ.
33. SÈhaÑ ghoraÒca sapathaÑ, musÈvÈdaÑ abhÈsisaÑ.
‘PuttamaÑsÈni khÈdÈmi, sace taÑ pakataÑ mayÈ’.
34. Tassa kammassa vipÈkena, musÈvÈdassa c|bhayaÑ.
PuttamaÑsÈni khÈdÈmi, pubbalohitamakkhitÈ”ti–
gÈthÈyo abhÈsi.
31-32. Tattha sapatÊti samÈnapatikÈ itthÊ vuccati. TassÈ pÈpaÑ
acetayinti tassÈ sapatiyÈ pÈpaÑ luddakaÑ kammaÑ acetayiÑ.
PaduÔÔhamanasÈti paduÔÔhacittÈ, paduÔÔhena vÈ manasÈ. DvemÈsikoti
dvemÈsajÈto patiÔÔhito hutvÈ dvemÈsiko. LohitaÒÒeva paggharÊti
vipajjamÈno2 ruhiraÒÒeva3 hutvÈ vissandi. TadassÈ mÈtÈ kupitÈ, mayhaÑ
ÒÈtÊ samÈnayÊti tadÈ assÈ sapatiyÈ mÈtÈ mayhaÑ kupitÈ attano ÒÈtake
samodhÈnesi. “TatassÈ”ti vÈ pÈÔho, tato assÈti padavibhÈgo.
______________________________________________________________
1. SapattÊ (SÊ)

2. VibhijjamÈno (Ka)

3. RudhiraÒÒeva (SÊ, I)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

33

33-34. Sapathanti sapanaÑ1. ParibhÈsÈpayÊti bhayena tajjÈpesi.
SapathaÑ musÈvÈdaÑ abhÈsisanti “sace taÑ mayÈ kataÑ, ÊdisÊ
bhaveyyan”ti katameva pÈpaÑ akataÑ katvÈ dassentÊ musÈvÈdaÑ abh|taÑ
sapathaÑ abhÈsiÑ. PuttamaÑsÈni khÈdÈmi, sacetaÑ pakataÑ mayÈti idaÑ
tadÈ sapathassa katÈkÈradassanaÑ, yadi etaÑ gabbhapÈtanapÈpaÑ mayÈ
kataÑ, ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyaÑ mayhaÑ puttamaÑsÈniyeva
khÈdeyyanti attho. Tassa kammassÈti tassa gabbhapÈtanavasena pakatassa
pÈÓÈtipÈtakammassa. MusÈvÈdassa cÈti musÈvÈdakammassa ca. Ubhayanti
ubhayassapi kammassa ubhayena vipÈkena. KaraÓatthe hi idaÑ
paccattavacanaÑ. PubbalohitamakkhitÈti pasavanavasena2
paribhijjanavasena3 ca pubbena ca lohitena ca makkhitÈ hutvÈ puttamaÑsÈni
khÈdÈmÊti yojanÈ.
EvaÑ sÈ petÊ attano kammavipÈkaÑ pavedetvÈ puna there4 evamÈha
“ahaÑ bhante imasmiÑyeva gÈme asukassa kuÔumbikassa bhariyÈ
issÈpakatÈ hutvÈ pÈpakammaÑ katvÈ evaÑ petayoniyaÑ nibbattÈ, sÈdhu
bhante tassa kuÔumbikassa gehaÑ gacchatha, so tumhÈkaÑ dÈnaÑ dassati,
taÑ dakkhiÓaÑ mayhaÑ uddisÈpeyyÈtha5, evaÑ me ito petalokato mutti
bhavissatÊ”ti. TherÈ taÑ sutvÈ taÑ anukampamÈnÈ
ullumpanasabhÈvasaÓÔhitÈ tassa kuÔumbikassa gehaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu.
KuÔambiko there disvÈ saÒjÈtappasÈdo paccuggantvÈ pattÈni gahetvÈ there
Èsanesu nisÊdÈpetvÈ paÓÊtena ÈhÈrena bhojetuÑ Èrabhi. TherÈ taÑ pavattiÑ
kuÔumbikassa ÈrocetvÈ taÑ dÈnaÑ tassÈ petiyÈ uddisÈpesuÑ, ta~khaÓaÒÒeva
ca sÈ petÊ tato dukkhato apetÈ uÄÈrasampattiÑ paÔilabhitvÈ rattiyaÑ
kuÔumbikassa attÈnaÑ dassesi. Atha therÈ anukkamena SÈvatthiÑ gantvÈ
Bhagavato tamatthaÑ ÈrocesuÑ. BhagavÈ ca tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, desanÈvasÈne mahÈjano
paÔiladdhasaÑvego issÈmaccherato paÔivirami. EvaÑ sÈ desanÈ mahÈjanassa
sÈtthikÈ ahosÊti.
PaÒcaputtakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. SaccÈpanaÑ (SÊ)
4. TheraÑ (SÊ)

2. Sapathavasena (Ka)

3. ParibhuÒjanavasena (SÊ, I)
5. ŒdiseyyÈtha (Ka)
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7. SattaputtakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ

NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
sattaputtakhÈdakapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyÈ kira avid|re
aÒÒatarasmiÑ gÈmake aÒÒatarassa upÈsakassa dve puttÈ ahesuÑ
paÔhamavaye ÔhitÈ r|pasampannÈ sÊlÈcÈrena samannÈgatÈ1. TesaÑ mÈtÈ
“puttavatÊ ahan”ti puttabalena bhattÈraÑ atimaÒÒati. So bhariyÈya
avamÈnito nibbinnamÈnaso aÒÒaÑ kaÒÒaÑ Ènesi, sÈ na cirasseva gabbhinÊ
ahosi. Athassa jeÔÔhabhariyÈ issÈpakatÈ aÒÒataraÑ vejjaÑ2 Èmisena
upalÈpetvÈ tena tassÈ temÈsikaÑ gabbhaÑ pÈtesi. Atha sÈ ÒÈtÊhi ca bhattÈrÈ
ca “tayÈ imissÈ gabbho pÈtito”ti puÔÔhÈ “nÈhaÑ pÈtemÊ”ti musÈ vatvÈ tehi
asaddahantehi “sapathaÑ karohÊ”ti vuttÈ “sÈyaÑ pÈtaÑ satta satta putte
vijÈyitvÈ puttamaÑsÈni khÈdÈmi, niccaÑ duggandhÈ ca makkhikÈparikiÓÓÈ
ca bhaveyyan”ti sapathaÑ akÈsi.
SÈ aparena samayena kÈlaÑ katvÈ tassa gabbhapÈtanassa musÈvÈdassa
ca phaleneva petayoniyaÑ nibbattitvÈ vuttanayena puttamaÑsÈni khÈdantÊ
tasseva gÈmassa avid|re vicarati. Tena ca samayena sambahulÈ therÈ
gÈmakÈvÈse vutthavassÈ BhagavantaÑ dassanÈya SÈvatthiÑ ÈgacchantÈ
tassa gÈmassa avid|re ekasmiÑ padese rattiyaÑ vÈsaÑ kappesuÑ. Atha sÈ
petÊ tesaÑ therÈnaÑ attÈnaÑ dassesi. TaÑ mahÈthero gÈthÈya pucchi–
35. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, duggandhÈ p|ti vÈyasi.
MakkhikÈhi parikiÓÓÈ, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti.
SÈ therena puÔÔhÈ tÊhi gÈthÈhi paÔivacanaÑ adÈsi–
36. “AhaÑ bhadante petÊmhi, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
37. KÈlena satta puttÈni, sÈyaÑ satta punÈpare.
VijÈyitvÈna khÈdÈmi, tepi nÈ honti me alaÑ.
______________________________________________________________
1. SÊlÈcÈraguÓasamannÈgatÈ (SÊ, I)

2. VijjÈvÈdinaÑ (Ka)
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38. PariÉayhati dh|mÈyati, khudÈya hadayaÑ mama.
NibbutiÑ nÈdhigacchÈmi, aggidaÉÉhÈva Ètape”ti.
38. Tattha nibbutinti khuppipÈsÈdukkhassa v|pasamaÑ.
NÈdhigacchÈmÊti na labhÈmi. AggidaÉÉhÈva Ètapeti ati-uÓha-Ètape agginÈ
ÉayhamÈnÈ viya nibbutiÑ nÈdhigacchÈmÊti yojanÈ.
TaÑ sutvÈ mahÈthero tÈya katakammaÑ pucchanto–
39. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, puttamaÑsÈni khÈdasÊ”ti–
gÈthamÈha.
Atha sÈ petÊ attano petalok|papattiÒca puttamaÑsakhÈdanakÈraÓaÒca
kathentÊ–
40. “Ah| mayhaÑ duve puttÈ, ubho sampattayobbanÈ.
SÈhaÑ puttabal|petÈ, sÈmikaÑ atimaÒÒisaÑ.
41. Tato me sÈmiko kuddho, sapatiÑ mayhamÈnayi1.
SÈ ca gabbhaÑ alabhittha, tassÈ pÈpaÑ acetayiÑ.
42. SÈhaÑ paduÔÔhamanasÈ, akariÑ gabbhapÈtanaÑ.
TassÈ temÈsiko gabbho, p|tilohitako2 pati.
43. TadassÈ mÈtÈ kupitÈ, mayhaÑ ÒÈtÊ samÈnayi.
SapathaÒca maÑ kÈresi, paribhÈsÈpayÊ ca maÑ.
44. SÈhaÑ ghoraÒca sapathaÑ, musÈvÈdaÑ abhÈsisaÑ.
‘PuttamaÑsÈni khÈdÈmi, sace taÑ pakataÑ mayÈ’.
45. Tassa kammassa vipÈkena, musÈvÈdassa c|bhayaÑ.
PuttamaÑsÈni khÈdÈmi, pubbalohitamakkhitÈ”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
______________________________________________________________
1. SapattiÑ aÒÒamÈnayi (SÊ, I)

2. Pubbalohitako (Ka)
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40-45. Tattha puttabal|petÈti puttabalena upetÈ, puttÈnaÑ vasena
laddhabalÈ. AtimaÒÒisanti atikkamitvÈ maÒÒiÑ avamaÒÒiÑ. P|tilohitako
patÊti kuÓapalohitaÑ hutvÈ gabbho paripati. SesaÑ sabbaÑ
anantarasadisameva, tattha aÔÔha therÈ, idha sambahulÈ. Tattha paÒca puttÈ,
idha sattÈti ayameva visesoti.
SattaputtakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. GoÓapetavatthuvaÓÓanÈ
KiÑ nu ummattar|povÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
matapitikaÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarassa
kuÔumbikassa pitÈ kÈlamakÈsi, so pitu maraÓena sokasantattahadayo1
rodamÈno ummattako viya vicaranto yaÑ yaÑ passati, taÑ taÑ pucchati
“api me pitaraÑ passitthÈ”ti. Na koci tassa sokaÑ vinodetuÑ asakkhi. Tassa
pana hadaye ghaÔe padÊpo viya sotÈpattiphalassa2 upanissayo pajjalati.
SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ olokento tassa sotÈpattiphalassa
upanissayaÑ disvÈ “imassa atÊtakÈraÓaÑ ÈharitvÈ sokaÑ v|pasametvÈ
sotÈpattiphalaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ punadivase pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto pacchÈsamaÓaÑ anÈdÈya3 tassa gharadvÈraÑ agamÈsi.
So “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ paccuggantvÈ SatthÈraÑ gehaÑ pavesetvÈ Satthari
paÒÒatte Èsane nisinne sayaÑ4 BhagavantaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno
“kiÑ bhante mayhaÑ pitu gataÔÔhÈnaÑ jÈnÈthÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ
“upÈsaka kiÑ imasmiÑ attabhÈve pitaraÑ pucchasi, udÈhu atÊte”ti Èha. So
taÑ vacanaÑ sutvÈ “bah| kira mayhaÑ pitaro”ti tanubh|tasoko thokaÑ
majjhattataÑ paÔilabhi. Athassa SatthÈ sokavinodanaÑ5 dhammakathaÑ
katvÈ apagatasokaÑ kallacittaÑ viditvÈ sÈmukkaÑsikÈya dhammadesanÈya
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ vihÈraÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
1. SokasantappamÈnahadayo (SÊ), sokasantattamÈnaso (I) 2. SotÈpattimaggassa (Ka)
3. ŒdÈya (SÊ, I)
4. SÊghaÑ (Ka)
5. SokavinodanatthaÑ (SÊ, I)
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Atha bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “passatha
Èvuso BuddhÈnubhÈvaÑ, tathÈ sokaparidevasamÈpanno1 upÈsako khaÓeneva
BhagavatÈ sotÈpattiphale vinÊto”ti. SatthÈ tattha gantvÈ
paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchi, bhikkh| tamatthaÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. SatthÈ “na
bhikkhave idÈneva mayÈ imassa soko apanÊto, pubbepi apanÊtoyevÈ”ti vatvÈ
tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒatarassa gahapatikassa pitÈ kÈlamakÈsi. So pitu
maraÓena sokaparidevasamÈpanno assumukho rattakkho kandanto2 citakaÑ
padakkhiÓaÑ karoti. Tassa putto SujÈto nÈma kumÈro paÓÉito byatto
buddhisampanno pitu sokavinayan|pÈyaÑ cintento ekadivasaÑ bahinagare
ekaÑ matagoÓaÑ disvÈ tiÓaÒca pÈnÊyaÒca ÈharitvÈ tassa purato ÔhapetvÈ
“khÈda khÈda, piva pivÈ”ti vadanto aÔÔhÈsi, ÈgatÈgatÈ taÑ disvÈ “samma
SujÈta kiÑ ummattakosi3, yo tvaÑ matassa goÓassa tiÓodakaÑ upanesÊ”ti
vadanti, so na kiÒci paÔivadati. ManussÈ tassa pitu santikaÑ gantvÈ “putto te
ummattako jÈto, matagoÓassa tiÓodakaÑ detÊ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ ca
kuÔumbikassa pitaraÑ Èrabbha Ôhito soko apagato. So “mayhaÑ kira putto
ummattako jÈto”ti saÑvegappatto vegena gantvÈ “nanu tvaÑ tÈta SujÈta
paÓÉito byatto buddhisampanno, kasmÈ matagoÓassa tiÓodakaÑ desÊ”ti
codento–
46. “KiÑ nu ummattar|pova, lÈyitvÈ haritaÑ tiÓaÑ.
KhÈda khÈdÈti lapasi, gatasattaÑ jaraggavaÑ.
47. Na hi annena pÈnena, mato goÓo samuÔÔhahe.
TvaÑsi bÈlo ca dummedho, yathÈ ta’ÒÒova dummatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha kiÑ n|ti pucchÈvacanaÑ. Ummattar|povÈti
ummattakasabhÈvo viya cittakkhepaÑ patto viya. LÈyitvÈti lavitvÈ. HaritaÑ
tiÓanti allatiÓaÑ. Lapasi vilapasi. Gatasattanti vigatajÊvitaÑ. Jaraggavanti
______________________________________________________________
1. Sokapareto paramasoko (SÊ)
3. KiÑ tvaÑ ummattako jÈtosi (SÊ)

2. Assumukho urattÈÄiÑ kandanto tassa (SÊ, I)
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balibaddaÑ jiÓÓagoÓaÑ. Annena pÈnenÈti tayÈ dinnena haritatiÓena vÈ
pÈnÊyena vÈ. Mato goÓo samuÔÔhaheti kÈlakato goÓo laddhajÊvito hutvÈ na
hi samuÔÔhaheyya. TvaÑsi bÈlo ca dummedhoti tvaÑ bÈlyayogato bÈlo,
medhÈsa~khÈtÈya paÒÒÈya abhÈvato dummedho asi. YathÈ ta’ÒÒova
dummatÊti yathÈ taÑ aÒÒopi nippaÒÒo1 vippalapeyya, evaÑ tvaÑ
niratthakaÑ vippalapasÊti attho, yathÈtanti nipÈtamattaÑ. ( )2
TaÑ sutvÈ SujÈto pitaraÑ saÒÒÈpetuÑ attano adhippÈyaÑ pakÈsento–
48. “Ime pÈdÈ idaÑ sÊsaÑ, ayaÑ kÈyo savÈladhi.
NettÈ tatheva tiÔÔhanti, ayaÑ goÓo samuÔÔhahe.
49. NÈyyakassa hatthapÈdÈ, kÈyo sÊsaÒca dissati.
RudaÑ mattikath|pasmiÑ, nanu tvaÒÒeva dummatÊ”ti–
gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. Tassattho–imassa goÓassa ime cattÈro pÈdÈ, idaÑ
sÊsaÑ, saha vÈladhinÈ vattatÊti savÈladhi ayaÑ kÈyo, imÈni ca nettÈ
nayanÈni yathÈ maraÓato pubbe, tatheva abhinnasaÓÔhÈnÈni tiÔÔhanti. AyaÑ
goÓo samuÔÔhaheti imasmÈ kÈraÓÈ ayaÑ goÓo samuÔÔhaheyya
samuttiÔÔheyyÈti mama cittaÑ bhaveyya. “MaÒÒe goÓo samuÔÔhahe”ti keci
paÔhanti, tena kÈraÓena ayaÑ goÓo sahasÈpi kÈyaÑ samuÔÔhaheyyÈti ahaÑ
maÒÒeyyaÑ, evaÑ me maÒÒanÈ sambhaveyyÈti adhippÈyo. Ayyakassa pana
mayhaÑ pitÈmahassa na hatthapÈdÈ kÈyo sÊsaÑ dissati, kevalaÑ pana tassa
aÔÔhikÈni pakkhipitvÈ kate mattikÈmaye th|pe rudanto sataguÓena
sahassaguÓena tÈta tvaÒÒeva dummati nippaÒÒo, bhajjanadhammÈ sa~khÈrÈ
bhijjanti, tattha vijÈnataÑ kÈ paridevanÈti pitu dhammaÑ kathesi.
______________________________________________________________
1. AÒÒo nippaÒÒo iva (SÊ)
2. (AÒÒo vÈ dummatÊti tvaÑ paÒÒavÈpi samÈno aÒÒo ummattapuggalo viya
ummukho hutvÈ vippalapasÊti attho) (SÊ, I)
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TaÑ sutvÈ bodhisattassa pitÈ “mama putto paÓÉito maÑ saÒÒÈpetuÑ
imaÑ kammaÑ akÈsÊ”ti cintetvÈ “tÈta SujÈta ‘sabbepi sattÈ
maraÓadhammÈ’ti aÒÒÈtametaÑ, ito paÔÔhÈya na socissÈmi,
sokaharaÓasamatthena nÈma medhÈvinÈ tÈdiseneva bhavitabban”ti puttaÑ
pasaÑsanto–
50. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
51. AbbahÊ vata me sallaÑ, sokaÑ hadayanissitaÑ.
Yo me sokaparetassa, pitusokaÑ apÈnudi.
52. SvÈhaÑ abb|Ähasallosmi, sÊtibh|tosmi nibbuto.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna mÈÓava.
53. EvaÑ karonti sappaÒÒÈ, ye honti anukampakÈ.
Vinivattayanti sokamhÈ, SujÈto pitaraÑ yathÈ”ti–
catasso gÈthÈ abhÈsi. Tattha Èdittanti sokagginÈ ÈdittaÑ jalitaÑ. Santanti
samÈnaÑ. PÈvakanti aggi. VÈrinÈ viya osiÒcanti udakena avasiÒcanto viya.
SabbaÑnibbÈpaye daranti sabbaÑ me cittadarathaÑ nibbÈpesi. AbbahÊvatÈti
nÊharivata1. Sallanti sokasallaÑ. Hadayanissitanticittasannissitasallabh|taÑ.
SokaparetassÈti sokena abhibh|tassa. Pitusokanti pitaraÑ Èrabbha
uppannaÑ sokaÑ. ApÈnudÊti apanesi. Tava sutvÈna mÈÓavÈti kumÈra
tavavacanaÑ sutvÈ idÈni pana na socÈmi na rodÈmi. SujÈto pitaraÑ yathÈti
yathÈ ayaÑ SujÈto attano pitaraÑ sokato vinivattesi, evaÑ aÒÒepi ye
anukampakÈ anuggaÓhasÊlÈ honti, te sappaÒÒÈ evaÑ karonti pit|naÑ
aÒÒesaÒca upakÈraÑ karontÊti2 attho.
MÈÓavassa vacanaÑ sutvÈ pitÈ apagatasoko hutvÈ sÊsaÑ nahÈyitvÈ
bhuÒjitvÈ kammante pavattetvÈ kÈlaÑ katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi. SatthÈ
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊsu patiÔÔhahiÑsu. TadÈ SujÈto
lokanÈtho ahosÊti.
GoÓapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Abb|ÄhaÑ vatÈti nÊharitaÑ (SÊ)

2. UpakÈrÈ hontÊti (Ka)
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9. MahÈpesakÈrapetivatthuvaÓÓanÈ

G|taÒca muttaÑ ruhiraÒca pubbanti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ
viharante aÒÒataraÑ pesakÈrapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. DvÈdasamattÈ kira
bhikkh| Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vasanayoggaÔÔhÈnaÑ
vÊmaÑsantÈ upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya aÒÒataraÑ chÈy|dakasampannaÑ
ramaÓÊyaÑ araÒÒÈyatanaÑ tassa ca nÈtid|re nÈccÈsanne gocaragÈmaÑ disvÈ
tattha ekarattiÑ vasitvÈ dutiyadivase gÈmaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. Tattha
ekÈdasa pesakÈrÈ paÔivasanti, te te bhikkh|disvÈ saÒjÈtasomanassÈ hutvÈ
attano attano gehaÑ netvÈ paÓÊtena ÈhÈrena parivisitvÈ ÈhaÑsu “kuhiÑ
bhante gacchathÈ”ti. Yattha amhÈkaÑ phÈsukaÑ, tattha gamissÈmÈti. “Yadi
evaÑ bhante idheva vasitabban”ti vass|pagamanaÑ yÈciÑsu, bhikkh|
sampaÔicchiÑsu. UpÈsakÈ tesaÑ tattha araÒÒakuÔikÈyo kÈretvÈ adaÑsu,
bhikkh| tattha vassaÑ upagacchiÑsu.
Tattha jeÔÔhakapesakÈro dve bhikkh| cat|hi paccayehi sakkaccaÑ
upaÔÔhahi, itare ekekaÑ bhikkhuÑ upaÔÔhahiÑsu. JeÔÔhakapesakÈrassa
bhariyÈ assaddhÈ appasannÈ micchÈdiÔÔhikÈ maccharinÊbhikkh| na
sakkaccaÑ upaÔÔhÈti. So taÑ disvÈ tassÈyeva kaniÔÔhabhaginiÑ ÈnetvÈ attano
gehe issariyaÑ niyyÈdesi, sÈ saddhÈ pasannÈ hutvÈ sakkaccaÑ bhikkh|
paÔijaggi. Te sabbe pesakÈrÈ vassaÑvutthÈnaÑ bhikkh|naÑ ekekassa
ekekaÑ sÈÔakamadaÑsu. Tattha maccharinÊ jeÔÔhapesakÈrassa bhariyÈ
paduÔÔhacittÈ attano sÈmikaÑ paribhÈsi “yaÑ tayÈ samaÓÈnaÑ
sakyaputtiyÈnaÑ dÈnaÑ dinnaÑ annapÈnaÑ, taÑ te paraloke g|thamuttaÑ
pubbalohitaÒca hutvÈ nibbattatu, sÈÔakÈ ca jalitÈ ayomayapaÔÔÈ hont|”ti.
Tattha jeÔÔhapesakÈro aparena samayena kÈlaÑ katvÈ viÒjhÈÔaviyaÑ
ÈnubhÈvasampannÈ rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti, tassa pana kadariyÈ bhariyÈ
kÈlaÑ katvÈ tasseva vasanaÔÔhÈnassa avid|re petÊ hutvÈ nibbatti. SÈ naggÈ
dubbaÓÓar|pÈ jighacchÈpipÈsÈbhibh|tÈ tassa bh|madevassa santikaÑ gantvÈ
Èha “ahaÑ sÈmi niccoÄÈ ativiya jighacchÈpipÈsÈbhibh|tÈ vicarÈmi, dehi me
vatthaÑ annapÈnaÒcÈ”ti. So tassÈ dibbaÑ uÄÈraÑ annapÈnaÑ upanesi. TaÑ
tÈya gahitamattameva g|thamuttaÑ pubbalohitaÒca sampajjati, sÈÔakaÒca
dinnaÑ tÈya paridahitaÑ pajjalitaÑ ayomayapaÔÔaÑ hoti. SÈ mahÈdukkhaÑ
anubhavantÊ taÑ chaÉÉetvÈ kandantÊ vicarati.
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Tena ca samayena aÒÒataro bhikkhu vutthavasso SatthÈraÑ vandituÑ
gacchanto mahatÈ Satthena saddhiÑ viÒjhÈÔaviÑ paÔipajji. SatthikÈ rattiÑ
maggaÑ gantvÈ divÈ vane sandacchÈy|dakasampannaÑ padesaÑ disvÈ
yÈnÈni muÒcitvÈ muhuttaÑ vissamiÑsu. Bhikkhu pana vivekakÈmatÈya
thokaÑ apakkamitvÈ aÒÒatarassa sandacchÈyassa vanagahanapaÔicchannassa
rukkhassa m|le saÑghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ nipanno rattiyaÑ
maggagamanaparissamena kilantakÈyo niddaÑ upagaÒchi, satthikÈ
vissamitvÈ maggaÑ paÔipajjiÑsu, so bhikkhu na paÔibujjhi. Atha
sÈyanhasamaye uÔÔhahitvÈ te apassanto aÒÒataraÑ kummaggaÑ paÔipajjitvÈ1
anukkamena tassÈ devatÈya vasanaÔÔhÈnaÑ sampÈpuÓi. Atha naÑ so
devaputto disvÈ manussar|pena upagantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ attano
vimÈnaÑ pavesetvÈ pÈdabbhaÒjanÈdÊni datvÈ payirupÈsanto nisÊdi. TasmiÑ
ca samaye sÈ petÊ ÈgantvÈ “dehi me sÈmi annapÈnaÑ sÈÔakaÒcÈ”ti Èha, so
tassÈ tÈni adÈsi, tÈni ca tÈya gahitamattÈni g|thamuttapubbalohitapajjalitaayopaÔÔÈyeva ahesuÑ. So bhikkhu taÑ disvÈ saÒjÈtasaÑvego taÑ
devaputtaÑ–
54. “G|thaÒca muttaÑ ruhiraÒca pubbaÑ,
ParibhuÒjati kissa ayaÑ vipÈko.
AyaÑ nu kiÑ kammamakÈsi nÈrÊ,
YÈ sabbadÈ lohitapubbabhakkhÈ.
55. NavÈni vatthÈni subhÈni ceva,
Mud|ni suddhÈni ca lomasÈni.
DinnÈni missÈ kitakÈ bhavanti,
AyaÑ nu kiÑ kammamakÈsi nÈrÊ”ti–
dvÊhi gÈthÈhi paÔipucchi. Tattha kissa ayaÑ vipÈkoti kÊdisassa kammassa
ayaÑ vipÈko, yaÑ esÈ idÈni paccanubhavatÊti. AyaÑ nu kiÑ kammamakÈsi
nÈrÊti ayaÑ itthÊ kiÑ nu kho kammaÑ pubbe akÈsi. YÈ sabbadÈ
lohitapubbabhakkhÈti yÈ sabbakÈlaÑ ruhirapubbameva bhakkhati
paribhuÒjati. NavÈnÊti paccagghÈni tÈvadeva pÈtubh|tÈni. SubhÈnÊti
sundarÈni dassanÊyÈni. Mud|nÊti sukhasamphassÈni. SuddhÈnÊti
parisuddhavaÓÓÈni. LomasÈnÊti salomakÈni
______________________________________________________________
1. UmmaggaÑ gahetvÈ gacchanto (Ka)
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sukhasamphassÈni, sundarÈnÊti1 attho. DinnÈni missÈ kitakÈ bhavantÊti
kitakakaÓÔakasadisÈni2 lohapaÔÔasadisÈni bhavanti. “KÊÔakÈ3 bhavantÊ”ti vÈ
pÈÔho, khÈdakapÈÓakavaÓÓÈni bhavantÊti attho.
EvaÑ so devaputto tena bhikkhunÈ puÔÔho tÈya purimajÈtiyÈ
katakammaÑ pakÈsento–
56. “BhariyÈ mamesÈ ahu bhadante,
AdÈyikÈ maccharinÊ kadariyÈ.
SÈ maÑ dadantaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ,
Akkosati ca paribhÈsati ca.
57. G|thaÒca muttaÑ ruhiraÒca pubbaÑ,
ParibhuÒja tvaÑ asuciÑ sabbakÈlaÑ.
EtaÑ te paralokasmiÑ hotu,
VatthÈ ca te kitakasamÈ bhavantu.
EtÈdisaÑ duccaritaÑ caritvÈ,
IdhÈgatÈ cirarattÈya khÈdatÊ”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi. Tattha adÈyikÈti kassaci kiÒcipi adÈnasÊlÈ. MaccharinÊ
kadariyÈti paÔhamaÑ maccheramalassa sabhÈvena4 maccharinÊ, tÈya ca5
punappunaÑ ÈsevanatÈya thaddhamaccharinÊ, tÈya kadariyÈ ah|ti yojanÈ.
IdÈni tassÈ tameva kadariyataÑ dassento “sÈ maÑ dadantan”ti-ÈdimÈha.
Tattha etÈdisanti evar|paÑ yathÈvuttavacÊduccaritÈdiÑ caritvÈ. IdhÈgatÈti
imaÑ petalokaÑ ÈgatÈ, petattabhÈvaÑ upagatÈ. CirarattÈya khÈdatÊti
cirakÈlaÑ g|thÈdimeva khÈdati. TassÈ hi yenÈkÈrena akkuÔÔhaÑ,
tenevÈkÈrena pavattamÈnampi phalaÑ. YaÑ uddissa akkuÔÔhaÑ6, tato
aÒÒattha pathaviyaÑ kamantakasa~khÈte matthake asanipÈto viya attano
upari patati.
EvaÑ so devaputto tÈya pubbe katakammaÑ kathetvÈ puna taÑ
bhikkhuÑ Èha “atthi pana bhante koci upÈyo imaÑ petalokato
______________________________________________________________
1. SukkÈnÊti (Ka)
4. Maccharimattassa sabbhÈvena (Ka)

2. KiÔakasanisÈni (Ka)
5. TaÑyeva (Ka)

3. KiÔapÈ (Ka)
6. AkantaÑ (SÊ)
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mocetun”ti. “AtthÊ”ti ca vutte “kathetha bhante”ti. Yadi Bhagavato
ariyasaÑghassa ca ekasseva vÈ bhikkhuno dÈnaÑ datvÈ imissÈ uddisiyati,
ayaÒca taÑ anumodati, evametissÈ ito dukkhato mutti bhavissatÊti. TaÑ
sutvÈ devaputto tassa bhikkhuno paÓÊtaÑ annapÈnaÑ datvÈ taÑ dakkhiÓaÑ
tassÈ petiyÈ Èdisi1, tÈvadeva sÈ petÊ suhitÈ pÊÓindriyÈ dibbÈhÈrassa tittÈ
ahosi. Puna tasseva bhikkhuno hatthe dibbasÈÔakayugaÑ BhagavantaÑ
uddissa datvÈ taÒca dakkhiÓaÑ petiyÈ Èdisi, tÈvadeva ca sÈ
dibbavatthanivatthÈ dibbÈla~kÈravibh|sitÈ sabbakÈmasamiddhÈ
devaccharÈpaÔibhÈgÈ ahosi. So ca bhikkhu tassa devaputtassa iddhiyÈ
tadaheva SÈvatthiÑ patvÈ jetavanaÑ pavisitvÈ Bhagavato santikaÑ
upagantvÈ vanditvÈ taÑ sÈÔakayugaÑ datvÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. BhagavÈpi
tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ
mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
MahÈpesakÈrapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. KhallÈÔiyapetivatthuvaÓÓanÈ
KÈ nu antovimÈnasminti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
aÒÒataraÑ khallÈÔiyapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒatarÈ
r|p|pajÊvinÊ itthÊ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgatÈ atimanoharakesakalÈpÊ ahosi. TassÈ hi kesÈ nÊlÈ dÊghÈ tan|
mud| siniddhÈ vellitaggÈ dvihatthagayhÈ visaÔÔhÈ2 yÈva mekhalÈ kalÈpÈ
olambanti, taÑ tassÈ kesasobhaÑ disvÈ taruÓajano yebhuyyena tassaÑ3
paÔibaddhacitto ahosi. AthassÈ taÑ kesasobhaÑ asahamÈnÈ issÈpakatÈ
katipayÈ itthiyo mantetvÈ4 tassÈ eva paricÈrikadÈsiÑ Èmisena upalÈpetvÈ
tÈya tassÈ kes|papÈtanaÑ bhesajjaÑ5 dÈpesuÑ. SÈ kira dÈsÊ taÑ bhesajjaÑ
nhÈniyacuÓÓena saddhiÑ payojetvÈ Ga~gÈya nadiyÈ nhÈnakÈle tassÈ
______________________________________________________________
1. AdÈsi (SÊ, I)
4. SammantetvÈ (SÊ, I)

2. VisaÑsaÔÔhÈ (SÊ)

3. Tattha (Ka)
5. KesabÈdhanabhesajjaÑ (Ka)
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adÈsi. SÈ tena kesam|lesu1 temetvÈ udake nimujji, nimujjanamatteyeva kesÈ
sam|lÈ paripatiÑsu, sÊsaÑ cassÈ tittakalÈbusadisaÑ ahosi. Atha sÈ sabbaso
vil|nakesÈ luÒcitamatthakÈ kapotÊ viya vir|pÈ hutvÈ lajjÈya antonagaraÑ
pavisituÑ asakkontÊ vatthena sÊsaÑ veÔhetvÈ bahinagare aÒÒatarasmiÑ
padese vÈsaÑ kappentÊ katipÈhaccayena apagatalajjÈ tato nivattetvÈ tilÈni
pÊÄetvÈ telavaÓijjaÑ surÈvaÓijjaÒca karontÊ jÊvikaÑ kappesi. SÈ ekadivasaÑ
dvÊsu tÊsu manussesu surÈmattesu2 mahÈniddaÑ okkamantesu sithilabh|tÈni
tesaÑ nivatthavatthÈni avahari.
AthekadivasaÑ sÈ ekaÑ khÊÓÈsavattheraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ
pasannacittÈ attano gharaÑ netvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdÈpetvÈ telasaÑsaÔÔhaÑ
doÓinimmajjaniÑ piÒÒÈkamadÈsi, so tassÈ anukampÈya taÑ paÔiggahetvÈ
paribhuÒji. SÈ pasannamÈnasÈ upari chattaÑ dhÈrayamÈnÈ aÔÔhÈsi, so ca
thero tassÈ cittaÑ pahaÑsento anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SÈ ca itthÊ
anumodanakÈleyeva “mayhaÑ kesÈ dÊghÈ tan| siniddhÈ mud| vellitaggÈ
hont|”ti patthanamakÈsi.
SÈ aparena samayena kÈlaÑ katvÈ missakakammassa phalena3
samuddamajjhe kanakavimÈne ekikÈ hutvÈ nibbatti, tassÈ kesÈ
patthitÈkÈrÈyeva sampajjiÑsu, manussÈnaÑ sÈÔakÈvaharaÓena pana naggÈ
ahosi. SÈ tasmiÑ kanakavimÈne punappunaÑ uppajjitvÈ ekaÑ
buddhantaraÑ naggÈva hutvÈ vÊtinÈmesi. Atha amhÈkaÑ Bhagavati loke
uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke anupubbena SÈvatthiyaÑ viharante
SÈvatthivÈsino sattasatÈ4 vÈÓijÈ SuvaÓÓabh|miÑ uddissa nÈvÈya
MahÈsamuddaÑ otariÑsu. Tehi ÈruÄhÈ nÈvÈ visamavÈtavegukkhittÈ5 ito cito
ca paribbhamantÊ taÑ padesaÑ agamÈsi. Atha sÈ vimÈnapetÊ saha vimÈnena
tesaÑ attÈnaÑ dassesi. TaÑ disvÈ jeÔÔhavÈÓijo pucchanto–
58. “KÈ nu antovimÈnasmiÑ, tiÔÔhantÊ n|’panikkhami.
Upanikkhamassu bhadde6, passÈma taÑ bahiÔÔhitan”ti7–
______________________________________________________________
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gÈthamÈha. Tattha kÈ nu antovimÈnasmiÑ tiÔÔhantÊti vimÈnassa anto
abbhantare tiÔÔhantÊ kÈ nu tvaÑ, kiÑ manussitthÊ, udÈhu amanussitthÊti
pucchati. N|’panikkhamÊti vimÈnato na nikkhami. Upanikkhamassu
bhadde, passÈma taÑ bahiÔÔhitanti1 bhadde taÑ mayaÑ bahi ÔhitaÑ passÈma
daÔÔhukÈmamhÈ, tasmÈ vimÈnato nikkhamassu. “Upanikkhamassu
bhadda’nte”ti vÈ pÈÔho, bhaddaÑ te atth|ti attho.
Athassa sÈ attano bahi nikkhamituÑ asakkuÓeyyataÑ pakÈsentÊ–
59. “AÔÔÊyÈmi harÈyÈmi, naggÈ nikkhamituÑ bahi.
Keseha’mhi paÔicchannÈ, puÒÒaÑ me appakaÑ katan”ti–
gÈthamÈha. Tattha aÔÔÊyÈmÊti naggÈ hutvÈ bahi nikkhamituÑ aÔÔikÈ dukkhitÈ
amhi. HarÈyÈmÊti lajjÈmi. Keseha’mhi paÔicchannÈti kesehi amhi ahaÑ
paÔicchÈditÈ pÈrutasarÊrÈ. PuÒÒaÑ me appakaÑ katanti appakaÑ parittaÑ
mayÈ kusalakammaÑ kataÑ, piÒÒÈkadÈnamattanti adhippÈyo.
AthassÈ vÈÓijo attano uttarisÈÔakaÑ dÈtukÈmo–
60. “Handu’ttarÊyaÑ dadÈmi te, idaÑ dussaÑ nivÈsaya.
IdaÑ dussaÑ nivÈsetvÈ, ehi nikkhama sobhane.
Upanikkhamassu bhadde, passÈma taÑ bahiÔÔhitan”ti–
gÈthamÈha. Tattha handÈti gaÓha. UttarÊyanti upasaÑbyÈnaÑ2,
uttarisÈÔakanti attho. DadÈmi teti tuyhaÑ dadÈmi. IdaÑ dussaÑ nivÈsayÈti
imaÑ mama uttarisÈÔakaÑ tvaÑ nivÈsehi. Sobhaneti sundarar|pe.
EvaÒca pana vatvÈ attano uttarisÈÔakaÑ tassÈ upanesi, sÈ tathÈ3
diyyamÈnassa attano anupakappanÊyataÒca, yathÈ diyyamÈnaÑ upakappati,
taÒca dassentÊ–
61. “Hatthena hatthe te dinnaÑ, na mayhaÑ upakappati.
Ese’tthupÈsako saddho, SammÈsambuddhasÈvako.
62. EtaÑ acchÈdayitvÈna, mama dakkhiÓamÈdisa.
TathÈhaÑ sukhitÈ hessaÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ”ti–
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gÈthÈdvayamÈha. Tattha hatthena hatthe te dinnaÑ, na mayhaÑ
upakappatÊti mÈrisa tava hatthena mama hatthe tayÈ dinnaÑ na mayhaÑ
upakappati na viniyujjati, upabhogayoggaÑ na hotÊti1 attho. Ese’tthupÈsako
saddhoti eso ratanattayaÑ uddissa saraÓagamanena upÈsako
kammaphalasaddhÈya ca samannÈgatattÈ saddho ettha etasmiÑ janasam|he
atthi. EtaÑ acchÈdayitvÈna, mama dakkhiÓamÈdisÈti etaÑ upÈsakaÑ mama
diyyamÈnaÑ sÈÔakaÑ2 paridahÈpetvÈ taÑ dakkhiÓaÑ mayhaÑ Èdisa
pattidÈnaÑ dehi. TathÈhaÑ sukhitÈ hessanti tathÈ kate ahaÑ sukhitÈ
dibbavatthanivatthÈ sukhappattÈ bhavissÈmÊti.
TaÑ sutvÈ vÈÓijÈ taÑ upÈsakaÑ nhÈpetvÈ vilimpetvÈ vatthayugena
acchÈdesuÑ. TamatthaÑ pakÈsentÈ sa~gÊtikÈrÈ–
63. “TaÒca te nhÈpayitvÈna, vilimpetvÈna vÈÓijÈ.
Vattheha’cchÈdayitvÈna, tassÈ dakkhiÓamÈdisuÑ.
64. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vipÈko udapajjatha.
BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ, dakkhiÓÈya idaÑ phalaÑ.
65. Tato suddhÈ sucivasanÈ, KÈsikuttamadhÈrinÊ.
HasantÊ vimÈnÈ nikkhami, dakkhiÓÈya idaÑ phalan”ti–
tisso gÈthÈyo avocuÑ.
63. Tattha tanti taÑ upÈsakaÑ. Ca-saddo nipÈtamattaÑ. Teti tevÈÓijÈti
yojanÈ. VilimpetvÈnÈti uttamena gandhena vilimpetvÈ.
Vattheha’cchÈdayitvÈnÈti vaÓÓagandharasasampannaÑ sabyaÒjanaÑ
bhojanaÑ bhojetvÈ nivÈsanaÑ uttarÊyanti dvÊhi vatthehi acchÈdesuÑ, dve
vatthÈni adaÑs|ti attho. TassÈ dakkhiÓamÈdisunti tassÈ petiyÈ taÑ
dakkhiÓaÑ ÈdisiÑsu.
64. SamanantarÈnuddiÔÔheti an|-ti nipÈtamattaÑ, tassÈ dakkhiÓÈya
uddiÔÔhasamanantarameva. VipÈko udapajjathÈti tassÈ petiyÈ vipÈko
______________________________________________________________
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dakkhiÓÈya phalaÑ1 uppajji. KÊdisoti petÊ Èha bhojanacchÈdanapÈnÊyanti,
nÈnappakÈraÑ dibbabhojanasadisaÑ bhojanaÒca
nÈnÈvirÈgavaÓÓasamujjalaÑ dibbavatthasadisaÑ vatthaÒca anekavidhaÑ
pÈnakaÒca dakkhiÓÈya idaÑ ÊdisaÑ phalaÑ udapajjathÈti yojanÈ.
65. Tatoti yathÈvuttabhojanÈdipaÔilÈbhato pacchÈ. SuddhÈti nhÈnena
suddhasarÊrÈ. SucivasanÈti suvisuddhavatthanivatthÈ. KÈsikuttamadhÈrinÊti
KÈsikavatthatopi uttamavatthadhÈrinÊ. HasantÊti “passatha tÈva tumhÈkaÑ
dakkhiÓÈya idaÑ phalavisesan”ti pakÈsanavasena hasamÈnÈ vimÈnato
nikkhami.
Atha te vÈÓijÈ evaÑ paccakkhato puÒÒaphalaÑ disvÈ
acchariyabbhutacittajÈtÈ tasmiÑ upÈsake saÒjÈtagÈravabahumÈnÈ kataÒjalÊ
taÑ payirupÈsiÑsu, sopi te dhammakathÈya bhiyyoso mattÈya pasÈdetvÈ
saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi. Te tÈya vimÈnapetiyÈ katakammaÑ–
66. “Sucittar|paÑ ruciraÑ, vimÈnaÑ te pabhÈsati.
Devate pucchitÈ’cikkha, kissa kammassidaÑ phalan”ti–
imÈya gÈthÈya pucchiÑsu. Tattha sucittar|panti hatthi-assaitthipurisÈdivasena ceva mÈlÈkammalatÈkammÈdivasena ca suÔÔhu
vihitacittar|paÑ. Ruciranti ramaÓÊyaÑ dassanÊyaÑ. Kissa kammassidaÑ
phalanti kÊdisassa kammassa, kiÑ dÈnamayassa udÈhu sÊlamayassa idaÑ
phalanti attho.
SÈ tehi evaÑ puÔÔhÈ “mayÈ katassa parittakassa kusalakammassa tÈva
idaÑ phalaÑ, akusalakammassa pana ÈyatiÑ niraye edisaÑ bhavissatÊ”ti
tadubhayaÑ ÈcikkhantÊ–
67. “Bhikkhuno caramÈnassa, doÓinimmajjaniÑ2 ahaÑ.
AdÈsiÑ ujubh|tassa, vippasannena cetasÈ.
68. Tassa kammassa kusalassa, vipÈkaÑ dÊghamantaraÑ.
Anubhomi vimÈnasmiÑ, taÒca dÈni parittakaÑ.
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69. UddhaÑ cat|hi mÈsehi, kÈlaÑkiriyÈ bhavissati.
EkantakaÔukaÑ ghoraÑ, nirayaÑ papatissahaÑ.
70. CatukkaÓÓaÑ catudvÈraÑ, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
AyopÈkÈrapariyantaÑ, ayasÈ paÔikujjitaÑ.
71. Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈ yutÈ.
SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ.
72. TatthÈhaÑ dÊghamaddhÈnaÑ, dukkhaÑ vedissa vedanaÑ.
PhalaÒca pÈpakammassa, tasmÈ socÈmahaÑ bhusan”ti–
gÈthÈyo abhÈsi.
67. Tattha bhikkhuno caramÈnassÈti aÒÒatarassa bhinnakilesassa
bhikkhuno bhikkhÈya carantassa. DoÓinimmajjaninti vissandamÈnatelaÑ
piÒÒÈkaÑ. Ujubh|tassÈti cittajimhava~kakuÔilabhÈvakarÈnaÑ kilesÈnaÑ
abhÈvena ujubhÈvappattassa. Vippasannena cetasÈti kammaphalasaddhÈya
suÔÔhu pasannena cittena.
68-69. DÊghamantaranti ma-kÈro padasandhikaro, dÊgha-antaraÑ
dÊghakÈlanti attho. TaÒca dÈni parittakanti taÒca puÒÒaphalaÑ
vipakkavipÈkattÈ kammassa idÈni parittakaÑ appÈvasesaÑ, na cireneva ito
cavissÈmÊti attho. TenÈha “uddhaÑ cat|hi mÈsehi, kÈlaÑkiriyÈ
bhavissatÊ”ti. Cat|hi mÈsehi uddhaÑ catunnaÑ mÈsÈnaÑ upari paÒcame
mÈse mama kÈlaÑkiriyÈ bhavissatÊti dasseti. EkantakaÔukanti ekanteneva
aniÔÔhachaphassÈyatanikabhÈvato1 ekantadukkhanti attho. Ghoranti
dÈruÓaÑ. Nirayanti natthi ettha ayo sukhanti katvÈ “nirayan”ti
laddhanÈmaÑ narakaÑ. Papatissahanti papatissÈmi ahaÑ.
70. “Nirayan”ti cettha AvÊcimahÈnirayassa adhippetattÈ taÑ sar|pato
dassetuÑ “catukkaÓÓan”ti-ÈdimÈha. Tattha catukkaÓÓanti catukkoÓaÑ.
CatudvÈranti cat|su disÈsu cat|hi dvÈrehi yuttaÑ. Vibhattanti suÔÔhu
vibhattaÑ.
______________________________________________________________
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BhÈgasoti bhÈgato. Mitanti tulitaÑ. AyopÈkÈrapariyantanti ayomayena
pÈkÈrena parikkhittaÑ. AyasÈ paÔikujjitanti ayopaÔaleneva upari pihitaÑ.
71-72. TejasÈ yutÈti samantato samuÔÔhitajÈlena mahatÈ agginÈ
nirantaraÑ samÈyutajÈlÈ. SamantÈ yojanasatanti evaÑ pana samantÈ bahi
sabbadisÈsu yojanasataÑ yojanÈnaÑ sataÑ. SabbadÈti sabbakÈlaÑ. PharitvÈ
tiÔÔhatÊti byÈpetvÈ tiÔÔhati. TatthÈti tasmiÑ mahÈniraye. Vedissanti vedissÈmi
anubhavissÈmi. PhalaÒca pÈpakammassÈti idaÑ ÊdisaÑ dukkhÈnubhavanaÑ
mayÈ eva katassa pÈpassa kammassa phalanti attho.
EvaÑ tÈya attanÈ katakammaphale1 ÈyatiÑ nerayikabhaye ca pakÈsite
so upÈsako karuÓÈsaÒcoditamÈnaso “handassÈhaÑ2 patiÔÔhÈ bhaveyyan”ti
cintetvÈ Èha “devate tvaÑ mayhaÑ ekassa dÈnavasena3 sabbakÈmasamiddhÈ
uÄÈrasampattiyuttÈ jÈtÈ, idÈni pana imesaÑ upÈsakÈnaÑ dÈnaÑ datvÈ Satthu
ca guÓe anussaritvÈ niray|papattito muccissasÊ”ti. SÈ petÊ haÔÔhatuÔÔhÈ
“sÈdh|”ti vatvÈ te dibbena annapÈnena santappetvÈ dibbÈni vatthÈni
nÈnÈvidhÈni ratanÈni ca adÈsi, BhagavantaÒca uddissa dibbaÑ dussayugaÑ
tesaÑ hatthe datvÈ “aÒÒatarÈ bhante vimÈnapetÊ Bhagavato pÈde sirasÈ
vandatÊti SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ mama vacanena vandathÈ”ti
vandanaÒca pesesi, taÒca nÈvaÑ attano iddhÈnubhÈvena tehi icchitapaÔÔanaÑ
taÑ divasameva upanesi.
Atha te vÈÓijÈ tato paÔÔanato anukkamena SÈvatthiÑ patvÈ JetavanaÑ
pavisitvÈ Satthu taÑ dussayugaÑ datvÈ vandanaÒca nivedetvÈ Èdito paÔÔhÈya
taÑ pavattiÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. SatthÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya vitthÈrena dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa
sÈtthikÈ jÈtÈ. Te pana upÈsakÈ dutiyadivase Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ tassÈ dakkhiÓamÈdisiÑsu, sÈ ca tato
petalokato cavitvÈ vividharatanavijjotite TÈvatiÑsabhavane kanakavimÈne
accharÈsahassaparivÈrÈ nibbattÊti.
KhallÈÔiyapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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11. NÈgapetavatthuvaÓÓanÈ

Puratova setena paleti hatthinÈti idaÑ Satthari Jetavane viharante dve
brÈhmaÓapete Èrabbha vuttaÑ. ŒyasmÈ kira SaÑkicco sattavassiko
khuraggeyeva arahattaÑ patvÈ sÈmaÓerabh|miyaÑ Ôhito tiÑsamattehi
bhikkh|hi saddhiÑ araÒÒÈyatane vasanto tesaÑ bhikkh|naÑ paÒcannaÑ
corasatÈnaÑ hatthato ÈgataÑ maraÓampi bÈhitvÈ te ca core dametvÈ
pabbÈjetvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. SatthÈ tesaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ
desesi, desanÈvasÈne te bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. AthÈyasmÈ
SaÑkicco paripuÓÓavasso laddh|pasampado tehi paÒcahi bhikkhusatehi
saddhiÑ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ isipatane vihÈsi, manussÈ therassa santikaÑ
gantvÈ dhammaÑ sutvÈ pasannamÈnasÈ vÊthipaÔipÈÔiyÈ vaggavaggÈ hutvÈ
ÈgantukadÈnaÑ adaÑsu. Tattha aÒÒataro upÈsako manusse niccabhatte
samÈdapesi, te yathÈbalaÑ niccabhattaÑ paÔÔhapesuÑ.
Tena ca samayena BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒatarassa micchÈdiÔÔhikassa
brÈhmaÓassa dve puttÈ ekÈ ca dhÊtÈ ahesuÑ. Tesu jeÔÔhaputto tassa
upÈsakassa mitto ahosi. So taÑ gahetvÈ Èyasmato SaÑkiccassa santikaÑ
agamÈsi. ŒyasmÈ SaÑkicco tassa dhammaÑ desesi, so muducitto ahosi.
Atha naÑ so upÈsako Èha “tvaÑ ekassa bhikkhuno niccabhattaÑ dehÊ”ti.
AnÈciÓÓaÑ amhÈkaÑ brÈhmaÓÈnaÑ samaÓÈnaÑ sakyaputtiyÈnaÑ
niccabhattadÈnaÑ, tasmÈ nÈhaÑ dassÈmÊti. KiÑ mayhampi bhattaÑ na
dassasÊti. “KathaÑ na dassÈmÊ”ti Èha. Yadi evaÑ yaÑ mayhaÑ desi, taÑ
ekassa bhikkhussa dehÊti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ dutiyadivase pÈtova
vihÈraÑ gantvÈ ekaÑ bhikkhuÑ ÈnetvÈ bhojesi.
EvaÑ gacchante1 kÈle bhikkh|naÑ paÔipattiÑ disvÈ dhammaÒca
suÓitvÈ tassa kaniÔÔhabhÈtÈ ca bhaginÊ ca sÈsane abhippasannÈ
puÒÒakammaratÈ ca ahesuÑ. EvaÑ te tayo janÈ yathÈvibhavaÑ dÈnÈni dentÈ
samaÓabrÈhmaÓe sakkariÑsu garuÑ kariÑsu mÈnesuÑ p|jesuÑ, mÈtapitaro
pana nesaÑ
______________________________________________________________
1. Gacchante gacchante (SÊ, I)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

51

assaddhÈ appasannÈ samaÓabrÈhmaÓesu agÈravÈ puÒÒakiriyÈya anÈdarÈ
acchandikÈ1 ahesuÑ. TesaÑ dhÊtaraÑ dÈrikaÑ mÈtulaputtassatthÈya ÒÈtakÈ
vÈresuÑ. So ca Èyasmato SaÑkiccassa santike dhammaÑ sutvÈ saÑvegajÈto
pabbajitvÈ niccaÑ attano mÈtu gehaÑ bhuÒjituÑ gacchati. TaÑ mÈtÈ attano
bhÈtu dhÊtÈya dÈrikÈya palobheti, tena so ukkaÓÔhito hutvÈ upajjhÈyaÑ
upasa~kamitvÈ Èha “uppabbajissÈmahaÑ bhante, anujÈnÈtha man”ti.
UpajjhÈyo tassa upanissayasampattiÑ disvÈ Èha “sÈmaÓera mÈsamattaÑ
ÈgamehÊ”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ mÈse atikkante tatheva Èrocesi,
upajjhÈyo puna “aÉÉhamÈsaÑ ÈgamehÊ”ti Èha. AÉÉhamÈse atikkante tatheva
vutte puna “sattÈhaÑ ÈgamehÊ”ti Èha, so “sÈdh|”ti paÔissuÓi. Atha tasmiÑ
antosattÈhe sÈmaÓerassa mÈtulÈniyÈ gehaÑ vinaÔÔhacchadanaÑ jiÓÓaÑ
dubbalakuÔÔaÑ vÈtavassÈbhihataÑ paripati, tattha brÈhmaÓo brÈhmaÓÊ dve
puttÈ dhÊtÈ ca gehena ajjhotthaÔÈ kÈlamakaÑsu. Tesu brÈhmaÓo brÈhmaÓÊ ca
petayoniyaÑ nibbattiÑsu, dve puttÈ dhÊtÈ ca bhummadevesu. Tesu
jeÔÔhaputtassa hatthiyÈnaÑ nibbatti, kaniÔÔhassa assatarÊratho, dhÊtÈya
suvaÓÓasivikÈ. BrÈhmaÓo ca brÈhmaÓÊ ca mahante mahante ayomuggare
gahetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ÈkoÔenti, abhihataÔÔhÈnesu mahantÈ mahantÈ
ghaÔappamÈÓÈ gaÓÉÈ uÔÔhahitvÈ muhutteneva pacitvÈ paribhedappattÈ honti.
Te aÒÒamaÒÒassa gaÓÉe phÈletvÈ kodhÈbhibh|tÈ nikkaruÓÈ pharusavacanehi
tajjentÈ pubbalohitaÑ pivanti, na ca tittiÑ paÔilabhanti.
Atha sÈmaÓero ukkaÓÔhÈbhibh|to upajjhÈyaÑ upasa~kamitvÈ Èha
“bhante mayÈ paÔiÒÒÈtadivasÈ vÊtivattÈ, gehaÑ gamissÈmi, anujÈnÈtha
man”ti. Atha naÑ upajjhoyo “attha~gate s|riye kÈlapakkhacÈtuddasiyÈ
pavattamÈnÈya ehÊ”ti vatvÈ isipatanavihÈrassa piÔÔhipassena thokaÑ gantvÈ
aÔÔhÈsi. Tena ca samayena te dve devaputtÈ saddhiÑ bhaginiyÈ teneva
maggena yakkhasamÈgamaÑ sambhÈvetuÑ gacchanti, tesaÑ pana
mÈtÈpitaro muggarahatthÈ pharusavÈcÈ kÈÄar|pÈ
ÈkulÈkulal|khapatitakesabhÈrÈ
______________________________________________________________
1. AnicchakÈ (SÊ, I)
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aggidaÉÉhatÈlakkhandhasadisÈ vigalitapubbalohitÈ valitagattÈ ativiya
jegucchabÊbhacchadassanÈ te anubandhanti.
AthÈyasmÈ SaÑkicco yathÈ so sÈmaÓero te sabbe gacchante passati,
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sÈmaÓeraÑ Èha “passasi
tvaÑ sÈmaÓera ime gacchante”ti. Œma bhante passÈmÊti. Tena hi imehi
katakammaÑ paÔipucchÈti. So hatthiyÈnÈdÊhi gacchante anukkamena
paÔipucchi, te ÈhaÑsu “ye pacchato petÈ Ègacchanti, te paÔipucchÈ”ti.
SÈmaÓero te pete gÈthÈhi ajjhabhÈsi–
73. “Puratova setena paleti hatthinÈ,
Majjhe pana assatarÊrathena.
PacchÈ ca kaÒÒÈ sivikÈya nÊyati,
ObhÈsayantÊ dasa sabbaso disÈ.
74. Tumhe pana muggarahatthapÈÓino,
RudaÑmukhÈ chinnapabhinnagattÈ.
Manussabh|tÈ kimakattha pÈpaÑ,
YenaÒÒamaÒÒassa pivÈtha lohitan”ti.
Tattha puratoti sabbapaÔhamaÑ. SetenÈti paÓÉarena. PaletÊti gacchati.
Majjhe panÈti hatthiÑ ÈruÄhassa sivikaÑ ÈruÄhÈya ca antare.
AssatarÊrathenÈti assatarÊyuttena rathena paletÊti yojanÈ. NÊyatÊti vahÊyati.
ObhÈsayantÊ dasa sabbaso disÈti sabbato samantato sabbÈ dasa disÈ attano
sarÊrappabhÈhi vatthÈbharaÓÈdippabhÈhi ca vijjotayamÈnÈ.
MuggarahatthapÈÓinoti muggarÈ hatthasa~khÈtesu pÈÓÊsu yesaÑ te
muggarahatthapÈÓino, bh|misaÓhakaraÓÊyÈdÊsu pÈÓivohÈrassa
labbhamÈnattÈ hatthasaddena pÈÓi eva visesito. ChinnapabhinnagattÈti
muggarappahÈrena tattha tattha chinnapabhinnasarÊrÈ. PivÈthÈti pivatha.
EvaÑ sÈmaÓerena puÔÔhÈ te petÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ cat|hi gÈthÈhi
paccabhÈsiÑsu–
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75. “Puratova yo gacchati kuÒjarena,
Setena nÈgena catukkamena.
AmhÈka putto ahu jeÔÔhako so1.
DÈnÈni datvÈna sukhÊ pamodati.
76. Yo so majjhe assatarÊrathena,
Catubbhi yuttena suvaggitena.
AmhÈka putto ahu majjhimo so,
AmaccharÊ dÈnapatÊ virocati.
77. YÈ sÈ ca pacchÈ sivikÈya nÊyati,
NÈrÊ sapaÒÒÈ migamandalocanÈ.
AmhÈka dhÊtÈ ahu sÈ kaniÔÔhikÈ,
BhÈgaÉÉhabhÈgena sukhÊ pamodati.
78. Ete ca dÈnÈni adaÑsu pubbe,
PasannacittÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
MayaÑ pana maccharino ahumha,
ParibhÈsakÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
Ete ca datvÈ paricÈrayanti,
MayaÒca sussÈma naÄova chinno”ti.
75. Tattha puratova yo gacchatÊti imesaÑ gacchantÈnaÑ yo purato
gacchati. “Yoso purato gacchatÊ”ti vÈ pÈÔho, tassa yo eso purato gacchatÊti
attho. KuÒjarenÈti kuÑ pathaviÑ jÊrayati, kuÒjesu vÈ ramati caratÊti
“kuÒjaro”ti laddhanÈmena hatthinÈ. NÈgenÈti, nÈssa agamanÊyaÑ
anabhibhavanÊyaÑ2 atthÊti nÈgo, tena nÈgena. CatukkamenÈti catuppadena.
JeÔÔhakoti3 pubbajo.
76-77. CatubbhÊti cat|hi assatarÊhi. SuvaggitenÈti sundaragamanena
cÈturagamanena. MigamandalocanÈti migÊ viya mandakkhikÈ4.
BhÈgaÉÉhabhÈgenÈti bhÈgassa aÉÉhabhÈgena, attanÈ laddhakoÔÔhÈsato
aÉÉhabhÈgadÈnena hetubh|tena. SukhÊti sukhinÊ. Li~gavipallÈsena hetaÑ
vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Sova jeÔÔho (Ka)
3. JeÔÔhoti (Ka)

2. Agati abhibhavanÊyaÑ (SÊ, I)
4. MigiyÈ viya mandakkhipÈtÈ (SÊ, I)
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78. ParibhÈsakÈti akkosakÈ. ParicÈrayantÊti dibbesu kÈmaguÓesu attano
indriyÈni ito cito ca yathÈsukhaÑ cÈrenti, parijanehi vÈ attano
puÒÒÈnubhÈvanissandena1 paricariyaÑ kÈrenti. MayaÒca sussÈma naÄova
chinnoti mayaÑ pana chinno Ètape khitto naÄo viya sussÈma, khuppipÈsÈhi
aÒÒamaÒÒaÑ daÓÉÈbhighÈtehi ca sukkhÈ visukkhÈ bhavÈmÈti.
EvaÑ attano pÈpaÑ sampavedetvÈ2 “mayaÑ tuyhaÑ
mÈtulamÈtulÈniyo”ti ÈcikkhiÑsu. TaÑ sutvÈ sÈmaÓero saÒjÈtasaÑvego
“evar|pÈnaÑ kibbisakÈrÊnaÑ kathaÑ nu kho bhojanÈni sijjhantÊ”ti
pucchanto–
79. “KiÑ tumhÈkaÑ bhojanaÑ kiÑ sayÈnaÑ,
KathaÒca yÈpetha supÈpadhammino.
Pah|tabhogesu anappakesu,
SukhaÑ virÈdhÈya dukkha’jja pattÈ”ti–
imaÑ gÈthamÈha. Tattha kiÑ tumhÈkaÑ bhojananti kÊdisaÑ tumhÈkaÑ
bhojanaÑ. KiÑ sayÈnanti kÊdisaÑ sayanaÑ. “KiÑ sayÈnÈ”ti keci paÔhanti,
kÊdisÈ sayanÈ, kÊdise sayane sayathÈti attho. KathaÒca yÈpethÈti kena
pakÈrena yÈpetha, “kathaÑ vo yÈpethÈ”tipi pÈÔho, kathaÑ tumhe yÈpethÈti
attho. SupÈpadhamminoti suÔÔhu ativiya pÈpadhammÈ. Pah|tabhoges|ti
apariyantesu uÄÈresu bhogesu santesu. Anappakes|ti na appakesu bah|su.
SukhaÑ virÈdhÈyÈti sukhahetuno puÒÒassa akaraÓena sukhaÑ virajjhitvÈ
virÈdhetvÈ. “Sukhassa virÈdhenÈ”ti keci paÔhanti. Dukkha’jjapattÈti ajja
idÈni idaÑ petayonipariyÈpannaÑ dukkhaÑ anuppattÈti.
EvaÑ sÈmaÓerena puÔÔhÈ petÈ3 tena pucchitamatthaÑ vissajjentÈ–
80. “AÒÒamaÒÒaÑ vadhitvÈna, pivÈma pubbalohitaÑ.
BahuÑ pitvÈ na dhÈtÈ homa, nacchÈdimhase mayaÑ.
______________________________________________________________
1. PuÒÒÈnubhÈvasiddhena (Ka)
3. SÈmaÓerena paribhÈsitaÑ sutvÈ petÈ (Ka)

2. SayaÑ pavedetvÈ (SÊ)
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81. Icceva maccÈ paridevayanti,
AdÈyakÈ pecca yamassa ÔhÈyino.
Ye te vidicca1 adhigamma bhoge,
Na bhuÒjare nÈpi karonti puÒÒaÑ.
82. Te khuppipÈs|pagatÈ parattha,
PacchÈ2 ciraÑ jhÈyare ÉayhamÈnÈ.
KammÈni katvÈna dukhudrÈni,
Anubhonti dukkhaÑ kaÔukapphalÈni.
83. IttaraÑ hi dhanaÑ dhaÒÒaÑ, ittaraÑ idha jÊvitaÑ.
IttaraÑ ittarato ÒatvÈ, dÊpaÑ kayirÈtha paÓÉito.
84. Ye te evaÑ pajÈnanti, narÈ dhammassa kovidÈ.
Te dÈne nappamajjanti, sutvÈ arahataÑ vaco”ti–
paÒca gÈthÈ abhÈsiÑsu.
80-81. Tattha na dhÈtÈ homÈti dhÈtÈ suhitÈ tittÈ na homa.
NacchÈdimhaseti na ruccÈma, na ruciÑ uppÈdema, na taÑ mayaÑ attano
ruciyÈ vipissÈmÈti attho. IccevÈti evameva. MaccÈ paridevayantÊti mayaÑ
viya aÒÒepi manussÈ katakibbisÈ paridevanti kandanti. AdÈyakÈti adÈnasÊlÈ
maccharino. Yamassa ÔhÈyinoti yamalokasaÒÒite yamassa ÔhÈne pettivisaye
ÔhÈnasÊlÈ. Ye te vidicca adhigammabhogeti ye te sampati ÈyatiÒca
sukhavisesavidhÈyake bhoge vinditvÈ3 paÔilabhitvÈ. Na bhuÒjare nÈpi
karonti puÒÒanti amhe viya sayampi na bhuÒjanti, paresaÑ dentÈ
dÈnamayaÑ puÒÒampi na karonti.
82. Te khuppipÈs|pagatÈ paratthÈti te sattÈ parattha paraloke
pettivisaye jighacchÈpipÈsÈbhibh|bhÈ hutvÈ. CiraÑ jhÈyare ÉayhamÈnÈti
khudÈdihetukena dukkhagginÈ “akataÑ vata amhehi kusalaÑ, kataÑ
pÈpan”ti-ÈdinÈ vattamÈnena vippaÔisÈragginÈ pariÉayhamÈnÈ jhÈyanti,
anutthunantÊti attho. DukhudrÈnÊti dukkhavipÈkÈni. Anubhonti dukkhaÑ
kaÔukapphalÈnÊti aniÔÔhaphalÈni pÈpakammÈni katvÈ cirakÈlaÑ dukkhaÑ
ÈpÈyikadukkhaÑ anubhavanti.
______________________________________________________________
1. ViditvÈ (SÊ)

2. PetÈ (SÊ, I)

3. ViditvÈ (SÊ)
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83-84. Ittaranti na cirakÈlaÔÔhÈyÊ, aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ.
IttaraÑ idha jÊvitanti idha manussaloke sattÈnaÑ jÊvitampi ittaraÑ parittaÑ
appakaÑ. TenÈha BhagavÈ “yo ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ
bhiyyo”ti1. IttaraÑ ittarato ÒatvÈti dhanadhaÒÒÈdi-upakaraÓaÑ manussÈnaÑ
jÊvitaÒca ittaraÑ parittaÑ khaÓikaÑ na cirassanti2 paÒÒÈya upaparikkhitvÈ.
DÊpaÑ kayirÈtha paÓÉitoti sapaÒÒo puriso dÊpaÑ attano patiÔÔhaÑ paraloke
hitasukhÈdhiÔÔhÈnaÑ kareyya. Ye te evaÑ pajÈnantÊti ye te manussÈ
manussÈnaÑ bhogÈnaÑ jÊvitassa ca ittarabhÈvaÑ yÈthÈvato jÈnanti, te dÈne
sabbakÈlaÑ nappamajjanti. SutvÈ arahataÑ vacoti arahataÑ BuddhÈdÊnaÑ
ariyÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ, sutattÈti attho. SesaÑ pÈkaÔameva.
EvaÑ te petÈ sÈmaÓerena puÔÔhÈ tamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “mayaÑ tuyhaÑ
mÈtulamÈtulÈniyo”ti pavedesuÑ. TaÑ sutvÈ sÈmaÓero saÒjÈtasaÑvego
ukkaÓÔhaÑ paÔivinodetvÈ upajjhÈyassa pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ evamÈha
“yaÑ bhante anukampakena karaÓÊyaÑ3 anukampaÑ upÈdÈya, taÑ me
tumhehi kataÑ4, mahatÈ vatamhi anatthapÈtato rakkhito, na dÈni me
gharÈvÈsena attho, abhiramissÈmi brahmacariyavÈse”ti. AthÈyasmÈ
SaÑkicco tassa ajjhÈsayÈnur|paÑ kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi, so
kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. ŒyasmÈ pana
SaÑkicco taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ
katvÈ sampattaparisÈya vitthÈrena dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa
sÈtthikÈ ahosÊti.
NÈgapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
12. UragapetavatthuvaÓÓanÈ
Uragova tacaÑ jiÓÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒatharaÑ
upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarassa upÈsakassa putto
kÈlamakÈsi, so puttamaraÓahetu paridevasokasamÈpanno bahi nikkhamitvÈ
kiÒci kammaÑ kÈtuÑ asakkonto geheyeva aÔÔhÈsi.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 43; SaÑ 1. 109; AÑ 2. 503 piÔÔhesu.
3. YÈ bhante anukampÈ karaÓÊyÈ (SÊ)

2. Vinassananti (Ka)
4. SÈ me tumhehi katÈ (SÊ)
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atha SatthÈ pacc|savelÈyaÑ mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento taÑ upÈsakaÑ disvÈ pubbaÓhasamayaÑ
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya tassa gehaÑ gantvÈ dvÈre aÔÔhÈsi. UpÈsako ca
Satthu ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ sÊghaÑ uÔÔhÈya gantvÈ paccuggamanaÑ katvÈ
hatthato pattaÑ gahetvÈ gehaÑ pavesetvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ adÈsi, nisÊdi
BhagavÈ paÒÒatte Èsane, upÈsakopi BhagavantaÑ vanditvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. TaÑ BhagavÈ “kiÑ upÈsaka sokapareto1 viya dissatÊ”ti Èha. Œma
BhagavÈ, piyo2 me putto kÈlakato, tenÈhaÑ socÈmÊti. Athassa BhagavÈ
sokavinodanaÑ karonto uragajÈtakaÑ3 kathesi.
AtÊte kira KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ DhammapÈlaÑ nÈma
brÈhmaÓakulaÑ ahosi. Tattha brÈhmaÓo brÈhmaÓÊ putto dhÊtÈ suÓisÈ dÈsÊti
ime sabbepi maraÓÈnussatibhÈvanÈbhiratÈ ahesuÑ. Tesu yo gehato
nikkhamati, so sesajane ovaditvÈ nirapekkhova nikkhamati. AthekadivasaÑ
brÈhmaÓo puttena saddhiÑ gharato nikkhamitvÈ khettaÑ gantvÈ kasati,
putto sukkhatiÓapaÓÓakaÔÔhÈni Èlimpeti. Tattheko kaÓhasappo ÉÈhabhayena
rukkhasusirato nikkhamitvÈ imaÑ brÈhmaÓassa puttaÑ ÉaÑsi, so
visavegena mucchito tattheva paripatitvÈ kÈlakato Sakko devarÈjÈ hutvÈ
nibbatti. BrÈhmaÓo puttaÑ mataÑ disvÈ kammantasamÊpena gacchantaÑ
ekaÑ purisaÑ evamÈha “samma mama gharaÑ gantvÈ brÈhmaÓiÑ evaÑ
vadehi ‘nhÈyitvÈ suddhavatthanivatthÈ ekassa bhattaÑ mÈlÈgandhÈdÊni ca
gahetvÈ turitaÑ Ègacchat|’ti”. So tattha gantvÈ tathÈ Èrocesi, gehajanopi
tathÈ akÈsi. BrÈhmaÓo nhatvÈ bhuÒjitvÈ vilimpitvÈ parijanaparivuto puttassa
sarÊraÑ citakaÑ ÈropetvÈ aggiÑ datvÈ dÈrukkhandhaÑ Éahanto viya nissoko
nissantÈpo aniccasaÒÒaÑ manasi karonto aÔÔhÈsi.
Atha brÈhmaÓassa putto Sakko hutvÈ nibbatti, so ca amhÈkaÑ
bodhisatto ahosi. So attano purimajÈtiÑ katapuÒÒaÒca paccavekkhitvÈ
pitaraÑ ÒÈtake ca anukampamÈno brÈhmaÓavesena tattha
______________________________________________________________
1. Sokupadduto (Ka)

2. Hiyyo (Ka)

3. Khu 5. 122 piÔÔhe.
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ÈgantvÈ ÒÈtake asocante1 disvÈ “ambho migaÑ jhÈpetha, amhÈkaÑ maÑsaÑ
detha, chÈtomhÊ”ti Èha. “Na migo, manusso brÈhmaÓÈ”ti Èha. KiÑ
tumhÈkaÑ paccatthiko esoti. “Na paccatthiko, ure jÈto oraso
mahÈguÓavanto taruÓaputto”ti Èha. KimatthaÑ tumhe tathÈr|pe guÓavati
taruÓaputte mate na socathÈti, taÑ sutvÈ brÈhmaÓo asocanakÈraÓaÑ
athento–
85. “Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ, hitvÈ gacchati saÑ tanuÑ.
EvaÑ sarÊre nibbhoge, pete kÈlakate sati.
86. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na rodÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi.
85- 86. Tattha uragoti urena gacchatÊti urago. SappassetaÑ
adhivacanaÑ. TacaÑ jiÓÓanti jajjarabhÈvena jiÓÓaÑ purÈÓaÑ attano tacaÑ
nimmokaÑ. HitvÈ gacchati saÑ tanunti yathÈ urago attano jiÓÓatacaÑ2
rukkhantare vÈ kaÔÔhantare vÈ m|lantare vÈ pÈsÈÓantare vÈ kaÒcukaÑ
omuÒcanto viya sarÊrato omuÒcitvÈ pahÈya chaÉÉetvÈ yathÈkÈmaÑ gacchati,
evameva saÑsÈre paribbhamanto satto porÈÓassa kammassa parikkhÊÓattÈ
jajjarÊbh|taÑ saÑ tanuÑ attano sarÊraÑ hitvÈ gacchati, yathÈkammaÑ3
gacchati, punabbhavavasena upapajjatÊti attho. Evanti ÉayhamÈnaÑ puttassa
sarÊraÑ dassento Èha. SarÊre nibbhogeti assa viya4 aÒÒesampi kÈye evaÑ
bhogavirahite niratthake jÈte. Peteti Èyu-usmÈviÒÒÈÓato apagate5. KÈlakate
satÊti mate jÈte. TasmÈti yasmÈ ÉayhamÈno kÈyo apetaviÒÒÈÓattÈ
ÉÈhadukkhaÑ viya ÒÈtÊnaÑ ruditaÑ paridevitampi na jÈnÈti, tasmÈ etaÑ
mama puttaÑ nimittaÑ katvÈ na rodÈmi. Gato so tassa yÈ gatÊti yadi
matasattÈ na ucchijjanti, matassa pana katokÈsassa kammassa vasena yÈ gati
pÈÔika~khÈ,
______________________________________________________________
1. Arodante (Ka)
2. JiÓÓaÑ tacaÑ dukkhaÑ janentaÑ (SÊ, I)
3. YathÈkÈmaÑ (Ka)
4. AyaÑ viya (Ka)
5. Œyu-usmaviÒÒÈÓe ite kÈyato apagate (SÊ)
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taÑ cuti-anantarameva1 gato, so na purimaÒÈtÊnaÑ ruditaÑ paridevitaÑ vÈ
paccÈsÊsati, nÈpi yebhuyyena purimaÒÈtÊnaÑ ruditena kÈci atthasiddhÊti
adhippÈyo.
EvaÑ brÈhmaÓena attano asocanakÈraÓe kathite
pariyÈyamanasikÈrakosalle2 pakÈsite brÈhmaÓar|po Sakko brÈhmaÓiÑ Èha
“amma tuyhaÑ so mato kiÑ hotÊ”ti. Dasa mÈse kucchinÈ pariharitvÈ
thaÒÒaÑ pÈyetvÈ hatthapÈde saÓÔhapetvÈ saÑvaÉÉhito putto me sÈmÊti. Yadi
evaÑ pitÈ tÈva purisabhÈvena mÈ rodatu, mÈtu nÈma hadayaÑ mudukaÑ,
tvaÑ kasmÈ na rodasÊti. TaÑ sutvÈ sÈ arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
87. “Anabbhito3 tato ÈgÈ, nÈnuÒÒÈto ito gato.
YathÈ’gato tathÈ gato, tattha kÈ paridevanÈ.
88. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na rodÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha anabbhitoti anavhÈto, “ehi mayhaÑ puttabhÈvaÑ
upagacchÈ”ti evaÑ apakkosito. Tatoti yattha pubbe Ôhito, tato paralokato.
ŒgÈti ÈgaÒchi. NÈnuÒÒÈtoti ananumato, “gaccha tÈta paralokan”ti evaÑ
amhehi avissaÔÔho. Itoti idhalokato. Gatoti apagato. YathÈ’gatoti yenÈkÈrena
Ègato, amhehi anabbhito eva Ègatoti attho. TathÈ gatoti tenevÈkÈrena gato.
YathÈ sakeneva kammunÈ Ègato, tathÈ sakeneva kammunÈ gatoti. Etena
sammassakataÑ dasseti. Tattha kÈ paridevanÈti evaÑ avasavattike
saÑsÈrapavatte maraÓaÑ paÔicca kÈ nÈma paridevanÈ, ayuttÈ sÈ paÒÒavatÈ
akaraÓÊyÈti dasseti.
EvaÑ brÈhmaÓiyÈ vacanaÑ sutvÈ tassa bhaginiÑ pucchi “amma
tuyhaÑ so kiÑ hotÊ”ti. BhÈtÈ me sÈmÊti. Amma bhaginiyo nÈma bhÈt|su
sinehÈ, tvaÑ kasmÈ na rodasÊti. SÈpi arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
______________________________________________________________
1. YÈ gati pÈÔika~khÈti vuccati, tadanantarameva (Ka)
2. Attano yonisomanasikÈrakosalle (SÊ, I)

3. Anavhito (SÊ)
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89. “Sace rode kisÈ assaÑ, tattha me kiÑ phalaÑ siyÈ.
©ÈtimittasuhajjÈnaÑ, bhiyyo no aratÊ siyÈ.
90. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na rodÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–

gÈthÈdvayamÈha. Tattha sace rode kisÈ assanti yadi ahaÑ rodeyyaÑ, kisÈ
parisukkhasarÊrÈ bhaveyyaÑ. Tattha me kiÑ phalaÑ siyÈti tasmiÑ mayhaÑ
bhÈtu maraÓanimitte rodane kiÑ nÈma phalaÑ ko ÈnisaÑso bhaveyya, na
tena mayhaÑ bhÈtiko Ègaccheyya, nÈpi so tena sugatiÑ gaccheyyÈti
adhippÈyo. ©ÈtimittasuhajjÈnaÑ, bhiyyo no aratÊ siyÈti amhÈkaÑ ÒÈtÊnaÑ
mittÈnaÑ suhadayÈnaÒca mama socanena bhÈtu maraÓadukkhato bhiyyopi
arati dukkhameva siyÈti.
EvaÑ bhaginiyÈ vacanaÑ sutvÈ tassa bhariyaÑ pucchi “tuyhaÑ so kiÑ
hotÊ”ti. BhattÈ me sÈmÊti. Bhadde itthiyo nÈma bhattari sinehÈ honti, tasmiÑ
ca mate vidhavÈ anÈthÈ honti, kasmÈ tvaÑ na rodasÊti. SÈpi attano
arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
91. “YathÈpi dÈrako candaÑ, gacchantamanurodati.
EvaÑsampadamevetaÑ, yo petamanusocati.
92. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na rodÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha dÈrakoti bÈladÈrako. Candanti candamaÓÉalaÑ.
Gacchantanti nabhaÑ abbhussukkamÈnaÑ1. AnurodatÊti “mayhaÑ
rathacakkaÑ gahetvÈ dehÊ”ti anurodati. EvaÑsampadamevetanti yo petaÑ
mataÑ anusocati, tassetaÑ anusocanaÑ evaÑsampadaÑ evar|paÑ, ÈkÈsena
gacchantassa candassa gahetukÈmatÈsadisaÑ alabbhaneyyavatthusmiÑ
icchÈbhÈvatoti adhippÈyo.
EvaÑ tassa bhariyÈya vacanaÑ sutvÈ dÈsiÑ pucchi “amma tuyhaÑ so
kiÑ hotÊ”ti. Ayyo me sÈmÊti. Yadi evaÑ tena tvaÑ pothetvÈ
______________________________________________________________
1. AbbhuggamamÈnaÑ (Ka)
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veyyÈvaccaÑ kÈritÈ bhavissasi, tasmÈ maÒÒe “sumuttÈhaÑ tenÈ”ti na
rodasÊti. SÈmi mÈ maÑ evaÑ avaca, na cetaÑ anucchavikaÑ1, ativiya khanti
mettÈnuddayÈsampanno yuttavÈdÊ mayhaÑ ayyaputto ure saÑvaÉÉhaputto
viya ahosÊti. Atha kasmÈ na rodasÊti. SÈpi attano arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
93. “YathÈpi brahme udakumbho, bhinno appaÔisandhiyo.
EvaÑsampadamevetaÑ, yo petamanusocati.
94. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na rodÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha yathÈpi brahme udakumbho, bhinno
appaÔisandhiyoti brÈhmaÓa seyyathÈpi udakaghaÔo muggarappahÈrÈdinÈ
bhinno appaÔisandhiyo puna pÈkatiko na hoti. Sesamettha vuttanayattÈ
uttÈnatthameva.
Sakko tesaÑ kathaÑ2 sutvÈ pasannamÈnaso “sammadeva tumhehi
maraÓassati bhÈvitÈ, ito paÔÔhÈya na tumhehi kasi-ÈdikaraÓakiccaÑ atthÊ”ti
tesaÑ gehaÑ sattaratanabharitaÑ katvÈ “appamattÈ dÈnaÑ detha, sÊlaÑ
rakkhatha, uposathakammaÑ karothÈ”ti ovaditvÈ attÈnaÒca tesaÑ nivedetvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. Tepi brÈhmaÓÈdayo dÈnÈdÊni puÒÒÈni karontÈ
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devaloke uppajjiÑsu.
SatthÈ imaÑ jÈtakaÑ ÈharitvÈ tassa upÈsakassa sokasallaÑ
samuddharitvÈ upari saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne upÈsako
sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti.
UragapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Iti KhuddakaÔÔhakathÈya PetavatthusmiÑ
DvÈdasavatthupaÔimaÓÉitassa
PaÔhamassa Uragavaggassa atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. AnucchavikaÑvassa (Ka)

2. DhammakathaÑ (SÊ, I)

2. Ubbarivagga
1. SaÑsÈramocakapetivatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante
MagadharaÔÔhe IÔÔhakavatÊnÈmake gÈme aÒÒataraÑ petiÑ Èrabbha vuttaÑ.
MagadharaÔÔhe kira IÔÔhakavatÊ ca DÊgharÈji cÈti dve gÈmakÈ ahesuÑ, tattha
bah| saÑsÈramocakÈ micchÈdiÔÔhikÈ paÔivasanti. AtÊte ca kÈle paÒcannaÑ
vassasatÈnaÑ matthake aÒÒatarÈ itthÊ tattheva IÔÔhakavatiyaÑ aÒÒatarasmiÑ
saÑsÈramocakakule nibbattitvÈ micchÈdiÔÔhivasena bah| kÊÔapaÔa~ge jÊvitÈ
voropetvÈ petesu nibbatti.
SÈ paÒca vassasatÈni khuppipÈsÈdidukkhaÑ anubhavitvÈ amhÈkaÑ
Bhagavati loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke anukkamena
RÈjagahÑ upanissÈya VeÄuvane viharante punapi IÔÔhakavatiyaÑyeva
aÒÒatarasmiÑ saÑsÈramocakakuleyeva nibbattitvÈ yadÈ
sattaÔÔhavassuddesikakÈle1 aÒÒÈhi dÈrikÈhi saddhiÑ rathikÈya
kÊÄanasamatthÈ2 ahosi, tadÈ ÈyasmÈ SÈriputtatthero tameva gÈmaÑ
upanissÈya AruÓavatÊvihÈre viharanto ekadivasaÑ dvÈdasahi bhikkh|hi
saddhiÑ tassa gÈmassa dvÈrasamÊpena maggena atikkamati. TasmiÑ khaÓe
bah| gÈmadÈrikÈ gÈmato nikkhamitvÈ dvÈrasamÊpe kÊÄantiyo
pasannamÈnasÈ mÈtÈpit|naÑ paÔipattidassanena vegenÈgantvÈ3 theraÑ aÒÒe
ca bhikkh| paÒcapatiÔÔhitena vandiÑsu, sÈ panesÈ assaddhakulassa dhÊtÈ
cirakÈlaÑ aparicitakusalatÈya sÈdhujanÈcÈravirahitÈ anÈdarÈ alakkhikÈ4 viya
aÔÔhÈsi. Thero tassÈ pubbacaritaÑ idÈni ca saÑsÈramocakakule nibbattanaÑ
ÈyatiÒca niraye nibbattanÈrahataÑ disvÈ “sacÈyaÑ maÑ vandissati, niraye
na uppajjissati, petesu nibbattitvÈpi5 mamaÑyeva nissÈya sampattiÑ
paÔilabhissatÊ”ti ÒatvÈ karuÓÈsaÒcoditamÈnaso tÈ dÈrikÈyo Èha “tumhe
bhikkh| vandatha, ayaÑ pana dÈrikÈ alakkhikÈ viya ÔhitÈ”ti. Atha naÑ tÈ
dÈrikÈ hatthesu pariggahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ balakkÈrena therassa pÈde
vandÈpesuÑ.
______________________________________________________________
1. SattaÔÔhavassuddesikÈhi (Ka)
3. Vegena gantvÈ (Ka)
4. AsikkhitÈ (SÊ, I)

2. KÊÄanasaÑsaÔÔhÈ (Ka)
5. Nibbattissati (Ka)
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SÈ aparena samayena vayappattÈ DÊgharÈjiyaÑ saÑsÈramocakakule
aÒÒatarassa kumÈrassa dinnÈ paripuÓÓagabbhÈ hutvÈ kÈlakatÈ petesu
uppajjitvÈ naggÈ dubbaÓÓar|pÈ khuppipÈsÈbhibh|tÈ ativiya
bÊbhacchadassanÈ1 vicarantÊ rattiyaÑ Èyasmato SÈriputtattherassa attÈnaÑ
dassetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ thero–
95. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, kisÈ dhamanisanthatÈ.
UpphÈsulike2 kisike, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti–
gÈthÈya pucchi. Tattha dhamanisanthatÈti nimmaÑsalohitatÈya sirÈjÈlehi
patthatagattÈ. UpphÈsuliketi uggataphÈsulike. Kisiketi kisasarÊre. Pubbepi
“kisÈ”ti vatvÈ puna “kisike”ti vacanaÑ aÔÔhicammanhÈrumattasarÊratÈya
ativiya kisabhÈvadassanatthaÑ3 vuttaÑ. TaÑ sutvÈ petÊ attÈnaÑ pavedentÊ–
96. “AhaÑ bhadante petÊmhi, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthaÑ vatvÈ pana therena–
97. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
katakammaÑ puÔÔhÈ “adÈnasÊlÈ maccharinÊ hutvÈ petayoniyaÑ nibbattitvÈ
evaÑ mahÈdukkhaÑ anubhavÈmÊ”ti dassentÊ tisso gÈthÈ abhÈsi–
98. “AnukampakÈ mayhaÑ nÈhesuÑ bhante,
PitÈ ca mÈtÈ athavÈpi ÒÈtakÈ.
Ye maÑ niyojeyyuÑ ‘dadÈhi dÈnaÑ,
PasannacittÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ’.
99. Ito ahaÑ vassasatÈni paÒca,
YaÑ evar|pÈ vicarÈmi naggÈ.
KhudÈya taÓhÈya ca khajjamÈnÈ,
PÈpassa kammassa phalaÑ mamedaÑ.
______________________________________________________________
1. JigucchadassanÈ (Ka)
2. UppÈsuÄike (Ka)
3. AÔÔhittacanhÈrumattÈnaÑ sesatÈya vir|pasabhÈvadassanatthaÑ (Ka)
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100. VandÈmi taÑ ayya pasannacittÈ,
Anukampa maÑ vÊra mahÈnubhÈva.
DatvÈ ca me Èdisa yaÑ hi kiÒci1,
Mocehi maÑ duggatiyÈ bhadante”ti.

98. Tattha anukampakÈti samparÈyikena atthena anuggaÓhakÈ. Bhanteti
theraÑ Èlapati. Ye maÑ niyojeyyunti mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ atha vÈ ÒÈtakÈ edisÈ
pasannacittÈ hutvÈ “samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dadÈhi dÈnan”ti ye maÑ
niyojeyyuÑ, tÈdisÈ anukampakÈ mayhaÑ nÈhesunti yojanÈ.
99. Ito ahaÑ vassasatÈni paÒca, yaÑ evar|pÈ vicarÈmi naggÈti idaÑ sÈ
petÊ ito tatiyÈya jÈtiyÈ attano petattabhÈvaÑ anussaritvÈ idÈnipi tathÈ paÒca
vassasatÈni vicarÈmÊti adhippÈyenÈha. Tattha yanti yasmÈ, dÈnÈdÊnaÑ
puÒÒÈnaÑ akatattÈ evar|pÈ naggÈ petÊ hutvÈ ito paÔÔhÈya vassasatÈni paÒca
vicarÈmÊti yojanÈ. TaÓhÈyÈti pipÈsÈya. KhajjamÈnÈti khÈdiyamÈnÈ,
bÈdhiyamÈnÈti2 attho.
100. VandÈmi taÑ ayya pasannacittÈti ayya tamahaÑ pasannacittÈ
hutvÈ vandÈmi, ettakameva puÒÒaÑ idÈni mayÈ kÈtuÑ sakkÈti dasseti.
Anukampa manti anuggaÓha mamaÑ uddissa anuddayaÑ3 karohi. DatvÈ ca
me Èdisa yaÑ hi kiÒcÊti kiÒcideva deyyadhammaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
datvÈ taÑ dakkhiÓaÑ mayhaÑ Èdisa, tena me ito petayonito mokkho
bhavissatÊti adhippÈyena vadati. TenevÈha “mocehi maÑ duggatiyÈ
bhadante”ti.
EvaÑ petiyÈ vutte yathÈ so thero paÔipajji, taÑ dassetuÑ sa~gÊtikÈrehi
tisso gÈthÈ vuttÈ–
101. “SÈdh|ti so paÔissutvÈ4, SÈriputton’ukampako.
Bhikkh|naÑ ÈlopaÑ datvÈ, pÈÓimattaÒca coÄakaÑ.
ThÈlakassa ca pÈnÊyaÑ, tassÈ dakkhiÓamÈdisi.
______________________________________________________________
1. ŒdisayÈhi kiÒci (Ka)
3. DayaÑ anuddayaÑ (SÊ, I)

2. KhÈdamÈnÈ, khÈdiyamÈnÈti (Ka)
4. So tassÈ paÔissuÓitvÈ (SÊ, I)
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102. SamanantarÈnuddiÔÔhe1, vipÈko udapajjatha.
BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ, dakkhiÓÈya idaÑ phalaÑ.
103. Tato suddhÈ sucivasanÈ, KÈsikuttamadhÈrinÊ.
VicittavatthÈbharaÓÈ, SÈriputtaÑ upasa~kamÊ”ti.
101-103. Tattha bhikkh|nanti bhikkhuno, vacanavipallÈsena hetaÑ
vuttaÑ. “ŒlopaÑ bhikkhuno datvÈ”ti keci paÔhanti. Œlopanti kabaÄaÑ,
ekÈlopamattaÑ bhojananti attho. PÈÓimattaÒca coÄakanti
ekahatthappamÈÓaÑ coÄakhaÓÉanti attho. ThÈlakassa ca pÈnÊyanti
ekathÈlakap|raÓamattaÑ udakaÑ. SesaÑ khallÈÔiyapetavatthusmiÑ
vuttanayameva.
AthÈyasmÈ SÈriputto taÑ petiÑ pÊÓindriyaÑ parisuddhachavivaÓÓaÑ
dibbavatthÈbharaÓÈla~kÈraÑ samantato attano pabhÈya obhÈsentiÑ attano
santikaÑ upagantvÈ ÔhitaÑ disvÈ paccakkhato kammaphalaÑ tÈya
vibhÈvetukÈmo hutvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
104. “Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate.
ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ.
105. Kena te’tÈdiso vaÓÓo, kena te idha mijjhati.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
106. PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve,
Manussabh|tÈ kimakÈsi puÒÒaÑ.
KenÈsi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsatÊ”ti.
104-106. Tattha abhikkantenÈti atimanÈpena, abhir|penÈti attho.
VaÓÓenÈti chavivaÓÓena. ObhÈsentÊ disÈ sabbÈti sabbÈpi dasa disÈ jotentÊ
ekÈlokaÑ karontÊ. YathÈ kinti Èha “osadhÊ viya tÈrakÈ”ti. UssannÈ pabhÈ
etÈya dhÊyati2, osadhÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SamanantarÈ anuddiÔÔhe (SÊ)

2. DhÊyanti (SÊ, I)
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vÈ anubalappadÈyikÈti katvÈ1 “osadhÊ”ti laddhanÈmÈ tÈrakÈ yathÈ samantato
ÈlokaÑ kurumÈnÈ tiÔÔhati, evameva tvaÑ sabbadisÈ2 obhÈsentÊti attho.
105. KenÈti kiÑ-saddo pucchÈyaÑ. Hetu-atthe cetaÑ karaÓavacanaÑ,
kena hetunÈti attho. Teti tava. EtÈdisoti ediso3, etarahi yathÈdissamÈnoti
vuttaÑ hoti. Kena te idha mijjhatÊti kena puÒÒavisesena idha imasmiÑ
ÔhÈne idÈni tayÈ labbhamÈnaÑ sucaritaphalaÑ ijjhati nipphajjati.
UppajjantÊti nibbattanti. BhogÈti paribhuÒjitabbaÔÔhena “bhogÈ”ti
laddhanÈmÈ vatthÈbharaÓÈdivitt|pakaraÓavisesÈ. Ye kecÊti bhoge
anavasesato byÈpetvÈ sa~gaÓhÈti. AnavasesabyÈpako hi ayaÑ niddeso yathÈ
“ye keci sa~khÈrÈ”ti. Manaso piyÈti manasÈ piyÈyitabbÈ, manÈpiyÈti attho.
106. PucchÈmÊti pucchaÑ karomi, ÒÈtuÑ icchÈmÊti attho. Tanti tvaÑ.
DevÊti dibbÈnubhÈvasama~gitÈya devi. TenÈha “mahÈnubhÈve”ti. Maussabh|tÈti manussesu jÈtÈ manussabhÈvaÑ pattÈ. IdaÑ yebhuyyena sattÈ
manussattabhÈve ÔhitÈ puÒÒÈni karontÊti katvÈ vuttaÑ. AyametÈsaÑ
gÈthÈnaÑ sa~khepato attho, vitthÈrato pana ParamatthadÊpaniyaÑ
VimÈnavatthu-aÔÔhakathÈyaÑ4 vuttanayeneva veditabbo.
EvaÑ puna therena puÔÔhÈ petÊ tassÈ sampattiyÈ laddhakÈraÓaÑ
pakÈsentÊ sesagÈthÈ abhÈsi–
107. “UppaÓÉukiÑ kisaÑ chÈtaÑ, naggaÑ sampatitacchaviÑ5.
Muni kÈruÓiko loke, taÑ maÑ addakkhi duggataÑ.
108. Bhikkh|naÑ ÈlopaÑ datvÈ, pÈÓimattaÒca coÄakaÑ.
ThÈlakassa ca pÈnÊyaÑ, mama dakkhiÓamÈdisi.
109. Œlopassa phalaÑ passa, bhattaÑ vassasataÑ dasa.
BhuÒjÈmi kÈmakÈminÊ, anekarasabyaÒjanaÑ.
______________________________________________________________
1. AnubalappadÈnÈ hutvÈ (Ka) VimÈna-®Ôha 46 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. SabbÈsu disÈsu (SÊ, I)
3. VimÈna-®Ôha 14 piÔÔhepi passitabbaÑ.
4. VimÈna-®Ôha 15, 46 piÔÔhesu.
5. ŒpatitacchaviÑ (SÊ)
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110. PÈÓimattassa coÄassa, vipÈkaÑ passa yÈdisaÑ.
YÈvatÈ NandarÈjassa, vijitasmiÑ paÔicchadÈ.
111. Tato bahutarÈ bhante, vatthÈna’cchÈdanÈni me.
KoseyyakambalÊyÈni, khomakappÈsikÈni ca.
112. VipulÈ ca mahagghÈ ca, tepÈ’kÈse’valambare1.
SÈhaÑ taÑ paridahÈmi, yaÑ yaÑ hi manaso piyaÑ.
113. ThÈlakassa ca pÈnÊyaÑ, vipÈkaÑ passa yÈdisaÑ.
GambhÊrÈ caturassÈ ca, pokkharaÒÒo sunimmitÈ.
114. SetodakÈ suppatitthÈ, sÊtÈ appaÔigandhiyÈ.
PadumuppalasaÒchannÈ, vÈrikiÒjakkhap|ritÈ.
115. SÈhaÑ ramÈmi kÊÄÈmi, modÈmi akutobhayÈ.
MuniÑ kÈruÓikaÑ loke, bhante vanditumÈgatÈ”ti.
107. Tattha uppaÓÉukinti uppaÓÉukajÈtaÑ. ChÈtanti bubhukkhitaÑ
khudÈya abhibh|taÑ. Sampatitacchavinti chinnabhinnasarÊracchaviÑ.
Loketi idaÑ “kÈruÓiko”ti ettha vuttakaruÓÈya visayadassanaÑ. TaÑ manti
tÈdisaÑ mamaÑ, vuttanayena ekantato karuÓaÔÔhÈniyaÑ maÑ. Duggatanti
duggatiÑ gataÑ.
108-109. Bhikkh|naÑ ÈlopaÑ datvÈti-Èdi therena attano karuÓÈya
katÈkÈradassanaÑ2. Tattha bhattanti odanaÑ, dibbabhojananti attho.
VassasataÑ dasÈti dasa vassasatÈni, vassasahassanti vuttaÑ hoti.
AccantasaÑyoge cetaÑ upayogavacanaÑ. BhuÒjÈmi kÈmakÈminÊ,
anekarasabyaÒjananti aÒÒehipi kÈmetabbakÈmehi samannÈgatÈ
anekarasabyaÒjanaÑ bhattaÑ bhuÒjÈmÊti yojanÈ.
110. CoÄassÈti deyyadhammasÊsena tabbisayaÑ dÈnamayaÑ puÒÒameva
dasseti. VipÈkaÑ passa yÈdisanti tassa coÄadÈnassa vipÈkasa~khÈtaÑ
phalaÑ passa bhante. TaÑ pana yÈdisaÑ yathÈr|paÑ, kinti ceti Èha3
“yÈvatÈ NandarÈjassÈ”ti-Èdi.
______________________________________________________________
1. Te cÈkÈselavambare (Ka)
3. YathÈr|panti petÊ Èha (SÊ, I)

2. KaruÓÈlikÈkÈradassanaÑ (Ka)
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Tattha koyaÑ NandarÈjÈ nÈma? AtÊte kira dasavassasahassÈyukesu
manussesu BÈrÈÓasivÈsÊ eko kuÔumbiko araÒÒe ja~ghÈvihÈraÑ vicaranto
araÒÒaÔÔhÈne aÒÒataraÑ PaccekabuddhaÑ addasa. So Paccekabuddho tattha
cÊvarakammaÑ karonto anuvÈte appahonte saÑharitvÈva ÔhapetuÑ Èraddho,
so kuÔumbiko taÑ disvÈ “bhante kiÑ karothÈ”ti vatvÈ tena appicchatÈya
kiÒci avuttepi “cÊvaradussaÑ nappahotÊ”ti ÒatvÈ attano uttarÈsa~gaÑ
Paccekabuddhassa pÈdam|le ÔhapetvÈ agamÈsi. Paccekabuddho taÑ gahetvÈ
anuvÈtaÑ Èropento cÊvaraÑ katvÈ pÈrupi. So kuÔumbiko jÊvitapariyosÈne
kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ
dibbasampattiÑ anubhavitvÈ tato cavitvÈ BÈrÈÓasito yojanamatte ÔhÈne
aÒÒatarasmiÑ gÈme amaccakule nibbatti.
Tassa vayappattakÈle tasmiÑ gÈme nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ ahosi. So
mÈtaraÑ Èha “amma sÈÔakaÑ me dehi, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti. SÈ
sudhotavatthaÑ nÊharitvÈ adÈsi. Amma th|laÑ idanti. AÒÒaÑ nÊharitvÈ
adÈsi, tampi paÔikkhipi. Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta yÈdise gehe mayaÑ jÈtÈ,
natthi no ito sukhumatarassa vatthassa paÔilÈbhÈya puÒÒan”ti.
LabhanaÔÔhÈnaÑ gacchÈmi ammÈti. Gaccha putta, ahaÑ ajjeva tuyhaÑ
BÈrÈÓasinagare rajjapaÔilÈbhaÑ icchÈmÊti. So “sÈdhu ammÈ”ti mÈtaraÑ
vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ Èha “gacchÈmi ammÈ”ti. Gaccha tÈtÈti. EvaÑ
kirassÈ cittaÑ ahosi “kahaÑ gamissati, idha vÈ ettha vÈ gehe nisÊdissatÊ”ti.
So pana puÒÒaniyÈmena codiyamÈno gÈmato nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
ma~galasilÈpaÔÔe sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nipajji. So ca BÈrÈÓasiraÒÒo kÈlakatassa
sattamo divaso hoti.
AmaccÈ ca purohito ca raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ rÈja~gaÓe nisÊditvÈ1
mantayiÑsu “raÒÒo ekÈ dhÊtÈ atthi, putto natthi, arÈjakaÑ rajjaÑ na tiÔÔhati,
phussarathaÑ vissajjemÈ”ti. Te kumudavaÓÓe cattÈro sindhave yojetvÈ
setacchattappamukhaÑ paÒcavidhaÑ rÈjakakudhabhaÓÉaÑ rathasmiÑyeva
ÔhapetvÈ rathaÑ vissajjetvÈ pacchato t|riyÈni paggaÓhÈpesuÑ. Ratho
pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ uyyÈnÈbhimukho ahosi. “Paricayena
uyyÈnÈbhimukho
______________________________________________________________
1. SannipatitvÈ (Ka)
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gacchati, nivattemÈ”ti1 keci ÈhaÑsu. Purohito “mÈ nivattayitthÈ”ti Èha.
Ratho kumÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Èrohanasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi, purohito
pÈrupanakaÓÓaÑ apanetvÈ pÈdatalÈni olokento “tiÔÔhatu ayaÑ dÊpo,
dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su mahÈdÊpesu ekarajjaÑ kÈretuÑ yutto”ti
vatvÈ “t|riyÈni paggaÓhatha, punapi paggaÓhathÈ”ti tikkhattuÑ t|riyÈni
paggaÓhÈpesi.
Atha kumÈro mukhaÑ vivaritvÈ oloketvÈ “kena kammena Ègatattha
tÈtÈ”ti Èha. Deva tumhÈkaÑ rajjaÑ pÈpuÓÈtÊti. TumhÈkaÑ rÈjÈ kahanti.
Diva~gato sÈmÊti. Kati divasÈ atikkantÈti. Ajja sattamo divasoti. Putto vÈ
dhÊtÈ vÈ natthÊti. DhÊtÈ atthi deva, putto natthÊti. Tena hi karissÈmi rajjanti.
Te tÈvadeva abhisekamaÓÉapaÑ katvÈ rÈjadhÊtaraÑ sabbÈla~kÈrehi
ala~karitvÈ uyyÈnaÑ ÈnetvÈ kumÈrassa abhisekaÑ akaÑsu.
Athassa katÈbhisekassa satasahassagghanikaÑ vatthaÑ upanesuÑ, so
“kimidaÑ tÈtÈ”ti Èha. NivÈsanavatthaÑ devÈti. Nanu tÈtÈ th|lanti.
ManussÈnaÑ paribhogavatthesu ito sukhumataraÑ natthi devÈti. TumhÈkaÑ
rÈjÈ evar|paÑ nivÈsesÊti. Œma devÈti. Na maÒÒe puÒÒavÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ2
suvaÓÓabhi~kÈraÑ Èharatha, labhissÈmi vatthanti. SuvaÓÓabhi~kÈraÑ
ÈhariÑsu. So uÔÔhÈya hatthe dhovitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ hatthena udakaÑ
ÈdÈya puratthimadisÈyaÑ abbhukkiri, tadÈ ghanapathaviÑ bhinditvÈ aÔÔha
kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. Puna udakaÑ gahetvÈ dakkhiÓÈya pacchimÈya
uttarÈyÈti evaÑ cat|su disÈsu abbhukkiri, sabbadisÈsu aÔÔha aÔÔha katvÈ
dvattiÑsa kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. EkekÈya disÈya soÄasa soÄasa katvÈ
catusaÔÔhi kapparukkhÈti keci vadanti. So ekaÑ dibbadussaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ
pÈrupitvÈ “NandaraÒÒo vijite suttakantikÈ itthiyo mÈ suttaÑ kantiÑs|ti
bheriÑ carÈpethÈ”ti vatvÈ chattaÑ ussÈpetvÈ ala~katapaÔiyatto
hatthikkhandhavaragato nagaraÑ pavisitvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈsampattiÑ
anubhavi.
EvaÑ gacchante kÈle ekadivasaÑ devÊ raÒÒo sampattiÑ disvÈ “aho
tapassÊ”ti3 kÈruÒÒÈkÈraÑ dassesi. “KimidaÑ devÊ”ti ca puÔÔhÈ
______________________________________________________________
1. NivattethÈti (SÊ, I)
3. Aho vata sirÊti (Ka)

2. AÑ-®Ôha 1. 135 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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“atimahatÊ te deva sampatti, atÊte addhani kalyÈÓaÑ1 akattha, idÈni
anÈgatassa atthÈya kusalaÑ na karothÈ”ti Èha. Kassa dema, sÊlavanto
natthÊti. “AsuÒÒo deva JambudÊpo arahantehi, tumhe dÈnameva sajjetha,
ahaÑ arahante lacchÈmÊ”ti Èha. Punadivase rÈjÈ mahÈrahaÑ dÈnaÑ2
sajjÈpesi. DevÊ “sace imissÈya disÈya arahanto atthi, idhÈgantvÈ amhÈkaÑ
bhikkhaÑ gaÓhant|”ti adhiÔÔhahitvÈ uttaradisÈbhimukhÈ urena nipajji.
NipannamattÈya eva deviyÈ Himavante vasantÈnaÑ PadumavatiyÈ puttÈnaÑ
paÒcasatÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ jeÔÔhako MahÈpadumapaccekabuddho
bhÈtike Èmantesi “mÈrisÈ NandarÈjÈ tumhe nimanteti, adhivÈsetha tassÈ”ti.
Te adhivÈsetvÈ tÈvadeva ÈkÈsenÈgantvÈ uttaradvÈre otariÑsu. ManussÈ
“paÒcasatÈ deva PaccekabuddhÈ ÈgatÈ”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ saddhiÑ
deviyÈ ÈgantvÈ vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ Paccekabuddhe pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ
tattha tesaÑ dÈnaÑ datvÈ bhattakiccÈvasÈne rÈjÈ saÑghattherassa, devÊ
saÑghanavakassa pÈdam|le nipajjitvÈ “ayyÈ paccayehi na kilamissanti,
mayaÑ puÒÒena na hÈyissÈma3, amhÈkaÑ idha nivÈsÈya paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti
paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ uyyÈne nivÈsaÔÔhÈnÈni kÈretvÈ yÈvajÊvaÑ Paccekabuddhe
upaÔÔhahitvÈ tesu parinibbutesu sÈdhukÊÄitaÑ kÈretvÈ gandhadÈru-ÈdÊhi4
sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ dhÈtuyo gahetvÈ cetiyaÑ patiÔÔhÈpetvÈ “evar|pÈnampi
nÈma mahÈnubhÈvÈnaÑ mahesÊnaÑ maraÓaÑ bhavissati, kima~gaÑ pana
mÈdisÈnan”ti saÑvegajÈto jeÔÔhaputtaÑ rajje patiÔÔhÈpetvÈ sayaÑ
TÈpasapabbajjaÑ5 pabbaji, devÊpi “raÒÒe pabbajite ahaÑ kiÑ karissÈmÊ”ti
pabbaji. Dvepi uyyÈne vasantÈ jhÈnÈni nibbattetvÈ jhÈnasukhena vÊtinÈmetvÈ
ÈyupariyosÈne brahmaloke nibbattiÑsu. So kira NandarÈjÈ amhÈkaÑ Satthu
mahÈsÈvako MahÈkassapatthero ahosi, tassa aggamahesÊ bhaddÈ KÈpilÈnÊ
nÈma.
AyaÑ pana NandarÈjÈ dasa vassasahassÈni sayaÑ dibbavatthÈni
paridahanto sabbameva attano vijitaÑ uttarakurusadisaÑ karonto
ÈgatÈgatÈnaÑ
______________________________________________________________
1. AtÊtamaddhÈnaÑ kusalaÑ (SÊ, I)
2. MahÈdÈnaÑ (Ka)
3. Na parihÈyissÈma (SÊ, I)
4. CandanÈ garu-ÈdÊhi (SÊ)
5. SamaÓapabbajjaÑ (SÊ), samaÓakapabbajjaÑ (AÑ-®Ôha 1. 137 piÔÔhe)
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manussÈnaÑ dibbadussÈni adÈsi. TayidaÑ dibbavatthasamiddhiÑ sandhÈya
sÈ petÊ Èha “yÈvatÈ NandarÈjassa, vijitasmiÑ paÔicchadÈ”ti. Tattha
vijitasminti raÔÔhe. PaÔicchadÈti vatthÈni. TÈni hi paÔicchÈdenti etehÊti
“paÔicchadÈ”ti vuccanti.
111. IdÈni sÈ petÊ “NandarÈjasamiddhitopi etarahi mayhaÑ samiddhi
vipulatarÈ”ti dassentÊ “tato bahutarÈ bhante, vatthÈna’cchÈdanÈni me”tiÈdimÈha. Tattha tatoti NandarÈjassa pariggahabh|tavatthatopi bahutarÈni
mayhaÑ vatthacchÈdanÈnÊti1 attho. VatthÈna’cchÈdanÈnÊti nivÈsanavatthÈni
ceva pÈrupanavatthÈni ca. KoseyyakambalÊyÈnÊti koseyyÈni ceva kambalÈni
ca. KhomakappÈsikÈnÊti khomavatthÈni ceva kappÈsamayavatthÈni ca.
112. VipulÈti ÈyÈmato ca vitthÈrato ca vipulÈ. MahagghÈti
mahagghavasena mahantÈ mahÈrahÈ. ŒkÈse’valambareti ÈkÈseyeva
olambamÈnÈ tiÔÔhanti. YaÑ yaÑ hi manaso piyanti yaÑ yaÑ mayhaÑ
manaso piyaÑ, taÑ taÑ gahetvÈ paridahÈmi pÈrupÈmi cÈti yojanÈ.
113. ThÈlakassa ca pÈnÊyaÑ, vipÈkaÑ passa yÈdisanti
thÈlakap|raÓamattaÑ pÈnÊyaÑ dinnaÑ anumoditaÑ, tassa pana vipÈkaÑ
yÈdisaÑ yÈva mahantaÑ passÈti dassentÊ “gambhÊrÈ caturassÈ cÈ”tiÈdimÈha. Tattha gambhÊrÈti agÈdhÈ. CaturassÈti caturassasaÓÔhÈnÈ.
PokkharaÒÒoti pokkharaÓiyo. SunimmitÈti kammÈnubhÈveneva suÔÔhu
nimmitÈ.
114. SetodakÈti seta-udakÈ setavÈlukasamparikiÓÓÈ2. SuppatitthÈti
sundaratitthÈ. SÊtÈti sÊtalodakÈ. AppaÔigandhiyÈti paÔik|lagandharahitÈ
surabhigandhÈ. VÈrikiÒjakkhap|ritÈti kamalakuvalayÈdÊnaÑ
kesarasaÒchannena vÈrinÈ paripuÓÓÈ.
115. SÈhanti sÈ ahaÑ. RamÈmÊti ratiÑ vindÈmi. KÊÄÈmÊti indriyÈni
paricÈremi. ModÈmÊti bhogasampattiyÈ pamuditÈ homi. AkutobhayÈti
kutocipi asaÒjÈtabhayÈ, serÊ sukhavihÈrinÊ
______________________________________________________________
1. VatthÈni, dussÈnÊti (SÊ, I)

2. SetavÈlukÈhi samparikiÓÓÈ ca (SÊ)
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homi. Bhante vanditumÈgatÈti bhante imissÈ dibbasampattiyÈ paÔilÈbhassa
kÈraÓabh|taÑ tvaÑ vandituÑ ÈgatÈ upagatÈti attho. YaÑ panettha atthato
avibhattaÑ, taÑ tattha tattha vuttameva.
EvaÑ tÈya petiyÈ vutte ÈyasmÈ SÈriputto IÔÔhakavatiyaÑ DÊgharajiyanti
gÈmadvayavÈsikesu1 attano santikaÑ upagatesu manussesu imamatthaÑ
vitthÈrato kathento saÑvejetvÈ saÑsÈramocanapÈpakammato mocetvÈ
upÈsakabhÈve patiÔÔhÈpesi, sÈ pavatti bhikkh|su pÈkaÔÈ jÈtÈ. TaÑ bhikkh|
Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
SaÑsÈramocakapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. SÈriputtattheramÈtupetivatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante Èyasmato
SÈriputtattherassa ito paÒcamÈya jÈtiyÈ mÈtubh|taÑ petiÑ Èrabbha vuttaÑ.
EkadivasaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno ÈyasmÈ ca
Anuruddho ÈyasmÈ ca Kappino RÈjagahassa avid|re aÒÒatarasmiÑ
araÒÒÈyatane viharanti. Tena ca samayena BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒataro brÈhmaÓo
aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnaÑ opÈnabh|to
annapÈnavatthasayanÈdÊni deti. Dento ca ÈgatÈgatÈnaÑ yathÈkÈlaÑ
yathÈrahaÑ ca2 pÈdodakapÈdabbhaÒjanÈdidÈnÈnupubbakaÑ
sabbÈbhideyyaÑ3 paÔipanno hoti, purebhattaÑ bhikkh| annapÈnÈdinÈ
sakkaccaÑ parivisati. So desantaraÑ gacchanto bhariyaÑ Èha “bhoti
yathÈpaÒÒattaÑ imaÑ dÈnavidhiÑ aparihÈpentÊ sakkaccaÑ anupatiÔÔhÈhÊ”ti.
SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tasmiÑ pakkante eva tÈva bhikkh|naÑ paÒÒattaÑ
dÈnavidhiÑ pacchindi, addhikÈnaÑ pana nivÈsatthÈya upagatÈnaÑ
gehapiÔÔhito chaÉÉitaÑ jarasÈlaÑ dassesi “ettha vasathÈ”ti. AnnapÈnÈdÊnaÑ
atthÈya tattha addhikesu Ègatesu “g|thaÑ khÈdatha, muttaÑ pivatha, lohitaÑ
______________________________________________________________
1. GÈmadvayato (Ka)

2. YathÈbalaÑ (Ka)

3. SabbapÈtheyyaÑ (Ka)
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pivatha, tumhÈkaÑ mÈtu matthalu~gaÑ khÈdathÈ”ti yaÑ yaÑ asuci
jegucchaÑ, tassa tassa nÈmaÑ gahetvÈ niÔÔhuraÑ vadati.
SÈ aparena samayena kÈlaÑ katvÈ kammÈnubhÈvukkhittÈ petayoniyaÑ
nibbattitvÈ attano vacÊduccaritÈnur|paÑ dukkhaÑ anubhavantÊ
purimajÈtisambandhaÑ anussaritvÈ Èyasmato SÈriputtassa santikaÑ
upasa~kamitukÈmÈ tassa vihÈradvÈraÑ sampÈpuÓi, tassa
vihÈradvÈradevatÈyo vihÈrappavesanaÑ nivÈresuÑ. SÈ kira ito paÒcamÈya
jÈtiyÈ therassa mÈtubh|tapubbÈ, tasmÈ evamÈha “ahaÑ ayyassa
SÈriputtattherassa ito paÒcamÈya jÈtiyÈ mÈtÈ, detha me dvÈrappavesanaÑ
theraÑ daÔÔhun”ti. TaÑ sutvÈ devatÈ tassÈ pavesanaÑ anujÈniÑsu. SÈ
pavisitvÈ ca~kamanakoÔiyaÑ ÔhatvÈ therassa attÈnaÑ dassesi. Thero taÑ
disvÈ karuÓÈya saÒcoditamÈnaso hutvÈ–
116. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, kisÈ dhamanisanthatÈ.
UpphÈsulike kisike, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti–
gÈthÈya pucchi. SÈ therena puÔÔhÈ paÔivacanaÑ dentÊ–
117. “AhaÑ te sakiyÈ mÈtÈ, pubbe aÒÒÈsu jÈtÊsu.
UpapannÈ pettivisayaÑ, khuppipÈsasamappitÈ.
118. ChaÉÉitaÑ khipitaÑ kheÄaÑ, si~ghÈÓikaÑ silesumaÑ.
VasaÒca ÉayhamÈnÈnaÑ, vijÈtÈnaÒca lohitaÑ.
119. VaÓikÈnaÒca yaÑ ghÈna-sÊsacchinnÈna lohitaÑ.
KhudÈparetÈ bhuÒjÈmi, itthipurisanissitaÑ.
120. PubbalohitaÑ bhakkhÈmi, pas|naÑ mÈnusÈna ca.
AleÓÈ anagÈrÈ ca, nÊlamaÒcaparÈyaÓÈ.
121. Dehi puttaka me dÈnaÑ, datvÈ antvÈdisÈhi me.
Appeva nÈma mucceyyaÑ, pubbalohitabhojanÈ”ti–
paÒcagÈthÈ abhÈsi.
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117. Tattha ahaÑ te sakiyÈ mÈtÈti ahaÑ tuyhaÑ jananibhÈvato sakiyÈ
mÈtÈ. Pubbe aÒÒÈsu jÈtÊs|ti mÈtÈ hontÊpi na imissaÑ jÈtiyaÑ, atha kho
pubbe aÒÒÈsu jÈtÊsu, ito paÒcamiyanti daÔÔhabbaÑ. UpapannÈ pettivisayanti
paÔisandhivasena petalokaÑ upagatÈ. KhuppipÈsasamappitÈti khudÈya ca
pipÈsÈya ca abhibh|tÈ1, nirantaraÑ jighacchÈpipÈsÈhi abhibhuyyamÈnÈti
attho.
118-119. ChaÉÉitanti ucchiÔÔhakaÑ, vantanti attho. Khipitanti khipitena
saddhiÑ mukhato nikkhantamalaÑ. KheÄanti niÔÔhubhaÑ2. Si~ghÈÓikanti
matthalu~gato vissanditvÈ nÈsikÈya nikkhantamalaÑ. Silesumanti semhaÑ.
VasaÒca ÉayhamÈnÈnanti citakasmiÑ ÉayhamÈnÈnaÑ kaÄevarÈnaÑ
vasÈtelaÒca. VijÈtÈnaÒca lohitanti pas|tÈnaÑ itthÊnaÑ lohitaÑ,
gabbhamalaÑ ca-saddena sa~gaÓhÈti. VaÓikÈnanti3 saÒjÈtavaÓÈnaÑ. Yanti
yaÑ lohitanti sambandho. GhÈnasÊsacchinnÈnanti ghÈnacchinnÈnaÑ
sÊsacchinnÈnaÒca yaÑ lohitaÑ, taÑ bhuÒjÈmÊti yojanÈ. DesanÈsÊsametaÑ
“ghÈnasÊsacchinnÈnan”ti, yasmÈ hatthapÈdÈdicchinnÈnampi lohitaÑ
bhuÒjÈmiyeva. TathÈ “vaÓikÈnan”ti iminÈ tesampi lohitaÑ sa~gahitanti
daÔÔhabbaÑ. KhudÈparetÈti jighacchÈbhibh|tÈ hutvÈ. Itthipurisanissitanti
itthipurisasarÊranissitaÑ yathÈvuttaÑ aÒÒaÒca
cammamaÑsanhÈrupubbÈdikaÑ paribhuÒjÈmÊti dasseti.
120-121. Pas|nanti ajagomahiÑsÈdÊnaÑ. AleÓÈti asaraÓÈ. AnagÈrÈti
anÈvÈsÈ. NÊlamaÒcaparÈyaÓÈti susÈne chaÉÉitamalamaÒcasayanÈ4. Atha vÈ
nÊlÈti chÈrika~gÈrabahulÈ5 susÈnabh|mi adhippetÈ, taÑyeva maÒcaÑ viya
adhisayanÈti attho. AnvÈdisÈhi meti6 yathÈ dinnaÑ dakkhiÓaÑ mayhaÑ
upakappati, tathÈ uddisa pattidÈnaÑ dehi. Appeva nÈma mucceyyaÑ,
pubbalohitabhojanÈti tava uddisanena etasmÈ pubbalohitabhojanÈ petajÊvikÈ
api nÈma mucceyyaÑ.
TaÑ sutvÈ ÈyasmÈ SÈriputtatthero dutiyadivase
MahÈmoggallÈnattherÈdike tayo there ÈmantetvÈ tehi saddhiÑ
______________________________________________________________
1. Sama~gÊbh|tÈ (SÊ, I)
3. VaÓitÈnanti (SÊ, I, Ka)
5. JhÈyita~gÈrabahulÈ (Ka)

2. NiÔÔhubhanaÑ (SÊ, I)
4. ChaÉÉitamallÈnaÑ maÒcaparÈyaÓÈ (Ka)
6. UddisÈhi meti (SÊ, I)
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RÈjagahe piÓÉÈya caranto raÒÒo BimbisÈrassa nivesanaÑ agamÈsi, rÈjÈ
there disvÈ vanditvÈ “kiÑ bhante ÈgatatthÈ”ti ÈgamanakÈraÓaÑ pucchi,
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “aÒÒÈtaÑ
bhante”ti vatvÈ there vissajjetvÈ sabbakammikaÑ amaccaÑ pakkosÈpetvÈ
ÈÓÈpesi “nagarassa avid|re vivitte chÈy|dakasampanne ÔhÈne catasso kuÔiyo
kÈrehÊ”ti. Antepure ca pahonakavisesavasena tidhÈ vibhajitvÈ catasso kuÔiyo
paÔicchÈpesi, sayaÒca tattha gantvÈ kÈtabbayuttakaÑ akÈsi. NiÔÔhitÈsu
kuÔikÈsu sabbaÑ balikaraÓaÑ sajjÈpetvÈ annapÈnavatthÈdÊni
Buddhappamukhassa cÈtuddisassa bhikkhusaÑghassa anucchavike
sabbaparikkhÈre ca upaÔÔhÈpetvÈ Èyasmato SÈriputtattherassa taÑ sabbaÑ
niyyÈdesi. Atha thero taÑ petiÑ uddissa taÑ sabbaÑ Buddhappamukhassa
cÈtuddisassa bhikkhusaÑghassa adÈsi, sÈ petÊ taÑ anumoditvÈ devaloke
nibbattitvÈ sabbakÈmasamiddhÈ ca hutvÈ aparadivase Èyasmato
MahÈmoggallÈnattherassa santikaÑ upagantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ thero
paÔipucchi, sÈ attano pet|papattiÑ puna dev|papattiÒca vitthÈrato kathesi.
Tena vuttaÑ–
122. “MÈtuyÈ vacanaÑ sutvÈ, Upatissonukampako.
Œmantayi MoggallÈnaÑ, AnuruddhaÒca KappinaÑ.
123. Catasso kuÔiyo katvÈ, saÑghe cÈtuddise adÈ.
KuÔiyo annapÈnaÒca, mÈtu dakkhiÓamÈdisÊ.
124. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vipÈko udapajjatha.
BhojanaÑ pÈnÊyaÑ vatthaÑ, dakkhiÓÈya idaÑ phalaÑ.
125. Tato suddhÈ sucivasanÈ, KÈsikuttamadhÈrinÊ.
VicittavatthÈbharaÓÈ, kolitaÑ upasa~kamÊ”ti.
123. Tattha saÑghe cÈtuddise adÈti cÈtuddisassa saÑghassa adÈsi,
niyyÈdesÊti attho. SesaÑ vuttatthameva.
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AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ petiÑ–
126. “Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate.
ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ.
127. Kena te’tÈdiso vaÓÓo, kena te idha mijjhati.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
128. PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve,
Manussabh|tÈ kimakÈsi puÒÒaÑ.
KenÈsi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsatÊ”ti–pucchi.

129-133. Atha sÈ “SÈriputtassÈhaÑ1 mÈtÈ”ti-ÈdinÈ vissajjesi. SesaÑ
vuttatthameva. AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ pavattiÑ Bhagavato
Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ
desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
SÈriputtattheramÈtupetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. MattÈpetivatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante MattaÑ nÈma
petiÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒataro kuÔumbiko saddho
pasanno ahosi, tassa bhariyÈ assaddhÈ appasannÈ kodhanÈ vaÒjhÈ ca ahosi
nÈmena MattÈ nÈma. Atha so kuÔumbiko kulavaÑs|pacchedanabhayena
sadisakulato TissaÑ nÈma aÒÒaÑ kaÒÒaÑ Ènesi, sÈ ahosi saddhÈ pasannÈ
sÈmino ca piyÈ manÈpÈ, sÈ na cirasseva gabbhinÊ hutvÈ dasamÈsaccayena
puttaÑ vijÈyi, “bh|to”tissa nÈmaÑ ahosi. SÈ gehassÈminÊ hutvÈ cattÈro
bhikkh| sakkaccaÑ upaÔÔhahi, vaÒjhÈ pana taÑ us|yati.
TÈ ubhopi ekasmiÑ divase sÊsaÑ nhatvÈ allakesÈ2 aÔÔhaÑsu, kuÔumbiko
guÓavasena tissÈya Èbaddhasineho manuÒÒena3 hadayena
______________________________________________________________
1. SÈriputtattherassÈhaÑ (SÊ, I)

2. Ala~katÈ (Ka)

3. Œbandhasinehabharitena (Ka)
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tÈya saddhiÑ bahuÑ sallapanto aÔÔhÈsi. TaÑ asahamÈnÈ mattÈ issÈpakatÈ
gehe sammajjitvÈ ÔhapitaÑ sa~kÈraÑ tissÈya matthake okiri. SÈ aparena
samayena kÈlaÑ katvÈ petayoniyaÑ nibbattitvÈ attano kammabalena
paÒcavidhaÑ dukkhaÑ anubhavati, taÑ pana dukkhaÑ PÈÄito eva viÒÒÈyati.
AthekadivasaÑ sÈ petÊ saÒjhÈya vÊtivattÈya gehassa piÔÔhipasse nhÈyantiyÈ
tissÈya attÈnaÑ dassesi. TaÑ disvÈ tissÈ–
134. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, kisÈ dhamanisanthatÈ.
UpphÈsulike kisike, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti–
gÈthÈya paÔipucchi. ItarÈ–
135. “AhaÑ mattÈ tuvaÑ tissÈ, sapattÊ te pure ahuÑ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya paÔivacanaÑ adÈsi. Tattha ahaÑ mattÈ tuvaÑ tissÈti ahaÑ MattÈ
nÈma, tuvaÑ TissÈ nÈma. Pureti purimattabhÈve. Teti tuyhaÑ sapattÊ ahuÑ,
ahosinti attho. Puna tissÈ–
136. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya katakammaÑ pucchi. Puna itarÈ–
137. “CaÓÉÊ ca pharusÈ cÈsiÑ, issukÊ maccharÊ saÔhÈ1.
TÈhaÑ duruttaÑ vatvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya attanÈ katakammaÑ Ècikkhi. Tattha caÓÉÊti kono. PharusÈti
pharusavacanÈ. Œsinti ahosiÑ. TÈhanti taÑ ahaÑ. Duruttanti dubbhÈsitaÑ
niratthakavacanaÑ2. Ito parampi tÈsaÑ vacanapaÔivacanavaseneva gÈthÈ
pavattÈ–
138. “SabbaÑ3 ahampi jÈnÈmi, yathÈ tvaÑ caÓÉikÈ ahu.
AÒÒaÒca kho taÑ pucchÈmi, kenÈsi paÑsukunthitÈ.
______________________________________________________________
1. SaÔhÊ (SÊ, I)

2. NitthunavacanaÑ (Ka)

3. SaccaÑ (Ka)
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139. SÊsaÑnhÈtÈ tuvaÑ Èsi, sucivatthÈ ala~katÈ.
AhaÒca kho adhimattaÑ, samala~katatarÈ tayÈ.
140. TassÈ me pekkhamÈnÈya, sÈmikena samantayi1.
Tato me issÈ vipulÈ, kodho me samajÈyatha2.
141. Tato paÑsuÑ gahetvÈna, paÑsunÈ taÑ hi okiriÑ3.
TassakammavipÈkena, tenamhi paÑsukunthitÈ.
142. SabbaÑ ahampi jÈnÈmi, paÑsunÈ maÑ tvamokiri.
AÒÒaÒca kho taÑ pucchÈmi, kena khajjasi kacchuyÈ.
143. BhesajjahÈrÊ4 ubhayo, vanantaÑ agamimhase.
TvaÒca bhesajjamÈhari, ahaÒca kapikacchuno.
144. TassÈ tyÈ’jÈnamÈnÈya5, seyyaÑ tyÈhaÑ samokiriÑ.
TassakammavipÈkena, tena khajjÈmi kacchuyÈ.
145. SabbaÑ ahampi jÈnÈmi, seyyaÑ me tvaÑ samokiri.
AÒÒaÒca kho taÑ pucchÈmi, kenÈsi naggiyÈ tuvaÑ.
146. SahÈyÈnaÑ samayo Èsi, ÒÈtÊnaÑ samitÊ ahu.
TvaÒca ÈmantitÈ Èsi, sasÈminÊ no ca khohaÑ.
147. TassÈ tyÈ’jÈnamÈnÈya, dussaÑ tyÈhaÑ apÈnudiÑ.
TassakammavipÈkena, tenamhi naggiyÈ ahaÑ.
148. SabbaÑ ahampi jÈnÈmi, dussaÑ me tvaÑ apÈnudi.
AÒÒaÒca kho taÑ pucchÈmi, kenÈsi g|thagandhinÊ.

149. Tava gandhaÒca mÈlaÒca, paccagghaÒca vilepanaÑ.
G|thak|pe atÈresiÑ6, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
TassakammavipÈkena, tenamhi g|thagandhinÊ.
______________________________________________________________
1. Œmantayi (Ka)
3. PaÑsunÈ taÑ vikÊrihaÑ (Ka)
5. Te ajÈnamÈnÈya (SÊ)

2. Samupajjatha (Ka)
4. BhesajjaharÊ (Ka)
6. AdhÈresiÑ (Ka)
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150. SabbaÑ ahampi jÈnÈmi, taÑ pÈpaÑ pakataÑ tayÈ.
AÒÒaÒca kho taÑ pucchÈmi, kenÈsi duggatÈ vutaÑ.
151. UbhinnaÑ samakaÑ Èsi, yaÑ gehe vijjate dhanaÑ.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkÈsimattano.
TassakammavipÈkena, tenamhi duggatÈ ahaÑ.
152. Tade’va maÑ tvaÑ avaca, pÈpakammaÑ nisevasi.
Na hi pÈpehi kammehi, sulabhÈ hoti suggati.
153. VÈmato maÑ tvaÑ paccesi, athopi maÑ us|yasi.
Passa pÈpÈnaÑ kammÈnaÑ, vipÈko hoti yÈdiso.
154. Te gharÈ tÈ ca dÈsiyo1, tÈnevÈbharaÓÈni’me.
Te aÒÒe paricÈrenti, na bhogÈ honti sassatÈ.
155. IdÈni bh|tassa pitÈ, ÈpaÓÈ gehamehiti.
Appeva te dade kiÒci, mÈ su tÈva ito agÈ.
156. NaggÈ dubbaÓÓar|pÈmhi, kisÈ dhamanisanthatÈ.
KopÊnametaÑ itthÊnaÑ, mÈ maÑ bh|tapitÈ’ddasa.
157. Handa kiÑ vÈ tyÈhaÑ dammi, kiÑ vÈ te’dha2 karomahaÑ.
Yena tvaÑ sukhitÈ assa, sabbakÈmasamiddhinÊ.
158. CattÈro bhikkh| saÑghato, cattÈro pana puggale3.
AÔÔha bhikkh| bhojayitvÈ, mama dakkhiÓamÈdisa.
TadÈhaÑ sukhitÈ hessaÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ.
159. SÈdh|ti sÈ paÔissutvÈ, bhojayitvÈÔÔha bhikkhavo.
Vattheha’cchÈdayitvÈna, tassÈ dakkhiÓamÈdisÊ.
160. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vipÈko udapajjatha.
BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ4, dakkhiÓÈya idaÑ phalaÑ.
______________________________________________________________
1. Te gharadÈsiyo ÈsuÑ (SÊ, I)
3. Puna puggalÈ (SÊ)

2. KiÑ vÈ ca te (SÊ, I)
4. BhojanacchÈdanaÑ pÈnaÑ (Ka)
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161. Tato suddhÈ sucivasanÈ, KÈsikuttamadhÈrinÊ.
VicittavatthÈbharaÓÈ, sapattiÑ upasa~kami.
162. Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate.
ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ.
163. Kena te’tÈdiso vaÓÓo, kena te idha mijjhati.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
164. PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve,
Manussabh|tÈ kimakÈsi puÒÒaÑ.
KenÈsi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsatÊti.
165. AhaÑ mattÈ tuvaÑ tissÈ, sapattÊ te pure ahuÑ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
166. Tava dinnena dÈnena, modÈmi akutobhayÈ.
CiraÑ jÊvÈhi bhagini, saha sabbehi ÒÈtibhi.
AsokaÑ virajaÑ ÔhÈnaÑ, ÈvÈsaÑ vasavattinaÑ.
167. Idha dhammaÑ caritvÈna, dÈnaÑ datvÈna sobhane.
Vineyya maccheramalaÑ sam|laÑ,
AninditÈ saggamupehi ÔhÈnan”ti.

138. Tattha sabbaÑ ahampi jÈnÈmi, yathÈ tvaÑ caÓÉikÈ ah|ti “caÓÉÊ ca
pharusÈ cÈsin”ti yaÑ tayÈ vuttaÑ, taÑ sabbaÑ ahampi jÈnÈmi, yathÈ tvaÑ
caÓÉikÈ kodhanÈ pharusavacanÈ issukÊ maccharÊ saÔhÈ ca ahosi. AÒÒaÒca
kho taÑ pucchÈmÊti aÒÒaÑ puna taÑ idÈni pucchÈmi. KenÈsi
paÑsukunthitÈti kena kammena sa~kÈrapaÑs|hi oguÓÔhitÈ sabbaso
okiÓÓasarÊrÈ ah|ti attho.
139-40. SÊsaÑnhÈtÈti sasÊsaÑ nhÈtÈ. Adhimattanti adhikataraÑ.
Samala~katatarÈti sammÈ atisayena ala~katÈ. “AdhimattÈ”ti vÈ pÈÔho,
ativiya mattÈ mÈnamadamattÈ, mÈnanissitÈti attho. TayÈti1
______________________________________________________________
1. TassÈti (Ka)
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bhotiyÈ. SÈmikena samantayÊti sÈmikena saddhiÑ allÈpasallÈpavasena
kathesi.
142-144. Khajjasi kacchuyÈti kacchurogena khÈdÊyasi, bÈdhÊyasÊti
attho. BhesajjahÈrÊti bhesajjahÈriniyo osadhahÈrikÈyo. Ubhayoti duve,
tvaÒca ahaÒcÈti attho. Vanantanti vanaÑ. TvaÒca bhesajjamÈharÊti tvaÑ
vejjehi vuttaÑ attano upakÈrÈvahaÑ bhesajjaÑ Èhari. AhaÒca
kapikacchunoti ahaÑ pana kapikacchuphalÈni duphassaphalÈni ÈhariÑ.
Kapikacch|ti vÈ sayaÑbh|tÈ1 vuccati, tasmÈ sayaÑbh|tÈya2 pattaphalÈni
Èharinti attho. SeyyaÑ tyÈhaÑ samokirinti tava seyyaÑ ahaÑ
kapikacchuphalapattehi samantato avakiriÑ.
146-147. SahÈyÈnanti mittÈnaÑ. Samayoti samÈgamo. ©ÈtÊnanti
bandh|naÑ. SamitÊti sannipÈto. ŒmantitÈti ma~galakiriyÈvasena nimantitÈ.
SasÈminÊti sabhattikÈ3, saha bhattunÈti attho. No ca khohanti no ca kho
ahaÑ ÈmantitÈ Èsinti yojanÈ. DussaÑ tyÈhanti dussaÑ te ahaÑ. ApÈnudinti
corikÈya avahariÑ aggahesiÑ.
149. Paccagghanti abhinavaÑ, mahagghaÑ vÈ. AtÈresinti4 khipiÑ.
G|thagandhinÊti g|thagandhagandhinÊ karÊsavÈyinÊ.
151. YaÑ gehe vijjate dhananti yaÑ gehe dhanaÑ upalabbhati, taÑ
tuyhaÑ mayhaÒcÈti amhÈkaÑ ubhinnaÑ samakaÑ tulyameva Èsi. Santes|ti
vijjamÈnesu. DÊpanti patiÔÔhaÑ, puÒÒakammaÑ sandhÈya vadati.
152. EvaÑ sÈ petÊ tissÈya pucchitamatthaÑ kathetvÈ puna pubbe tassÈ
vacanaÑ akatvÈ attanÈ kataÑ aparÈdhaÑ pakÈsentÊ “tade’va maÑ tvan”tiÈdimÈha. Tattha tade’vÈti tadÈ eva, mayhaÑ manussattabhÈve ÔhitakÈleyeva.
TathevÈti vÈ pÈÔho, yathÈ etarahi jÈtaÑ, taÑ tathÈ evÈti attho. Manti attÈnaÑ
niddisati, tvanti TissaÑ. AvacÈti abhaÓi. YathÈ pana avaca, taÑ dassetuÑ
“pÈpakamman”ti-Èdi vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. SayaÑguttÈ (SÊ, I)

2. SayaÑguttÈya (SÊ)

3. SapatikÈ (SÊ, I)

4. AdhÈresinti (Ka)
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“pÈpakammÈnÊ”ti PÈÄi. “TvaÑ pÈpakammÈniyeva karosi, pÈpehi pana
kammehi sugati sulabhÈ na hoti, atha kho duggati eva sulabhÈ”ti yathÈ maÑ
tvaÑ pubbe avaca ovadi, taÑ tathevÈti vadati.
153. TaÑ sutvÈ tissÈ “vÈmato maÑ tvaÑ paccesÊ”ti-ÈdinÈ tisso gÈthÈ
Èha. Tattha “vÈmato maÑ tvaÑ paccesÊti vilomato maÑ tvaÑ
adhigacchasi1, tuyhaÑ hitesimpi vipaccanÊkakÈriniÑ katvÈ maÑ gaÓhÈsi.
MaÑ us|yasÊti mayhaÑ us|yasi, mayi issaÑ karosi. Passa pÈpÈnaÑ
kammÈnaÑ, vipÈko hoti yÈdisoti pÈpakÈnaÑ nÈma kammÈnaÑ vipÈko
yÈdiso yathÈ ghorataro, taÑ paccakkhato passÈti vadati.
154. Te aÒÒe paricÈrentÊti te ghare dÈsiyo ÈbharaÓÈni ca imÈni tayÈ
pubbe pariggahitÈni idÈni aÒÒe paricÈrenti paribhuÒjanti. “Ime”ti hi
li~gavipallÈsena vuttaÑ. Na bhogÈ honti sassatÈti bhogÈ nÈmete na sassatÈ
anavaÔÔhitÈ tÈvakÈlikÈ pahÈyagamanÊyÈ, tasmÈ tadatthaÑ issÈmacchariyÈdÊni
na kattabbÈnÊti adhippÈyo.
155. IdÈni bh|tassa pitÈti idÈneva bh|tassa mayhaÑ puttassa pitÈ
kuÔumbiko. ŒpaÓÈti ÈpaÓato imaÑ gehaÑ ehiti Ègamissati. Appeva te dade
kiÒcÊti gehaÑ Ègato kuÔumbiko tuyhaÑ dÈtabbayuttakaÑ kiÒci
deyyadhammaÑ api nÈma dadeyya. MÈ su tÈva ito agÈti ito gehassa pacchÈ
vatthuto mÈ tÈva agamÈsÊti taÑ anukampamÈnÈ Èha.
156. TaÑ sutvÈ petÊ attano ajjhÈsayaÑ pakÈsentÊ “naggÈ
dubbaÓÓar|pÈmhÊ”ti gÈthamÈha. Tattha kopÊnametaÑ itthÊnanti etaÑ
naggadubbaÓÓatÈdikaÑ2 paÔicchÈdetabbatÈya itthÊnaÑ kopÊnaÑ
rundhanÊyaÑ3. MÈ maÑ bh|tapitÈ’ddasÈti tasmÈ bh|tassa pitÈ kuÔumbiko
maÑ mÈ addakkhÊti lajjamÈnÈ vadati.
______________________________________________________________
1. Avagacchasi (SÊ, I)

2. NaggadubbaÓÓar|pÈdÊnaÑ (SÊ)

3. RandhanaÑ(Ka)
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157. TaÑ sutvÈ tissÈ saÒjÈtÈnuddayÈ “handa kiÑ vÈ tyÈhaÑ dammÊ”ti
gÈthamÈha. Tattha handÈti codanatthe1 nipÈto. KiÑ vÈ tyÈhaÑ dammÊti kiÑ
te ahaÑ dammi, kiÑ vatthaÑ dassÈmi, udÈhu bhattanti. KiÑ vÈ te’dha2
karomahanti kiÑ vÈ aÒÒaÑ te idha imasmiÑ kÈle upakÈraÑ karissÈmi.
158. TaÑ sutvÈ petÊ “cattÈro bhikkh| saÑghato”ti gÈthamÈha. Tattha
cattÈro bhikkh| saÑghato, cattÈro pana puggaleti bhikkhusaÑghato
saÑghavasena cattÈro bhikkh|, puggalavasena cattÈro bhikkh|ti evaÑ aÔÔha
bhikkh| yathÈruciÑ bhojetvÈ taÑ dakkhiÓaÑ mama Èdisa, mayhaÑ
pattidÈnaÑ dehi. TadÈhaÑ sukhitÈ hessanti yadÈ tvaÑ dakkhiÓaÑ mama
uddisissasi, tadÈ ahaÑ sukhitÈ sukhappattÈ sabbakÈmasamiddhinÊ
bhavissÈmÊti attho.
159-161. TaÑ sutvÈ tissÈ tamatthaÑ attano sÈmikassa ÈrocetvÈ
dutiyadivase aÔÔha bhikkh| bhojetvÈ tassÈ dakkhiÓamÈdisi, sÈ tÈvadeva
paÔiladdhadibbasampattikÈ puna tissÈya santikaÑ upasa~kami. TamatthaÑ
dassetuÑ sa~gÊtikÈrehi “sÈdh|ti sÈ paÔissutvÈ”ti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ ÔhapitÈ.
162-167. Upasa~kamitvÈ ÔhitaÑ pana naÑ tissÈ “abhikkantena
vaÓÓenÈ”ti-ÈdÊhi tÊhi gÈthÈhi paÔipucchi. ItarÈ “ahaÑ mattÈ”ti gÈthÈya
attÈnaÑ ÈcikkhitvÈ “ciraÑ jÊvÈhÊ”ti gÈthÈya tassÈ anumodanaÑ datvÈ “idha
dhammaÑ caritvÈnÈ”ti gÈthÈya ovÈdaÑ adÈsi. Tattha tava dinnenÈti tayÈ
dinnena. AsokaÑ virajaÑ ÔhÈnanti sokÈbhÈvena asokaÑ, sedajallikÈnaÑ
pana abhÈvena virajaÑ dibbaÔÔhÈnaÑ, sabbametaÑ devalokaÑ sandhÈya
vadati. ŒvÈsanti ÔhÈnaÑ3. Vasavattinanti dibbena Èdhipateyyena attano
vasaÑ vattentÈnaÑ. Sam|lanti salobhadosaÑ. LobhadosÈ hi macchariyassa
m|laÑ nÈma. AninditÈti agarahitÈpÈsaÑsÈ, saggamupehi ÔhÈnanti r|pÈdÊhi
visayehi suÔÔhu aggattÈ “saggan”ti laddhanÈmaÑ dibbaÔÔhÈnaÑ upehi,
sugatiparÈyaÓÈ hohÊti attho. SesaÑ uttÈnameva.
______________________________________________________________
1. Uyyogatthe (SÊ)

2. KiÑ vidha te (Ka)

3. AdhiÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ (SÊ)
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Atha tissÈ taÑ pavattiÑ kuÔumbikassa Èrocesi, kuÔumbiko bhikkh|naÑ
Èrocesi, bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ
katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ mahÈjano
paÔiladdhasaÑvego vineyya maccherÈdimalaÑ dÈnasÊlÈdirato1
sugatiparÈyaÓo ahosÊti.
MattÈpetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. NandÈpetivatthuvaÓÓanÈ
KÈÄÊ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante NandaÑ nÈma
petiÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyÈ kira avid|re aÒÒatarasmiÑ gÈmake
Nandiseno2 nÈma upÈsako ahosi saddho pasanno, bhariyÈ panassa NandÈ
nÈma assaddhÈ appasannÈ maccharinÊ caÓÉÊ pharusavacanÈ sÈmike agÈravÈ
appatissÈ sassuÑ corivÈdena akkosati paribhÈsati. SÈ aparena samayena
kÈlaÑ katvÈ petayoniyaÑ nibbattitvÈ tasseva gÈmassa avid|re vicarantÊ
ekadivasaÑ Nandisenassa upÈsakassa gÈmato nikkhamantassa avid|re
attÈnaÑ dassesi. So taÑ disvÈ–
168. “KÈÄÊ dubbaÓÓar|pÈsi, pharusÈ bhÊrudassanÈ.
Pi~galÈsi kaÄÈrÈsi, na taÑ maÒÒÈmi mÈnusin”ti–
gÈthÈya ajjhabhÈsi. Tattha kÈÄÊti kÈÄavaÓÓÈ, jhÈma~gÈrasadiso hissÈ vaÓÓo3
ahosi. PharusÈti kharagattÈ4. BhÊrudassanÈti bhayÈnakadassanÈ
sappaÔibhayÈkÈrÈ. “BhÈrudassanÈ”ti5 vÈ pÈÔho, bhÈriyadassanÈ,
dubbaÓÓatÈdinÈ duddasikÈti attho. Pi~galÈti pi~galalocanÈ. KaÄÈrÈti
kaÄÈradantÈ. Na taÑ maÒÒÈmi mÈnusinti ahaÑ taÑ mÈnusinti na maÒÒÈmi,
petimeva ca taÑ maÒÒÈmÊti adhippÈyo. TaÑ sutvÈ petÊ attÈnaÑ pakÈsentÊ–
169. “AhaÑ NandÈ Nandisena, bhariyÈ te pure ahuÑ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
______________________________________________________________
1. DÈnasÊlÈdinirato (SÊ, I)
4. PharusagattÈ (Ka)

2. Nandaseno (SÊ, I)

3. JhÈma~gÈrasadisavaÓÓÈ (SÊ, I)
5. BhÊrudassakÈti (SÊ)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

85

gÈthamÈha. Tattha ahaÑ NandÈ NandisenÈti sÈmi Nandisena ahaÑ NandÈ
nÈma. BhariyÈ te pure ahunti purimajÈtiyaÑ tuyhaÑ bhariyÈ ahosiÑ. Ito
paraÑ–
170. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
tassa upÈsakassa pucchÈ1. Athassa sÈ–
171. “CaÓÉÊ ca pharusÈ cÈsiÑ, tayi cÈpi agÈravÈ2.
TÈhaÑ duruttaÑ vatvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
vissajjesi. Puna so–
172. “Handu’ttarÊyaÑ dadÈmi te, imaÑ dussaÑ nivÈsaya.
ImaÑ dussaÑ nivÈsetvÈ, ehi nessÈmi taÑ gharaÑ.
173. VatthaÒca annapÈnaÒca, lacchasi tvaÑ gharaÑ gatÈ.
Putte ca te passissasi, suÓisÈyo ca dakkhasÊ”ti.
Athassa sÈ–
174. “Hatthena hatthe te dinnaÑ, na mayhaÑ upakappati.
Bhikkh| ca sÊlasampanne, vÊtarÈge bahussute.
175. Tappehi annapÈnena, mama dakkhiÓamÈdisa.
TadÈhaÑ sukhitÈ hessaÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi. Tato–
176. “SÈdh|ti so paÔissutvÈ, dÈnaÑ vipulamÈkiri.
AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni ca.
ChattaÑ gandhaÒca mÈlaÒca, vividhÈ ca upÈhanÈ.
177. Bhikkh| ca sÊlasampanne, vÊtarÈge bahussute.
TappetvÈ annapÈnena, tassÈ dakkhiÓamÈdisÊ.
______________________________________________________________
1. PucchÈ ayaÑ gÈthÈ (SÊ)

2. CaÓÉÊ pharusavÈcÈ ca, tayi cÈsiÑ agÈravÈ (SÊ)
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178. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vipÈko udapajjatha.
BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ, dakkhiÓÈya idaÑ phalaÑ.
179. Tato suddhÈ sucivasanÈ, KÈsikuttamadhÈrinÊ.
VicittavatthÈbharaÓÈ, sÈmikaÑ upasa~kamÊ”ti–

catasso gÈthÈ sa~gÊtikÈrehi vuttÈ. Tato paraÑ–
180. “Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate.
ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ.
181. Kena te’tÈdiso vaÓÓo, kena te idha mijjhati.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
182. PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve,
Manussabh|tÈ kimakÈsi puÒÒaÑ.
KenÈsi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsatÊ”ti.
183. “AhaÑ NandÈ Nandisena, bhariyÈ te pure ahuÑ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
184. Tava dinnena dÈnena, modÈmi akutobhayÈ.
CiraÑ jÊva gahapati, saha sabbehi ÒÈtibhi.
AsokaÑ virajaÑ khemaÑ, ÈvÈsaÑ vasavattinaÑ.
185. Idha dhammaÑ caritvÈna, dÈnaÑ datvÈ gahapati.
Vineyya maccheramalaÑ sam|laÑ,
Anindito saggamupehi ÔhÈnan”ti–
upÈsakassa ca petiyÈ ca vacanapaÔivacanagÈthÈ.
176. Tattha dÈnaÑ vipulamÈkirÊti dakkhiÓeyyakhette
deyyadhammabÊjaÑ vippakiranto viya mahÈdÈnaÑ pavattesi. SesaÑ
anantaravatthusadisameva.
EvaÑ sÈ attano dibbasampattiÑ tassÈ ca kÈraÓaÑ Nandisenassa
vibhÈvetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. UpÈsako taÑ pavattiÑ
bhikkh|naÑ
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Èrocesi, bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ
katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ
ahosÊti.
NandÈpetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. MaÔÔhakuÓÉalÊpetavatthuvaÓÓanÈ
Ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante
MaÔÔhakuÓÉalidevaputtaÑ Èrabbha vuttaÑ. Tattha yaÑ vattabbaÑ, taÑ
ParamatthadÊpaniyaÑ VimÈnavatthuvaÓÓanÈyaÑ1
MaÔÔhakuÓÉalÊvimÈnavatthuvaÓÓanÈya vuttameva, tasmÈ tattha
vuttanayeneva veditabbaÑ.
Ettha ca MaÔÔhakuÓÉalÊdevaputtassa vimÈnadevatÈbhÈvato tassa vatthu
yadipi VimÈnavatthupÈÄiyaÑ sa~gahaÑ ÈropitaÑ, yasmÈ pana so devaputto
AdinnapubbakabrÈhmaÓassa puttasokena susÈnaÑ gantvÈ ÈÄÈhanaÑ
anupariyÈyitvÈ rodantassa sokaharaÓatthaÑ attano devar|paÑ
paÔisaÑharitvÈ haricandanussado2 bÈhÈ paggayha kandanto
dakkhÈbhibh|tÈkÈrena peto viya attÈnaÑ dassesi, manussattabhÈvato
apetattÈ petapariyÈyopi labbhati evÈti tassa vatthu PetavatthupÈÄiyampi
sa~gahaÑ Èropitanti daÔÔhabbaÑ.
MaÔÔhakuÓÉalÊpetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. KaÓhapetavatthuvaÓÓanÈ
UÔÔhehi kaÓha kiÑ sesÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mataputtaÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarassa
upÈsakassa putto kÈlamakÈsi. So tena sokasallasamappito na nhÈyati, na
bhuÒjati, na kammante vicÈreti, na BuddhupaÔÔhÈnaÑ gacchati, kevalaÑ
“tÈta piyaputtaka maÑ ohÈya kahaÑ paÔhamataraÑ gatosÊ”ti-ÈdÊni vadanto
vippalapati. SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ olokento
______________________________________________________________
1. VimÈna-®Ôha 303 piÔÔhe.

2. Bho candas|riyÈti (Ka)

88

KhuddakanikÈya

tassa sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ punadivase bhikkhusaÑghaparivuto
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco bhikkh| uyyojetvÈ
Œnandattherena pacchÈsamaÓena tassa gharadvÈraÑ agamÈsi. Satthu
ÈgatabhÈvaÑ upÈsakassa ÈrocesuÑ. Athassa gehajano gehadvÈre ÈsanaÑ
paÒÒÈpetvÈ SatthÈraÑ nisÊdÈpetvÈ upÈsakaÑ pariggahetvÈ Satthu santikaÑ
upanesi. EkamantaÑ nisinnaÑ taÑ disvÈ “kiÑ upÈsaka socasÊ”ti vatvÈ “Èma
bhante”ti vutte “upÈsaka porÈÓakapaÓÉitÈ paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ
mataputtaÑ nÈnusociÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte DvÈravatÊnagare dasa bhÈtikarÈjÈno ahesuÑ–VÈsudevo Baladevo
Candadevo S|riyadevo Aggidevo VaruÓadevo Ajjuno Pajjuno GhaÔapaÓÉito
A~kuro cÈti. Tesu VÈsudevamahÈrÈjassa piyaputto kÈlamakÈsi, tena rÈjÈ
sokapareto sabbakiccÈni pahÈya maÒcassa aÔaniÑ pariggahetvÈ1
vippalapanto nipajji. TasmiÑ kÈle GhaÔapaÓÉito cintesi “ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo
koci mama bhÈtu sokaÑ pariharituÑ samattho nÈma natthi, upÈyenassa
sokaÑ harissÈmÊ”ti. So ummattakavesaÑ gahetvÈ “sasaÑ me detha, sasaÑ
me dethÈ”ti ÈkÈsaÑ olokento sakalanagaraÑ vicari, “ghaÔapaÓÉito
ummattako jÈto”ti sakalanagaraÑ sa~khubhi.
TasmiÑ kÈle RohiÓeyyo nÈma amacco VÈsudevaraÒÒo santikaÑ gantvÈ
tena saddhiÑ kathaÑ samuÔÔhÈpento–
207. “UÔÔhehi kaÓha kiÑ sesi, ko attho supanena te.
Yo ca tuyhaÑ sako bhÈtÈ, hadayaÑ cakkhu ca dakkhiÓaÑ.
Tassa vÈtÈ balÊyanti, sasaÑ2 jappati kesavÈ”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
207. Tattha kaÓhÈti VÈsudevaÑ gottenÈlapati. Ko attho supanena teti
supanena tuyhaÑ kÈ nÈma vaÉÉhi3. Sako bhÈtÈti sodariyo bhÈtÈ. HadayaÑ
cakkhu ca dakkhiÓanti yadayena ceva dakkhiÓacakkhunÈ ca sadisoti attho.
Tassa vÈtÈ balÊyantÊti tassa
______________________________________________________________
1. MaÒcassa aÒjaliÑ paggahetvÈ (SÊ, I)

2. GhaÔo (Ka)

3. VuÉÉhi (SÊ)
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aparÈparaÑ uppajjamÈnÈ ummÈdavÈtÈ balavanto honti vaÉÉhanti
abhibhavanti. SasaÑ jappatÊti “sasaÑ me dethÈ”ti vippalapati. KesavÈti so
kira kesÈnaÑ sobhanÈnaÑ atthitÈya “kesavo”ti voharÊyati, tena naÑ nÈmena
Èlapati.
Tassa vacanaÑ sutvÈ sayanato uÔÔhitabhÈvaÑ dÊpento SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ–
208. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, RohiÓeyyassa kesavo.
TaramÈnar|po vuÔÔhÈsi, bhÈtu sokena aÔÔito”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
RÈjÈ uÔÔhÈya sÊghaÑ pÈsÈdÈ otaritvÈ GhaÔapaÓÉitassa santikaÑ gantvÈ
ubhosu hatthesu naÑ daÄhaÑ gahetvÈ tena saddhiÑ sallapanto–
209. “KiÑ nu ummattar|pova, kevalaÑ dvÈrakaÑ imaÑ.
Saso sasoti lapasi, kÊdisaÑ sasamicchasi.
210. SovaÓÓamayaÑ maÓimayaÑ, lohamayaÑ atha r|piyamayaÑ.
Sa~khasilÈpavÈÄamayaÑ, kÈrayissÈmi te sasaÑ.
211. Santi aÒÒepi sasakÈ, araÒÒavanagocarÈ.
Tepi te ÈnayissÈmi, kÊdisaÑ sasamicchasÊ”ti–
tisso gÈthÈyo abhÈsi.
209-211. Tattha ummattar|povÈti ummattako viya. Kevalanti sakalaÑ.
DvÈrakanti dvÈravatÊnagaraÑ vicaranto. Saso sasoti lapasÊti saso sasoti
vilapasi. SovaÓÓamayanti suvaÓÓamayaÑ. Lohamayanti tambalohamayaÑ.
R|piyamayanti rajatamayaÑ. YaÑ icchasi taÑ vadehi, atha kena socasi1.
AÒÒepi araÒÒe vanagocarÈ sasakÈ atthi, te te ÈnayissÈmi, vada bhadramukha
kÊdisaÑ sasamicchasÊti ghaÔapaÓÉitaÑ “sasena atthiko”ti adhippÈyena sasena
nimantesi. TaÑ sutvÈ GhaÔapaÓÉito–
______________________________________________________________
1. RodasÊti (Ka)
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212. “NÈha’mete sase icche, ye sasÈ pathavissitÈ.
Candato sasamicchÈmi, taÑ me ohara kesavÈ”ti–

gÈthamÈha. Tattha oharÈti ohÈrehi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “nissaÑsayaÑ me bhÈtÈ
ummattako jÈto”ti domanassappatto–
213. “So n|na madhuraÑ ÒÈti, jÊvitaÑ vijahissati.
ApatthiyaÑ patthayasi, candhato sasamicchasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha ÒÈtÊti kaniÔÔhaÑ Èlapati. Ayamettha attho–mayhaÑ
piyaÒÈti yaÑ atimadhuraÑ attano jÊvitaÑ, taÑ vijahissasi maÒÒe, yo1
apatthayitabbaÑ patthesÊti.
GhaÔapaÓÉito raÒÒo vacanaÑ sutvÈ niccalova ÔhatvÈ “bhÈtika tvaÑ
candato sasaÑ patthentassa taÑ alabhitvÈ jÊvitakkhayo bhavissatÊti jÈnanto
kasmÈ mataÑ puttaÑ alabhitvÈ anusocasÊ”ti imamatthaÑ dÊpento–
214. “EvaÑ ce kaÓha jÈnÈsi, yathaÒÒamanusÈsasi.
KasmÈ pure mataÑ puttaÑ, ajjÈpi manusocasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha evaÑ ce kaÓha jÈnÈsÊti bhÈtika kaÓhanÈmaka mahÈrÈja
“alabbhaneyyavatthu nÈma na patthetabban”ti yadi evaÑ jÈnÈsi. YathaÒÒanti
evaÑ jÈnantova yathÈ aÒÒaÑ anusÈsasi, tathÈ akatvÈ. KasmÈ pure mataÑ
puttanti atha kasmÈ ito catumÈsamatthake mataÑ puttaÑ ajjÈpi anusocasÊti.
EvaÑ so antaravÊthiyaÑ Ôhitakova “ahaÑ tÈva evaÑ paÒÒÈyamÈnaÑ
patthemi, tvaÑ pana apaÒÒÈyamÈnassatthÈya socasÊ”ti vatvÈ tassa dhammaÑ
desento–
215. “Na yaÑ labbhÈ2 manussena, amanussena vÈ pana.
JÈto me mÈ mari putto, kuto labbhÈ alabbhiyaÑ.
______________________________________________________________
1. YasmÈ (SÊ)

2. Ye na labbhÈ (SÊ)
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216. Na mantÈ m|labhesajjÈ, osadhehi dhanena vÈ.
SakkÈ ÈnayituÑ kaÓha, yaÑ petamanusocasÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
215. Tattha yanti bhÈtika yaÑ “evaÑ jÈto me putto mÈ marÊ”ti
manussena vÈ devena vÈ pana na labbhÈ na sakkÈ laddhuÑ, taÑ tvaÑ
patthesi, taÑ panetaÑ kuto labbhÈ, kena kÈraÓena laddhuÑ sakkÈ, yasmÈ
alabbhiyaÑ alabbhaneyyavatthu nÈmetanti attho.
216. MantÈti mantappayogena. M|labhesajjÈti m|labhesajjena.
OsadhehÊti nÈnÈvidhehi osadhehi. Dhanena vÈti koÔisatasa~khena1 dhanena
vÈpi. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ petamanusocasi, taÑ etehi
mantappayogÈdÊhipi ÈnetuÑ na sakkÈti.
Puna GhaÔapaÓÉito “bhÈtika idaÑ maraÓaÑ nÈma dhanena vÈ jÈtiyÈ vÈ
vijjÈya vÈ sÊlena vÈ bhÈvanÈya vÈ na sakkÈ paÔibÈhitun”ti dassento–
217. “MahaddhanÈ mahÈbhogÈ, raÔÔhavantopi khattiyÈ.
Pah|tadhanadhaÒÒÈse, tepi no ajarÈmarÈ.
218. KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
Ete caÒÒe ca jÈtiyÈ, tepi no ajarÈmarÈ.
219. Ye mantaÑ parivattenti, chaÄa~gaÑ brahmacintitaÑ.
Ete caÒÒe ca vijjÈya, tepi no ajarÈmarÈ.
220. Isayo vÈpi ye santÈ, saÒÒatattÈ tapassino.
SarÊraÑ tepi kÈlena, vijahanti tapassino.
221. BhÈvitattÈ arahanto2, katakiccÈ anÈsavÈ.
Nikkhipanti imaÑ dehaÑ, puÒÒapÈpaparikkhayÈ”ti–
paÒcahi gÈthÈhi raÒÒo dhammaÑ desesi.
______________________________________________________________
1. KoÔisatasa~khÈtena (SÊ, I)

2. ViharantÈ (SÊ, I)
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217. Tattha mahaddhanÈti nidhÈnagatasseva mahato dhanassa atthitÈya
bahudhanÈ. MahÈbhogÈti devabhogasadisÈya mahatiyÈ bhogasampattiyÈ
samannÈgatÈ. RaÔÔhavantoti sakalaraÔÔhavanto. Pah|tadhanadhaÒÒÈseti
tiÓÓaÑ catunnaÑ vÈ saÑvaccharÈnaÑ atthÈya nidahitvÈ Ôhapetabbassa
niccaparibbayabh|tassa dhanadhaÒÒassa vasena apariyantadhanadhaÒÒÈ.
Tepi no ajarÈmarÈti tepi evaÑ mahÈvibhavÈ MandhÈtumahÈsudassanÈdayo1
khattiyÈ ajarÈmarÈ nÈhesuÑ, aÒÒadatthu maraÓamukhameva anupaviÔÔhÈti
attho.
218. Eteti yathÈvuttakhattiyÈdayo. AÒÒeti aÒÒatarÈ evaÑbh|tÈ2
ambaÔÔhÈdayo. JÈtiyÈti attano jÈtinimittaÑ ajarÈmarÈ nÈhesunti attho.
219. Mantanti vedaÑ. ParivattentÊti sajjhÈyanti vÈcenti ca. Atha vÈ
parivattentÊti vedaÑ anuparivattentÈ homaÑ karontÈ japanti. ChaÄa~ganti
sikkhÈkappaniruttibyÈkaraÓajotisatthachandovicitisa~khÈtehi chahi a~gehi
yuttaÑ. BrÈhmacintitanti brÈhmaÓÈnamatthÈya brahmunÈ cintitaÑ kathitaÑ.
VijjÈyÈti brahmasadisavijjÈya samannÈgatÈ, tepi no ajarÈmarÈti attho.
220-221. Isayoti yamaniyamÈdÊnaÑ paÔik|lasaÒÒÈdÊnaÑ ca
esanaÔÔhena3 isayo. SantÈti kÈyavÈcÈhi santasabhÈvÈ. SaÒÒatattÈti rÈgÈdÊnaÑ
saÑyamena saÑyatacittÈ. KÈyatapanasa~khÈto tapo etesaÑ atthÊti tapassino.
Puna tapassinoti saÑvarakÈ. Tena evaÑ4 tapanissitakÈ hutvÈ sarÊrena ca
vimokkhaÑ pattukÈmÈpi saÑvarakÈ sarÊraÑ5 vijahanti evÈti dasseti. Atha
vÈ isayoti adhisÊlasikkhÈdÊnaÑ esanaÔÔhena isayo, tadatthaÑ
tappaÔipakkhÈnaÑ pÈpadhammÈnaÑ v|pasamena santÈ6, ekÈrammaÓe
cittassa saÑyamena saÒÒatattÈ, sammappadhÈnayogato vÊriyatÈpena
tapassino, sappayogÈ rÈgÈdÊnaÑ santapanena
______________________________________________________________
1. MahÈmandhÈtumahÈsudassanÈdayo (SÊ, I)
2. AnantarÈ evaÑ vaÓÓabh|tÈ (SÊ, I)
3. YamaniyamÈdÊnaÑ esanaÔÔhena (I), yamaniyamÈdÊnaÑ paÔik|lasa~khÈdÊnaÑ ca
esanaÔÔhena (Ka)
4. Te pana kÈyena eva (Ka)
5. SaÑvarakÈdisarÊraÑ (Ka)
6. V|pasamento (Ka)
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tapassinoti yojetabbaÑ. BhÈvitattÈti catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanÈya
bhÈvitacittÈ.
EvaÑ GhaÔapaÓÉitena dhamme kathite taÑ sutvÈ rÈjÈ apagatasokasallo
pasannamÈnaso GhaÔapaÓÉitaÑ pasaÑsanto–
222. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghaÔasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
223. AbbahÊ vata me sallaÑ, sokaÑ hadayanissitaÑ.
Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi.
224. SvÈhaÑ abb|Ähasallosmi, sÊtibh|tosmi nibbuto.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna bhÈtika1.
225. EvaÑ karonti sappaÒÒÈ, ye honti anukampakÈ.
Nivattayanti2 sokamhÈ, ghaÔo jeÔÔhaÑva bhÈtaraÑ.
226. Yassa etÈdisÈ honti, amaccÈ paricÈrakÈ.
SubhÈsitena anventi, ghaÔo jeÔÔhaÑva bhÈtaran”ti–
sesagÈthÈ abhÈsi.
225. Tattha ghaÔo jeÔÔhaÑva bhÈtaranti yathÈ GhaÔapaÓÉito attano
jeÔÔhabhÈtaraÑ mataputtasokÈbhibh|taÑ attano upÈyakosallena ceva
dhammakathÈya ca tato puttasokato vinivattayi, evaÑ aÒÒepi sappaÒÒÈ ye
honti anukampakÈ, te ÒÈtÊnaÑ upakÈraÑ karontÊti attho.
226. Yassa etÈdisÈ hontÊti ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ. Tassattho–yathÈ
yena kÈraÓena puttasokaparetaÑ rÈjÈnaÑ VÈsudevaÑ GhaÔapaÓÉito
sokaharaÓatthÈya subhÈsitena anvesi anu-esi, yassa aÒÒassÈpi etÈdisÈpaÓÉitÈ
amaccÈ paÔiladdhÈ assu, tassa3 kuto sokoti. SesagÈthÈ heÔÔhÈ vuttatthÈ evÈti.
______________________________________________________________
1. BhÈsitaÑ (SÊ, I)
3. AmaccÈ santi, saÑvijjamÈnassa tassa (Ka)

2. Vinivattayi (SÊ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ upÈsaka porÈÓakapaÓÉitÈ
paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ puttasokaÑ hariÑs|”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi. SaccapariyosÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti.
KaÓhapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
7. DhanapÈlaseÔÔhipetavatthuvaÓÓanÈ
Naggo dubbaÓÓar|posÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante
DhanapÈlapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. Anuppanne kira Buddhe PaÓÓaraÔÔhe1
Erakacchanagare DhanapÈlakonÈma seÔÔhi ahosi assaddho appasanno
kadariyo natthikadiÔÔhiko. Tassa kiriyÈ PÈÄito eva viÒÒÈyati. So kÈlaÑ katvÈ
marukantÈre peto hutvÈ nibbatti, tassa tÈlakkhandhappamÈÓo kÈyo ahosi
samuÔÔhitacchavÊ pharuso vir|pakeso bhayÈnako dubbaÓÓo ativiya vir|po
bÊbhacchadassano. So paÒcapaÓÓÈsavassÈni bhattasitthaÑ vÈ udakabinduÑ
vÈ alabhanto visukkhakaÓÔhoÔÔhajivho jighacchÈpipÈsÈbhibh|to ito cito ca
paribbhamati.
Atha amhÈkaÑ Bhagavati loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke
anukkamena SÈvatthiyaÑ viharante SÈvatthivÈsino vÈÓijÈ paÒcamattÈni
sakaÔasatÈni bhaÓÉassa p|retvÈ UttarÈpathaÑ gantvÈ bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ
paÔiladdhabhaÓÉaÑ sakaÔesu ÈropetvÈ paÔinivattamÈnÈ sÈyanhasamaye
aÒÒataraÑ sukkhanadiÑ2 pÈpuÓitvÈ tattha yÈnaÑ3 muÒcitvÈ rattiyaÑ vÈsaÑ
kappesuÑ. Atha so peto pipÈsÈbhibh|to pÈnÊyassatthÈya ÈgantvÈ tattha
bindumattampi pÈnÊyaÑ alabhitvÈ vigatÈso4 chinnam|lo viya tÈlo
chinnapÈdo pati, taÑ disvÈ vÈÓijÈ–
227. “Naggo dubbaÓÓar|posi, kiso dhamanisanthato.
UpphÈsuliko kisiko, ko nu tvamasi mÈrisÈ”ti–
imÈya gÈthÈya pucchiÑsu. Tato peto–
______________________________________________________________
1. DasannaraÔÔhe (SÊ, I)

2. Rukkham|laÑ (Ka)

3. YoggÈni (SÊ, I)

4. Vihato (Ka)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

95

228. “AhaÑ bhadante petomhi, duggato yamalokiko.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gato”ti–
attÈnaÑ ÈvikatvÈ1 puna tehi–
229. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gato”ti–
katakammaÑ pucchito pubbe nibbattaÔÔhÈnato paÔÔhÈya atÊtaÑ
paccuppannaÑ anÈgataÑ ca attano pavattiÑ dassento tesaÒca ovÈdaÑ
dento–
230. “NagaraÑ atthi paÓÓÈnaÑ2, erakacchanti vissutaÑ.
Tattha seÔÔhi pure ÈsiÑ, DhanapÈloti maÑ vid|.
231. AsÊti sakaÔavÈhÈnaÑ, hiraÒÒassa ahosi me.
Pah|taÑ me jÈtar|paÑ, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
232. TÈva mahaddhanassÈpi, na me dÈtuÑ piyaÑ ahu.
PidahitvÈ dvÈraÑ bhuÒjiÑ, mÈ maÑ yÈcanakÈ’ddasuÑ.
233. Assaddho maccharÊ cÈsiÑ, kadariyo paribhÈsako.
DadantÈnaÑ karontÈnaÑ, vÈrayissaÑ bah| jane3.
234. VipÈko natthi dÈnassa, saÑyamassa kuto phalaÑ.
PokkharaÒÒodapÈnÈni, ÈrÈmÈni ca ropite.
PapÈyo ca vinÈsesiÑ, dugge sa~kamanÈni ca.
235. SvÈhaÑ akatakalyÈÓo, katapÈpo tato cuto.
Upapanno pettivisayaÑ, khuppipÈsasamappito.
236. PaÒcapaÓÓÈsa vassÈni, yato kÈla~kato ahaÑ.
NÈbhijÈnÈmi bhuttaÑ vÈ, pÊtaÑ vÈ pana pÈniyaÑ.
237. Yo saÑyamo so vinÈso,
Yo vinÈso so saÑyamo.
PetÈ hi kira jÈnanti, yo saÑyamo so vinÈso.
______________________________________________________________
1. ŒcikkhitvÈ (SÊ, I)

2. DasannÈnaÑ (SÊ, I)

3. BahujjanaÑ (SÊ)
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238. AhaÑ pure saÑyamissaÑ, nÈdÈsiÑ bahuke dhane.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkÈsimattano.
SvÈhaÑ pacchÈnutappÈmi, attakammaphal|pago.
239. UddhaÑ cat|hi mÈsehi, kÈlakiriyÈ bhavissati.
EkantakaÔukaÑ ghoraÑ, nirayaÑ papatissahaÑ.
240. CatukkaÓÓaÑ catudvÈraÑ, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
AyopÈkÈrapariyantaÑ, ayasÈ paÔikujjitaÑ.
241. Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈ yutÈ.
SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ.
242. TatthÈhaÑ dÊghamaddhÈnaÑ, dukkhaÑ vedissa vedanaÑ.
PhalaÑ pÈpassa kammassa, tasmÈ socÈmahaÑ bhusaÑ.
243. TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo, yÈvantettha samÈgatÈ.
MÈkattha pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho.
244. Sace taÑ pÈpakaÑ kammaÑ, karissatha karotha vÈ.
Na vo1 dukkhÈ pamutyatthi, uppaccÈpi palÈyataÑ.
245. MatteyyÈ hotha petteyyÈ, kule jeÔÔhÈpacÈyikÈ.
SÈmaÒÒÈ hotha brahmaÒÒÈ, evaÑ saggaÑ gamissathÈ”ti–

imÈ gÈthÈ abhÈsi.
230-231. Tattha paÓÓÈnanti paÓÓÈnÈmaraÔÔhassa2 evaÑnÈmakÈnaÑ
rÈj|naÑ. Erakacchanti tassa nagarassa nÈmaÑ. TatthÈti tasmiÑ nagare.
Pureti pubbe atÊtattabhÈve3. DhanapÈloti maÑ vid|ti4 “DhanapÈlaseÔÔhÊ”ti
maÑ jÈnanti. TayidaÑ nÈmaÑ tadÈ mayhaÑ atthÈnugatamevÈti dassento
“asÊtÊ”ti gÈthamÈha. Tattha asÊti sakaÔavÈhÈnanti vÊsatikhÈriko vÈho, yo
sakaÔanti vuccati, tesaÑ sakaÔavÈhÈnaÑ asÊti hiraÒÒassa tathÈ kahÈpaÓassa
ca me ahosÊti yojanÈ. Pah|taÑ me jÈtar|panti suvaÓÓampi pah|taÑ
anekabhÈraparimÈÓaÑ ahosÊti sambandho.
______________________________________________________________
1. Na te (Ka)
3. AtÊtabhave (SÊ)

2. DasannÈnanti dasannaraÔÔhassa (SÊ, I)
4. Vidunti (SÊ)
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232-233. Na me dÈtuÑ piyaÑ ah|ti dÈnaÑ dÈtuÑ mayhaÑ piyaÑ
nÈhosi. MÈ maÑ yÈcanakÈ’ddasunti “yÈcakÈ mÈ maÑ passiÑs|”ti pidahitvÈ
gehadvÈraÑ bhuÒjÈmi. Kadariyoti thaddhamaccharÊ. ParibhÈsakoti dÈnaÑ
dente disvÈ bhayena santajjako1. DadantÈnaÑ karontÈnanti upayogatthe
sÈmivacanaÑ, dÈnÈni dadante puÒÒÈni karonte. Bah| janeti bah| satte.
DadantÈnaÑ vÈ karontÈnaÑ vÈ samudÈyabh|taÑ bahuÑ janaÑ
puÒÒakammato vÈrayissaÑ nivÈresiÑ2.
234-236. VipÈko natthi dÈnassÈti-Èdi dÈnÈdÊnaÑ nivÈraÓe
kÈraÓadassanaÑ. Tattha vipÈko natthi dÈnassÈti dÈnakammassa phalaÑ
nÈma natthi, kevalaÑ puÒÒaÑ puÒÒanti dhanavinÈso evÈti dÊpeti.
SaÑyamassÈti sÊlasaÑyamassa. Kuto phalanti kuto nÈma phalaÑ labbhati,
niratthakameva sÊlarakkhaÓanti adhippÈyo. ŒrÈmÈnÊti ÈrÈm|pavanÈnÊti3
attho. PapÈyoti pÈnÊyasÈlÈ. Duggeti udakacikkhallÈnaÑ vasena
duggamaÔÔhÈnÈni4. Sa~kamanÈnÊti setuyo. Tato cutoti tato manussalokato
cuto. PaÒcapaÓÓÈsÈti paÒcapaÒÒÈsa. Yato kÈla~kato ahanti yadÈ kÈlakato
ahaÑ, tato paÔÔhÈya. NÈbhijÈnÈmÊti ettakaÑ kÈlaÑ bhuttaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ
kiÒci na jÈnÈmi.
237-38. Yo saÑyamo so vinÈsoti lobhÈdivasena yaÑ saÑyamanaÑ
kassaci adÈnaÑ, so imesaÑ sattÈnaÑ vinÈso nÈma petayoniyaÑ
nibbattapetÈnaÑ mahÈbyasanassa hetubhÈvato. “Yo vinÈso so saÑyamo”ti
iminÈ yathÈvuttassa atthassa ekantikabhÈvaÑ vadati. PetÈ hi kira jÈnantÊti
ettha hi-saddo avadhÈraÓe, kira-saddo arucis|cane5. “SaÑyamo
deyyadhammassa apariccÈgo vinÈsahet|”ti imamatthaÑ petÈ eva kira jÈnanti
paccakkhato anubhuyyamÈnattÈ, na manussÈti. NayidaÑ yuttaÑ
manussÈnampi petÈnaÑ viya khuppipÈsÈdÊhi abhibhuyyamÈnÈnaÑ
dissamÈnattÈ. PetÈ pana purimattabhÈve katakammassa pÈkaÔabhÈvato
tamatthaÑ suÔÔhutaraÑ jÈnanti. TenÈha “ahaÑ pure saÑyamissan”ti-Èdi.
Tattha saÑyamissanti sayampi dÈnÈdipuÒÒakiriyato saÑyamanaÑ sa~kocaÑ
akÈsiÑ. Bahuke dhaneti mahante dhane vijjamÈne.
______________________________________________________________
1. Santajjito (I)
2. NivÈremi (Ka)
4. DuggamanaÔÔhÈne (Ka)

3. ŒrÈmÈnÊti ÈrÈme upavanÈnÊti (Ka)
5. AnussavaÓe (SÊ, I)
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243. Tanti tasmÈ. Voti tumhe. BhaddaÑ voti bhaddaÑ kalyÈÓaÑ
sundaraÑ tumhÈkaÑ hot|ti vacanaseso. YÈvantettha samÈgatÈti yÈvanto
yÈvatakÈ ettha samÈgatÈ, te sabbe mama vacanaÑ suÓÈthÈti adhippÈyo.
ŒvÊti pakÈsanaÑ paresaÑ pÈkaÔavasena. Rahoti paÔicchannaÑ
apÈkaÔavasena. Œvi vÈ pÈÓÈtipÈtÈdimusÈvÈdÈdikÈyavacÊpayogavasena, yadi
vÈ raho abhijjhÈdivasena pÈpakaÑ lÈmakaÑ akusalakammaÑ mÈkattha mÈ
karittha.
244. Sace taÑ pÈpakaÑ kammanti atha pana taÑ pÈpakammaÑ ÈyatiÑ
karissatha, etarahi vÈ karotha, nirayÈdÊsu cat|su apÈyesu manussesu ca
appÈyukatÈdivasena tassa phalabh|tÈ dukkhato pamutti pamokkho nÈma
natthi. UppaccÈpi palÈyatanti uppatitvÈ ÈkÈsena gacchantÈnampi mokkho
natthiyevÈti attho. “UpeccÈ”tipi PÈÄi, ito vÈ etto vÈ palÈyante tumhe
anubandhissatÊti adhippÈyena upecca saÒcicca palÈyantÈnampi tumhÈkaÑ
tato mokkho natthi, gatikÈlÈdipaccayantarasamavÈye pana sati
vipaccatiyevÈti attho. AyaÒca attho–
“Na antalikkhe na samuddamajjhe,
Na pabbatÈnaÑ vivaraÑ pavissa.
Na vijjatÊ so jagatippadeso,
YatthaÔÔhito mucceyya pÈpakammÈ”ti1–
imÈya gÈthÈya dÊpetabbo.
245. MatteyyÈti mÈtuhitÈ. HothÈti tesaÑ upaÔÔhÈnÈdÊni karotha. TathÈ
petteyyÈti veditabbÈ. Kule jeÔÔhÈpacÈyikÈti kule jeÔÔhakÈnaÑ apacÈyanakarÈ.
SÈmaÒÒÈti samaÓap|jakÈ. TathÈ brahmaÒÒÈti bÈhitapÈpap|jakÈti attho.
EvaÑ saggaÑ gamissathÈti iminÈ mayÈ vuttanayena puÒÒÈni katvÈ
devalokaÑ upapajjissathÈti attho. YaÑ panettha atthato na vibhattaÑ, taÑ
heÔÔhÈ KhallÈÔiyapetavatthu-ÈdÊsu vuttanayeneva veditabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 32; Khu 11. 152 piÔÔhesu.
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Te vÈÓijÈ tassa vacanaÑ sutvÈ saÑvegajÈtÈ taÑ anukampamÈnÈ
bhÈjanehi pÈnÊyaÑ gahetvÈ taÑ sayÈpetvÈ mukhe ÈsiÒciÑsu. Tato
mahÈjanena bahuvelaÑ ÈsittaÑ udakaÑ tassa petassa pÈpabalena1
adhogaÄaÑ na otiÓÓaÑ, kuto pipÈsaÑ paÔivinessati. Te taÑ pucchiÑsu “api
te kÈci2 assÈsamattÈ laddhÈ”ti. So Èha “yadi me ettakehi janehi ettakaÑ
velaÑ ÈsiÒcamÈnaÑ udakaÑ ekabindumattampi paragaÄaÑ paviÔÔhaÑ, ito
petayonito mokkho mÈ hot|”ti. Atha te vÈÓijÈ taÑ sutvÈ ativiya saÑvegajÈtÈ
“atthi pana koci upÈyo pipÈsÈv|pasamÈyÈ”ti ÈhaÑsu. So Èha “imasmiÑ
pÈpakamme khÊÓe TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakÈnaÑ vÈ dÈne dinne
mama dÈnamuddisissati, ahaÑ ito petattato muccissÈmÊ”ti. TaÑ sutvÈ vÈÓijÈ
SÈvatthiÑ gantvÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ
saraÓÈni sÊlÈni ca gahetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sattÈhaÑ
dÈnaÑ datvÈ tassa petassa dakkhiÓaÑ ÈdisiÑsu. BhagavÈ tamatthaÑ
aÔÔhuppattiÑ katvÈ catunnaÑ parisÈnaÑ dhammaÑ deseti, mahÈjano ca
lobhÈdimaccheramalaÑ pahÈya dÈnÈdipuÒÒÈbhirato ahosÊti.
DhanapÈlaseÔÔhipetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. C|ÄaseÔÔhipetavatthuvaÓÓanÈ
Naggo kiso pabbajitosi bhanteti idaÑ Satthari VeÄuvane3 viharante
C|ÄaseÔÔhipetaÑ Èrabbha vuttaÑ. BÈrÈÓasiyaÑ kira eko gahapati assaddho
appasanno maccharÊ kadariyo puÒÒakiriyÈya anÈdaro C|ÄaseÔÔhi nÈma ahosi.
So kÈlaÑ katvÈ petesu nibbatti, tassa kÈyo apagatamaÑsalohito
aÔÔhinhÈrucammamatto muÓÉo apetavattho ahosi. DhÊtÈ panassa anulÈ
andhakavinde sÈmikassa gehe vasantÊ pitaraÑ uddissa brÈhmaÓe
bhojetukÈmÈ taÓÉulÈdÊni dÈn|pakaraÓÈni sajjesi. TaÑ ÒatvÈ peto ÈsÈya
ÈkÈsena tattha gacchanto RÈjagahaÑ sampÈpuÓi. Tena ca samayena rÈjÈ
AjÈtasattu
______________________________________________________________
1. PÈpavasena (SÊ)

2. KÈpi (SÊ, I)

3. Jetavane (SÊ)
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Devadattena uyyojito pitaraÑ jÊvitÈ voropetvÈ tena vippaÔisÈrena
dussupinena ca niddaÑ anupagacchanto uparipÈsÈdavaragato ca~kamanto
taÑ petaÑ ÈkÈsena gacchantaÑ disvÈ imÈya gÈthÈya pucchi–
246. “Naggo kiso pabbajitosi bhante,
RattiÑ kuhiÑ gacchasi kissahetu.
Œcikkha me taÑ api sakkuÓemu,
Sabbena vittaÑ paÔipÈdaye tuvan”ti.
Tattha pabbajitoti samaÓo. RÈjÈ kira taÑ naggattÈ muÓÉattÈ ca “naggo
samaÓo ayan”ti saÒÒÈya “naggo kiso pabbajitosÊ”ti-ÈdimÈha. Kissahet|ti
kinnimittaÑ. Sabbena vittaÑ paÔipÈdayetuvanti vittiyÈ upakaraÓabh|taÑ
vittaÑ sabbena bhogena tuyhaÑ ajjhÈsayÈnur|paÑ, sabbena vÈ ussÈhena
paÔipÈdeyyaÑ sampÈdeyyaÑ, tathÈ kÈtuÑ mayaÑ appeva nÈma
sakkuÓeyyÈma, tasmÈ Ècikkha me taÑ1, etaÑ tava ÈgamanakÈraÓaÑ
mayhaÑ kathehÊti attho.
EvaÑ raÒÒÈ puÔÔho peto attano pavattiÑ kathento tisso gÈthÈ abhÈsi–
247. “BÈrÈÓasÊ nagaraÑ d|raghuÔÔhaÑ,
TatthÈhaÑ gahapati aÉÉhako ahu dÊno.
AdÈtÈ gedhitamano ÈmisasmiÑ,
DussÊlyena yamavisayamhi patto.
248. So s|cikÈya kilamito tehi,
Teneva ÒÈtÊsu yÈmi ÈmisakiÒcikkhahetu2.
AdÈnasÊlÈ na ca saddahanti,
‘DÈnaphalaÑ hoti paramhi loke’.
249. DhÊtÈ ca mayhaÑ lapate abhikkhaÓaÑ.
DassÈmi dÈnaÑ pit|naÑ pitÈmahÈnaÑ.
TamupakkhaÔaÑ3 parivisayanti brÈhmaÓÈ,
YÈmi ahaÑ andhakavindaÑ bhuttun”ti.
______________________________________________________________
1. Œcikkha me tvanti (SÊ)

2. ŒmisakiÒcihetu (SÊ, I)

3. UpakkhaÔaÑ (SÊ, I)
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247. Tattha d|raghuÔÔhanti d|rato eva guÓakittanavasena ghositaÑ,
sabbattha vissutaÑ pÈkaÔanti attho. AÉÉhakoti aÉÉho mahÈvibhavo. DÊnoti
nihÊnacitto adÈnajjhÈsayo. TenÈha “adÈtÈ”ti. Gedhitamano Èmisasminti
kÈmÈmise laggacitto gedhaÑ Èpanno. DussÊlyena yamavisayamhi pattoti
attanÈ katena dussÊlakammunÈ yamavisayaÑ petalokaÑ patto amhi.
248. So s|cikÈya kilamitoti so ahaÑ vijjhanaÔÔhena s|cisadisatÈya
“s|cikÈ”ti laddhanÈmÈya jighacchÈya kilamito nirantaraÑ vijjhamÈno.
“Kilamatho”ti icceva vÈ pÈÔho. TehÊti “dÊno”ti-ÈdinÈ vuttehi pÈpakammehi
kÈraÓabh|tehi. Tassa hi petassa tÈni pÈpakammÈni anussarantassa ativiya
domanassaÑ uppajji, tasmÈ evamÈha. TenevÈti teneva jighacchÈdukkhena.
©ÈtÊsu yÈmÊti ÒÈtÊnaÑ samÊpaÑ yÈmi gacchÈmi. ŒmisakiÒcikkhahet|ti
Èmisassa kiÒcikkhanimittaÑ, kiÒci ÈmisaÑ patthentoti attho. AdÈnasÊlÈ na
ca saddahanti, ‘dÈnaphalaÑ hoti paramhi loke’ti yathÈ ahaÑ, tathÈ evaÑ
aÒÒepi manussÈ adÈnasÊlÈ “dÈnassa phalaÑ ekaÑsena paraloke hotÊ”ti na ca
saddahanti. Yato ahaÑ viya tepi petÈ hutvÈ mahÈdukkhaÑ
paccanubhavantÊti adhippÈyo.
249. Lapateti katheti. AbhikkhaÓanti abhiÓhaÑ bahuso. Kinti lapatÊti
Èha “dassÈmi dÈnaÑ pit|naÑ pitÈmahÈnan”ti. Tattha pit|nanti
mÈtÈpit|naÑ, c|ÄapitumahÈpit|naÑ vÈ. PitÈmahÈnanti ayyakapayyakÈnaÑ.
UpakkhaÔanti sajjitaÑ. ParivisayantÊti bhojayanti. Andhakavindanti evaÑ
nÈmakaÑ nagaraÑ. Bhuttunti bhuÒjituÑ. Tato parÈ sa~gÊtikÈrakehi vuttÈ–
250. “Tamavoca rÈjÈ ‘anubhaviyÈna tampi,
EyyÈsi khippaÑ ahamapi kassaÑ1 p|jaÑ.
Œcikkha me taÑ yadi atthi hetu,
SaddhÈyitaÑ hetuvaco suÓoma’.
______________________________________________________________
1. Ahampi karissaÑ (SÊ, I)
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251. TathÈti vatvÈ agamÈsi tattha,
BhuÒjiÑsu bhattaÑ na ca dakkhiÓÈrahÈ.
PaccÈgami RÈjagahaÑ punÈparaÑ,
PÈturahosi purato janÈdhipassa.
252. DisvÈna petaÑ punadeva ÈgataÑ,
RÈjÈ avoca ‘ahamapi kiÑ dadÈmi.
Œcikkha me taÑ yadi atthi hetu,
Yena tuvaÑ cirataraÑ pÊÓito siyÈ’.
253. BuddhaÒca saÑghaÑ parivisiyÈna rÈja,
Annena pÈnena ca cÊvarena.
TaÑ dakkhiÓaÑ Èdisa me hitÈya,
EvaÑ ahaÑ cirataraÑ pÊÓito siyÈ.
254. Tato ca rÈjÈ nipatitvÈ tÈvade,
DÈnaÑ sahatthÈ atulaÑ daditvÈ1 saÑghe.
Œrocesi pakataÑ TathÈgatassa,
Tassa ca petassa dakkhiÓaÑ Èdisittha.
255. So p|jito ativiya sobhamÈno,
PÈturahosi purato janÈdhipassa.
Yakkhohamasmi paramiddhipatto,
Na mayhamatthi samÈ sadisÈ mÈnusÈ.
256. PassÈnubhÈvaÑ aparimitaÑ mamayidaÑ,
TayÈnudiÔÔhaÑ atulaÑ datvÈ saÑghe.
Santappito satataÑ sadÈ bah|hi,
YÈmi ahaÑ sukhito manussadevÈ”ti.

250. Tattha tamavoca rÈjÈti taÑ petaÑ tathÈ vatvÈ ÔhitaÑ rÈjÈ
AjÈtasattu avoca. AnubhaviyÈna tampÊti taÑ tava dhÊtuyÈ upakkhaÔaÑ
dÈnampi anubhavitvÈ. EyyÈsÊti ÈgaccheyyÈsi. Kassanti2 karissÈmi.
______________________________________________________________
1. AtulaÒca datvÈ (Ka)

2. Karissanti (SÊ, I)
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Acikkha me taÑ yadi atthi het|ti sace kiÒci kÈraÓaÑ atthi, taÑ kÈraÓaÑ
mayhaÑ Ècikkha kathehi. SaddhÈyitanti saddhÈyitabbaÑ. Hetuvacoti
hetuyuttavacanaÑ, “amukasmiÑ ÔhÈne asukena pakÈrena dÈne kate mayhaÑ
upakappatÊ”ti sakÈraÓaÑ vacanaÑ vadÈti attho.
251. TathÈti vatvÈti sÈdh|ti vatvÈ. TatthÈti tasmiÑ andhakavinde
parivesanaÔÔhÈne. BhuÒjiÑsu bhattaÑ na ca dakkhiÓÈrahÈti bhattaÑ
bhuÒjiÑsu dussÊlabrÈhmaÓÈ, na ca pana dakkhiÓÈrahÈ sÊlavanto bhuÒjiÑs|ti
attho. PunÈparanti puna aparaÑ vÈraÑ RÈjagahaÑ paccÈgami.
252. KiÑ dadÈmÊti “kÊdisaÑ te dÈnaÑ dassÈmÊ”ti rÈjÈ petaÑ pucchi.
Yena tuvanti yena kÈraÓena tvaÑ. Cirataranti cirakÈlaÑ. PÊÓitoti titto siyÈ,
taÑ kathehÊti attho.
253. ParivisiyÈnÈti bhojetvÈ. RÈjÈti AjÈtasattuÑ Èlapati. Me hitÈyÈti
mayhaÑ hitatthÈya petattabhÈvato parimuttiyÈ.
254. Tatoti tasmÈ tena vacanena, tato vÈ pÈsÈdato. NipatitvÈti
nikkhamitvÈ. TÈvadeti tadÈ eva aruÓuggamanavelÈya. Yamhi peto
paccÈgantvÈ raÒÒo attÈnaÑ dassesi, tasmiÑ purebhatte eva dÈnaÑ adÈsi.
SahatthÈti sahatthena. Atulanti appamÈÓaÑ uÄÈraÑ paÓÊtaÑ. DatvÈ saÑgheti
saÑghassa datvÈ. Œrocesi pakataÑ tathÈgatassÈti “idaÑ bhante dÈnaÑ
aÒÒataraÑ petaÑ sandhÈya pakatan”ti taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi.
ŒrocetvÈ ca yathÈ taÑ dÈnaÑ tassa upakappati, evaÑ tassa ca petassa
dakkhiÓaÑ Èdisittha Èdisi.
255. Soti so peto. P|jitoti dakkhiÓÈya diyyamÈnÈya p|jito. Ativiya
sobhamÈnoti dibbÈnubhÈvena ativiya virocamÈno. PÈturahosÊti pÈtubhavi,
raÒÒo purato attÈnaÑ dassesi. YakkhohamasmÊti petattabhÈvato mutto
yakkho ahaÑ jÈto devabhÈvaÑ pattosmi. Na mayhamatthi samÈ sadisÈ
mÈnusÈti mayhaÑ ÈnubhÈvasampattiyÈ samÈ vÈ bhogasampattiyÈ sadisÈ vÈ
manussÈ na santi.
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256. PassÈnubhÈvaÑ aparimitaÑ mamayidanti “mama idaÑ
aparimÈÓaÑ dibbÈnubhÈvaÑ passÈ”ti attano sampattiÑ paccakkhato raÒÒo
dassento vadati. TayÈnudiÔÔhaÑ1 atulaÑ datvÈ saÑgheti ariyasaÑghassa
atulaÑ uÄÈraÑ dÈnaÑ datvÈ mayhaÑ anukampÈya tayÈ anudiÔÔhaÑ2.
Santappito satataÑ sadÈ bah|hÊti annapÈnavatthÈdÊhi bah|hi
deyyadhammehi ariyasaÑghaÑ santappentena tayÈ sadÈ sabbakÈlaÑ
yÈvajÊvaÑ tatthÈpi satataÑ nirantaraÑ ahaÑ santappito pÊÓito. YÈmi ahaÑ
sukhito manussadevÈti “tasmÈ ahaÑ idÈni sukhito manussadeva mahÈrÈja
yathicchitaÔÔhÈnaÑ yÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ Èpucchi.
EvaÑ pete ÈpucchitvÈ gate rÈjÈ AjÈtasatthu tamatthaÑ bhikkh|naÑ
Èrocesi, bhikkh| Bhagavato santikaÑ upasa~kamitvÈ ÈrocesuÑ. BhagavÈ
tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ
mahÈjano maccheramalaÑ pahÈya dÈnÈdipuÒÒÈbhirato ahosÊti.
C|ÄaseÔÔhipetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. A~kurapetavatthuvaÓÓanÈ
Yassa atthÈya gacchÈmÈti idaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto
A~kurapetaÑ Èrabbha kathesi. KÈmaÑ cettha A~kuro peto na hoti, tassa
pana caritaÑ yasmÈ petasambandhaÑ3, tasmÈ taÑ “A~kurapetavatth|”ti
vuttaÑ.
TatrÈyaÑ sa~khepakathÈ–ye te UttaramadhurÈdhipatino raÒÒo
mahÈsÈgarassa puttaÑ upasÈgaraÑ paÔicca UttarÈpathe kaÑsabhoge
AsitaÒjananagare mahÈkaÑsassa dhÊtuyÈ4 devagabbhÈya kucchiyaÑ
uppannÈ AÒjanadevÊ VÈsudevo Baladevo Candadevo S|riyadevo Aggidevo
VaruÓadevo Ajjuno Pajjuno GhaÔapaÓÉito A~kuro cÈti VÈsudevÈdayo dasa
bhÈtikÈti ekÈdasa khattiyÈ ahesuÑ, tesu VÈsudevÈdayo bhÈtaro
AsitaÒjananagaraÑ ÈdiÑ katvÈ dvÈravatÊpariyosÈnesu sakalajambudÊpe
tesaÔÔhiyÈ nagarasahassesu sabbe rÈjÈno
______________________________________________________________
1. TayÈnusiÔÔhaÑ (Ka)
3. PetasambandhaÑ gataÑ (SÊ)

2. AnuddiÔÔhaÑ anunÊtaÑ (SÊ), anusiÔÔhaÑ (Ka)
4. MahÈsÈgaradhÊtudeviyÈ (Ka)
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cakkena jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ DvÈravatiyaÑ vasamÈnÈ rajjaÑ dasa
koÔÔhÈse katvÈ vibhajiÑsu. BhaginiÑ pana AÒjanadeviÑ na sariÑsu. Puna
saritvÈ “ekÈdasa koÔÔhÈse karomÈ”ti vutte tesaÑ sabbakaniÔÔho A~kuro
“mama koÔÔhÈsaÑ tassÈ detha, ahaÑ vohÈraÑ katvÈ jÊvissÈmi, tumhe attano
attano janapadesu su~kaÑ mayhaÑ vissajjethÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tassa koÔÔhÈsaÑ bhaginiyÈ datvÈ nava rÈjÈno dvÈravatiyaÑ
vasiÑsu.
A~kuro pana vaÓijjaÑ karonto niccakÈlaÑ mahÈdÈnaÑ deti. Tassa
paneko dÈso bhaÓÉÈgÈriko atthakÈmo ahosi, A~kuro pasannamÈnaso tassa
ekaÑ kuladhÊtaraÑ gahetvÈ adÈsi. So putte gabbhagateyeva kÈlamakÈsi.
A~kuro tasmiÑ jÈte tassa pituno dinnaÑ bhattavetanaÑ tassa adÈsi. Atha
tasmiÑ dÈrake vayappatte “dÈso na dÈso”ti rÈjakule vinicchayo uppajji, taÑ
sutvÈ AÒjanadevÊ dhen|pamaÑ vatvÈ1 “mÈtu bhujissÈya puttopi bhujisso
evÈ”ti dÈsabyato mocesi.
DÈrako pana lajjÈya tattha vasituÑ avisahanto RoruvanagaraÑ2 gantvÈ
tattha aÒÒatarassa tunnavÈyassa dhÊtaraÑ gahetvÈ tunnavÈyasippena jÊvikaÑ
kappesi. Tena samayena Roruvanagare AsayhamahÈseÔÔhi nÈma ahosi, so
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnaÑ mahÈdÈnaÑ deti. So
tunnavÈyo seÔÔhino gharaÑ ajÈnantÈnaÑ pÊtisomanassajÈto hutvÈ
AsayhaseÔÔhino nivesanaÑ dakkhiÓabÈhuÑ pasÈretvÈ dassesi “ettha gantvÈ
laddhabbaÑ labhant|”ti. Tassa kammaÑ PÈÄiyaÑyeva ÈgataÑ.
So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ marubh|miyaÑ aÒÒatarasmiÑ
Nigrodharukkhe bhummadevatÈ hutvÈ nibbatti, tassa dakkhiÓahattho
sabbakÈmadado ahosi. TasmiÑyeva ca Roruve aÒÒataro puriso
AsayhaseÔÔhino dÈne byÈvaÔo assaddho appasanno micchÈdiÔÔhiko
puÒÒakiriyÈya anÈdaro kÈlaÑ katvÈ tassa devaputtassa vasanaÔÔhÈnassa
avid|re peto hutvÈ nibbatti. Tena ca katakammaÑ PÈÄiyaÑyeva ÈgataÑ.
AsayhamahÈseÔÔhi pana kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane Sakkassa devaraÒÒo
sahabyataÑ upagato.
______________________________________________________________
1. KatvÈ (SÊ, I)

2. BheruvanagaraÑ (SÊ)
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Atha aparena samayena A~kuro paÒcahi sakaÔasatehi, aÒÒataro ca
brÈhmaÓo paÒcahi sakaÔasatehÊti dvepi janÈ sakaÔasahassena bhaÓÉaÑ ÈdÈya
marukantÈramaggaÑ paÔipannÈ maggam|ÄhÈ hutvÈ bahuÑ divasaÑ1
tattheva vicarantÈ parikkhÊÓatiÓodakÈhÈrÈ ahesuÑ. A~kuro assad|tehi
cat|su disÈsu pÈnÊyaÑ maggÈpesi. Atha so KÈmadadahattho yakkho taÑ
tesaÑ byasanappattiÑ disvÈ A~kurena pubbe attano kataÑ upakÈraÑ
cintetvÈ “handa dÈni imassa mayÈ avassayena bhavitabban”ti attano
vasanavaÔarukkhaÑ dassesi. So kira vaÔarukkho sÈkhÈviÔapasampanno
ghanapalÈso sandacchÈyo2 anekasahassapÈroho ÈyÈmena vitthÈrena
ubbedhena ca yojanaparimÈÓo3 ahosi. TaÑ disvÈ A~kuro haÔÔhatuÔÔho tassa
heÔÔhÈ khandhÈvÈraÑ bandhÈpesi, yakkho attano dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ
paÔhamaÑ tÈva pÈnÊyena sabbaÑ janaÑ santappesi. Tato yo yo yaÑ yaÑ
icchati, tassa tassa taÑ taÑ adÈsi.
EvaÑ tasmiÑ mahÈjane nÈnÈvidhena annapÈnÈdinÈ4 yathÈkÈmaÑ
santappite pacchÈ v|pasante maggaparissame so brÈhmaÓavÈÓijo ayoniso
manasikaronto5 evaÑ cintesi “dhanalÈbhÈya6 ito kambojaÑ gantvÈ mayaÑ
kiÑ karissÈma, imameva pana yakkhaÑ yena kenaci upÈyena gahetvÈ
yÈnaÑ ÈropetvÈ amhÈkaÑ nagarameva gamissÈmÈ”ti. EvaÑ cintetvÈ
tamatthaÑ A~kurassa kathento–
257. “Yassa atthÈya gacchÈma, KambojaÑ dhanahÈrakÈ.
AyaÑ kÈmadado yakkho, imaÑ yakkhaÑ nayÈmase.
258. ImaÑ yakkhaÑ gahetvÈna, sÈdhukena pasayha vÈ.
YÈnaÑ ÈropayitvÈna, khippaÑ gacchÈma dvÈrakan”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha yassa atthÈyÈti yassa kÈraÓÈ. Kambojanti
KambojaraÔÔhaÑ. DhanahÈrakÈti bhaÓÉavikkayena laddhadhanahÈrino.
KÈmadadoti icchiticchitadÈyako. Yakkhoti devaputto. NayÈmaseti7
______________________________________________________________
1. Bahudivase (Ka)
4. AnnapÈnena (Ka)
7. NiyyÈmaseti (SÊ)

2. SantacchÈyo (Ka)
5. Ummujjanto (Ka)

3. CatuyojanaparimÈÓo (Ka)
6. DhanahÈrakÈ (Ka)
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nayissÈma. SÈdhukenÈti yÈcanena. PasayhÈti abhibhavitvÈ balakkÈrena1,
yÈnanti sukhayÈnaÑ. DvÈrakanti DvÈravatÊnagaraÑ. AyaÑ
hetthÈdhippÈyo–yadatthaÑ mayaÑ ito KambojaÑ gantukÈmÈ, tena
gamanena sÈdhetabbo2 attho idheva sijjhati. AyaÑ hi yakkho KÈmadado,
tasmÈ imaÑ yakkhaÑ yÈcitvÈ tassa anumatiyÈ vÈ, sace saÒÒattiÑ na
gacchati, balakkÈrena vÈ yÈnaÑ ÈropetvÈ yÈne pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ taÑ
gahetvÈ itoyeva khippaÑ DvÈravatÊnagaraÑ gacchÈmÈti.
EvaÑ pana brÈhmaÓena vutto A~kuro sappurisadhamme ÔhatvÈ tassa
vacanaÑ paÔikkhipanto–
259. “Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako”ti–
gÈthamÈha. Tattha na bhaÒjeyyÈti na chindeyya. Mittadubbhoti mittesu
dubbhanaÑ tesaÑ anatthuppÈdanaÑ. PÈpakoti abhaddako mittadubbho. Yo
hi sÊtacchÈyo rukkho ghammÈbhitattassa purisassa parissamavinodako,
tassÈpi nÈma pÈpakaÑ3 na cintetabbaÑ, kima~gaÑ pana sattabh|tesu4.
AyaÑ devaputto sappuriso pubbakÈrÊ amhÈkaÑ dukkhapan|dako
bah|pakÈro, na tassa kiÒci anatthaÑ cintetabbaÑ, aÒÒadatthu so p|jetabbo
evÈti dasseti.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo “atthassa m|laÑ nikativinayo”ti nÊtimaggaÑ5
nissÈya A~kurassa paÔilomapakkhe ÔhatvÈ–
260. “Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Khandhampi tassa chindeyya, attho ce tÈdiso siyÈ”ti–
gÈthamÈha. Tattha attho ce tÈdiso siyÈti tÈdisena dabbasambhÈrena sace
attho bhaveyya, tassa rukkhassa khandhampi chindeyya, kima~gaÑ pana
sÈkhÈdayoti adhippÈyo.
______________________________________________________________
1. BalakkÈrena netvÈ (Ka)
3. PÈpakammaÑ (Ka)
5. Nikhanati vinayoti nÊtima~galaÑ (SÊ, I)

2. Dhanena haretabbo (Ka)
4. Sabbasattesu bh|tesu (Ka)
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EvaÑ brÈhmaÓena vutte1 A~kuro sappurisadhammaÑyeva
paggaÓhanto–
261. “Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa pattaÑ bhindeyya, mittadubbho hi pÈpako”ti–
imaÑ gÈthamÈha. Tattha na tassa pattaÑ bhindeyyÈti tassa rukkhassa
ekapaÓÓamattampi na pÈteyya, pageva sÈkhÈdiketi adhippÈyo.
Punapi brÈhmaÓo attano vÈdaÑ paggaÓhanto–
262. “Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Sam|lampi taÑ abbute, attho ce tÈdiso siyÈ”ti–
gÈthamÈha. Tattha sam|lampi taÑ abbuheti taÑ tattha sam|lampi saha
m|lenapi2 abbuheyya, uddhareyyÈti attho.
EvaÑ brÈhmaÓena vutte puna A~kuro taÑ nÊtiÑniratthakaÑ
kÈtukÈmo–
263. “Yassekarattimpi ghare vaseyya,
YatthannapÈnaÑ puriso labhetha.
Na tassa pÈpaÑ manasÈpi cintaye,
KataÒÒutÈ sappurisehi vaÓÓitÈ.
264. Yassekarattimpi ghare vaseyya,
Annena pÈnena upaÔÔhito siyÈ.
Na tassa pÈpaÑ manasÈpi cintaye,
AdubbhapÈÓÊ dahate mittadubbhiÑ.
265. Yo pubbe katakalyÈÓo, pacchÈ pÈpena hiÑsati.
AllapÈÓihato poso, na so bhadrÈni passatÊ”ti–
imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi.
263. Tattha yassÈti yassa puggalassa. EkarattimpÊti ekarattimattampi
kevalaÑ3 gehe vaseyya. YatthannapÈnaÑ puriso labhethÈti yassa santike
koci puriso annapÈnaÑ vÈ yaÑkiÒci bhojanaÑ vÈ labheyya. Na tassa pÈpaÑ
manasÈpi cintayeti4 tassa puggalassa abhaddakaÑ
______________________________________________________________
1. Vutto (SÊ) 2. Saha m|lena sam|lampi (Ka) 3. Na kevalaÑ (SÊ, I) 4. Cetayeti (SÊ)
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anatthaÑ manasÈpi na cinteyya na piheyya1, pageva kÈyavÈcÈhi. KasmÈti
ce? KataÒÒutÈ sappurisehi vaÓÓitÈti kataÒÒutÈ nÈma BuddhÈdÊhi
uttamapurisehi pasaÑsitÈ.
264. UpaÔÔhitoti payirupÈsito “idaÑ gaÓha idaÑ bhuÒjÈ”ti annapÈnÈdinÈ
upaÔÔhito. AdubbhapÈÓÊti ahiÑsakahattho hatthasaÑyato. Dahate
mittadubbhinti taÑ mittadubbhiÑ puggalaÑ dahati vinÈseti, appaduÔÔhe
hitajjhÈsayasampanne puggale parena kato aparÈdho avisesena tasseva
anatthÈvaho, appaduÔÔho puggalo atthato taÑ dahati nÈma. TenÈha
BhagavÈ–
“Yo appaduÔÔhassa narassa dussati,
Suddhassa posassa ana~gaÓassa.
Tameva bÈlaÑ pacceti pÈpaÑ,
Sukhumo rajo paÔivÈtaÑva khitto”ti2.
265. Yo pubbe katakalyÈÓoti yo puggalo kenaci sÈdhunÈ katabhaddako
kat|pakÈro. PacchÈ pÈpena hiÑsatÊti taÑ pubbakÈrinaÑ3 aparabhÈge pÈpena
abhaddakena anatthakena bÈdhati. AllapÈÓihato posoti allapÈÓinÈ4
upakÈrakiriyÈya allapÈÓinÈ dhotahatthena pubbakÈrinÈ heÔÔhÈ vuttanayena
hato bÈdhito, tassa vÈ pubbakÈrino bÈdhanena hato allapÈÓihato nÈma,
akataÒÒupuggalo5. Na so bhadrÈni passatÊti so yathÈvuttapuggalo idhaloke
ca paraloke ca iÔÔhÈni na passati na vindati, na labhatÊti attho.
EvaÑ sappurisadhammaÑ paggaÓhantena A~kurena abhibhavitvÈ vutto
so brÈhmaÓo niruttaro tuÓhÊ ahosi. Yakkho pana tesaÑ dvinnaÑ
vacanapaÔivacanÈni sutvÈ brÈhmaÓassa kujjhitvÈpi “hotu imassa
duÔÔhabrÈhmaÓassa kattabbaÑ pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti attano kenaci
anabhibhavanÊyatameva tÈva dassento–
______________________________________________________________
1. Na pasaheyya (Ka)
3. Pubb|pakÈriÑ (Ka)

2. Khu 1. 32; Khu 5. 131; SaÑ 1. 13 piÔÔhesu.
4. AllapÈÓi nÈma (SÊ)
5. AllapÈÓÊ kataÒÒupuggalo (Ka)
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266. “NÈhaÑ devena vÈ manussena vÈ,
Issariyena vÈ haÑ suppasayho1.
Yakkhohamasmi parimiddhipatto,
D|ra~gamo vaÓÓabal|papanno”ti–

gÈthamÈha. Tattha devena vÈti yena kenaci devena vÈ. Manussena vÈti
etthÈpi eseva nayo. Issariyena vÈti devissariyena vÈ manussissariyena vÈ.
Tattha devissariyaÑ nÈma catumahÈrÈjikasakkasuyÈmÈdÊnaÑ deviddhi,
manussissariyaÑ nÈma cakkavatti-ÈdÊnaÑ puÒÒiddhi. TasmÈ
issariyaggahaÓena mahÈnubhÈve devamanusse sa~gaÓhÈti. MahÈnubhÈvÈpi
hi devÈ attano puÒÒaphal|patthambhite manussepi asati payogavipattiyaÑ
abhibhavituÑ na sakkonti, pageva itare. Hanti asahane nipÈto. Na
suppasayhoti appadhaÑsiyo. Yakkhohamasmi paramiddhipattoti attano
puÒÒaphalena2 ahaÑ yakkhattaÑ upagato asmi, yakkhova samÈno na yo vÈ
so vÈ, atha kho paramiddhipatto paramÈya uttamÈya yakkhiddhiyÈ
samannÈgato. D|ra~gamoti khaÓeneva d|rampi ÔhÈnaÑ gantuÑ samattho.
VaÓÓabal|papannoti r|pasampattiyÈ sarÊrabalena ca upapanno
samannÈgatoti tÊhipi padehi mantappayogÈdÊhi attano
anabhibhavanÊyataÑyeva dasseti. R|pasampanno hi paresaÑ bahumÈnito
hoti, r|pasampadaÑ nissÈya visabhÈgavatthunÈpi anÈkaÉÉhaniyovÈti3
vaÓÓasampadÈ anabhibhavanÊyakÈraÓanti vuttÈ.
Ito paraÑ A~kurassa ca devaputtassa ca vacanapaÔivacanakathÈ hoti–
267. “PÈÓi te sabbasovaÓÓo, paÒcadhÈro madhussavo.
NÈnÈrasÈ paggharanti, maÒÒehaÑ taÑ purindadaÑ.
268. NÈmhi devo na gandhabbo, nÈpi sakko purindado.
PethaÑ maÑ A~kura jÈnÈhi, RoruvamhÈ idhÈgataÑ.
269. KiÑsÊlo kiÑsamÈcÈro, RoruvasmiÑ pure tuvaÑ.
Kena te brahmacariyena, puÒÒaÑ pÈÓimhi ijjhati.
______________________________________________________________
1. Na suppasayho (SÊ)

2. PuÒÒavasena (SÊ, I)

3. AnÈkulanÊyo hoti (SÊ, I)
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270. TunnavÈyo pure ÈsiÑ, RoruvasmiÑ tadÈ ahaÑ.
Sukicchavutti kapaÓo, na me vijjati dÈtave.
271. NivesanaÒca1 me Èsi, Asayhassa upantike.
Saddhassa dÈnapatino, katapuÒÒassa lajjino.
272. Tattha yÈcanakÈyanti, nÈnÈgottÈ vanibbakÈ.
Te ca maÑ tattha pucchanti, Asayhassa nivesanaÑ.
273. Kattha gacchÈma bhaddaÑ vo, kattha dÈnaÑ padÊyati.
TesÈhaÑ puÔÔho akkhÈmi, Asayhassa nivesanaÑ.
274. Paggayha dakkhiÓaÑ bÈhuÑ, ettha gacchatha bhaddaÑ vo.
Ettha dÈnaÑ padÊyati, Asayhassa nivesane.
275. Tena pÈÓi kÈmadado, tena pÈÓi madhussavo.
Tena me brahmacariyena, puÒÒaÑ pÈÓimhi ijjhati.
276. Na kira tvaÑ adÈ dÈnaÑ, sakapÈÓÊhi kassaci.
Parassa dÈnaÑ anumodamÈno, pÈÓiÑ paggayha pÈvadi.
277. Tena pÈÓi kÈmadado, tena pÈÓi madhussavo.
Tena te brahmacariyena, puÒÒaÑ pÈÓimhi ijjhati.
278. Yo so dÈnamadÈ bhante, pasanno sakapÈÓibhi.
So hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, kiÑ nu so disataÑ gato.
279. NÈhaÑ pajÈnÈmi AsayhasÈhino,
A~gÊrasassa gatiÑ ÈgatiÑ vÈ.
SutaÒca me VessavaÓassa santike,
Sakkassa sahabyataÑ gato Asayho.
280. Alameva kÈtuÑ kalyÈÓaÑ, dÈnaÑ dÈtuÑ yathÈrahaÑ.
PÈÓiÑ kÈmadadaÑ disvÈ, ko puÒÒaÑ na karissati.
______________________________________________________________
1. ŒvesanaÒca (SÊ, I)
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281. So hi n|na ito gantvÈ, anuppatvÈna dvÈrakaÑ.
DÈnaÑ paÔÔhapayissÈmi, yaÑ mamassa sukhÈvahaÑ.
282. DassÈma’nnaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca.
PapaÒca udapÈnaÒca, dugge sa~kamanÈni cÈ”ti–

pannarasa vacanapaÔivacanagÈthÈ honti.
267. Tattha pÈÓi teti tava dakkhiÓahattho. SabbesovaÓÓoti sabbaso
suvaÓÓavaÓÓo. PaÒcadhÈroti paÒcahi a~gulÊhi parehi kÈmita vatth|naÑ
dhÈrÈ etassa santÊti paÒcadhÈro. Madhussavoti madhurarasavissandako.
TenÈha “nÈnÈrasÈ paggharantÊ”ti, madhurakaÔukakasÈvÈdibhedÈ nÈnÈvidhÈ
rasÈ vissandantÊti attho. Yakkhassa hi kÈmadade madhurÈdirasasampannÈni
vividhÈni1 khÈdanÊyabhojanÊyÈni hatthe vissajjante2 madhurÈdirasÈ
paggharantÊti vuttaÑ. MaÒÒehaÑ taÑ purindadanti maÒÒe ahaÑ taÑ
purindadaÑ sakkaÑ, “evaÑ mahÈnubhÈvo Sakko devarÈjÈ”ti taÑ ahaÑ
maÒÒÈmÊti attho.
268. NÈmhi devoti VessavaÓÈdiko pÈkaÔadevo na homi. Na
gandhabboti gandhabbakÈyikadevopi na homi. NÈpi Sakko Purindadoti
purimattabhÈve pure dÈnassa paÔÔhapitattÈ “Purindado”ti laddhanÈmo Sakko
devarÈjÈpi na homi. Kataro pana ahosÊti Èha “petaÑ maÑ A~kura jÈnÈhÊ”tiÈdi. A~kurapet|papattikaÑ maÑ jÈnÈhi, “aÒÒataro petamahiddhiko”ti maÑ
upadhÈrehi. RoruvamhÈ idhÈgatanti Roruvanagarato cavitvÈ marukantÈre
idha imasmiÑ Nigrodharukkhe upapajjanavasena ÈgataÑ, ettha nibbattanti
attho.
269. KiÑsÊlo kiÑsamÈcÈro, RoruvasmiÑ pure tuvanti pubbe
purimattabhÈve Roruvanagare vasanto tvaÑ kiÑsÊlo kiÑsamÈcÈro ahosi,
pÈpato nivattanalakkhaÓaÑ kÊdisaÑ sÊlaÑ samÈdÈya
saÑvattitapuÒÒakiriyÈlakkhaÓena3 samÈcÈrena kiÑsamÈcÈro, dÈnÈdÊsu
kusalasamÈcÈresu kÊdiso samÈcÈro ahosÊti attho. Kena te
______________________________________________________________
1. VicittÈni (SÊ, I)

2. Vissandante (SÊ)

3. PattipuÒÒakiriyÈlakkhaÓena (SÊ, I)
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brahmacariyena, puÒÒaÑ pÈÓimhi ijjhatÊti kÊdisena seÔÔhacariyena idaÑ
evar|paÑ tava hatthesu puÒÒaphalaÑ idÈni samijjhati nipphajjati, taÑ
kathehÊti attho. PuÒÒaphalaÑ hi idha uttarapadalopena “puÒÒan”ti
adhippetaÑ. TathÈ hi taÑ “kusalÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ
samÈdÈnahetu evamidaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊ”ti-ÈdÊsu1 puÒÒanti vuttaÑ.
270. TunnavÈyoti tunnakÈro. SukicchavuttÊti suÔÔhu kicchavuttiko
ativiya dukkhajÊviko. KapaÓoti varÈko, dÊnoti attho. Na me vijjati dÈtaveti
addhikÈnaÑ2 samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dÈtuÑ kiÒci dÈtabbayuttakaÑ mayhaÑ
natthi, cittaÑ pana me dÈnaÑ dinnanti adhippÈyo.
271. Nivesananti3 gharaÑ, kammakaraÓasÈlÈ vÈ. Asayhassa upantiketi
Asayhassa mahÈseÔÔhino gehassa samÊpe. SaddhassÈti kammaphalasaddhÈya
samannÈgatassa. DÈnapatinoti dÈne nirantarappavattÈya pariccÈgasampattiyÈ
lobhassa ca abhibhavena patibh|tassa. KatapuÒÒassÈti pubbe
katasucaritakammassa. Lajjinoti pÈpajigucchanasabhÈvassa.
272. TatthÈti tasmiÑ mama nivesane4. YÈcanakÈyantÊti yÈcanakÈ janÈ
AsayhaseÔÔhiÑ kiÒci yÈcitukÈmÈ Ègacchanti. NÈnÈgottÈti
nÈnÈvidhagottÈpadesÈ. VanibbakÈti vaÓÓadÊpakÈ, ye dÈyakassa
puÒÒaphalÈdiÒca guÓakittanÈdimukhena attano atthikabhÈvaÑ pavedentÈ
vicaranti. Te ca maÑ tattha pucchantÊti tatthÈti nipÈtamattaÑ, te yÈcakÈdayo
maÑ AsayhaseÔÔhino nivesanaÑ pucchanti. AkkharacintakÈ hi Êdisesu
ÔhÈnesu kammadvayaÑ icchanti.
273. Kattha gacchÈma bhaddaÑ vo, kattha dÈnaÑ padÊyatÊti tesaÑ
pucchanÈkÈradassanaÑ. AyaÑ hettha attho–bhaddaÑ tumhÈkaÑ hotu,
mayaÑ “AsayhamahÈseÔÔhinÈ dÈnaÑ padÊyatÊ”ti sutvÈ ÈgatÈ, kattha dÈnaÑ
padÊyati, kattha vÈ mayaÑ gacchÈma, kattha gatena dÈnaÑ sakkÈ5 laddhunti.
TesÈhaÑ puÔÔho akkhÈmÊti evaÑ tehi addhikajanehi6 labhanaÔÔhÈnaÑ
______________________________________________________________
1. DÊ 3. 48 piÔÔhe.
4. Œvesane (SÊ, I)

2. AtthikÈnaÑ (Ka)
5. Gate dÈni sakkÈ taÑ (SÊ)

3. Œvesananti (SÊ, I)
6. Atthikajanehi (Ka)
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puÔÔho “ahaÑ pubbe akatapuÒÒatÈya idÈni ÊdisÈnaÑ kiÒci dÈtuÑ asamattho1
jÈto, dÈnaggaÑ pana imesaÑ dassento lÈbhassa upÈyÈcikkhaÓena pÊtiÑ
uppÈdento ettakenapi bahuÑ puÒÒaÑ pasavÈmÊ”ti gÈravaÑ uppÈdetvÈ
dakkhiÓaÑ bÈhuÑ pasÈretvÈ tesaÑ AsayhaseÔÔhissa nivesanaÑ akkhÈmi.
TenÈha “paggayha dakkhiÓaÑ bÈhun”ti-Èdi.
274. Tena pÈÓi kÈmadadoti tena paradÈnapakÈsanena parena katassa
dÈnassa sakkaccaÑ anumodanamattena hetunÈ idÈni mayhaÑ hattho
kapparukkho viya santÈnakalatÈ viya ca kÈmaduho icchiticchitadÈyÊ
kÈmadado hoti, kÈmadado ca honto tena pÈÓi madhussavo2
iÔÔhavatthuvissajjanako jÈto.
276. Na kira tvaÑ adÈ dÈnanti kirÈti anussavanatthe nipÈto, tvaÑ kira
attano santakaÑ na pariccaji, sakapÈÓÊhi sahatthehi yassa kassaci samaÓassa
vÈ brÈhmaÓassa vÈ kiÒci dÈnaÑ na adÈsi. Parassa dÈnaÑ anumodamÈnoti
kevalaÑ pana parena kataÑ parassa dÈnaÑ “aho dÈnaÑ pavattesÊ”ti
anumodamÈnoyeva vihÈsi.
277. Tena pÈÓi kÈmadadoti tena tuyhaÑ pÈÓi evaÑ kÈmadado, aho
acchariyÈ tava puÒÒÈnaÑ gatÊti adhippÈyo.
278. Yo so dÈnamadÈ bhante, pasanno sakapÈÓibhÊti devaputtaÑ
gÈravena3 Èlapati, bhante parena katassa dÈnÈnumodakassa tÈva tuyhaÑ
ÊdisaÑ phalaÑ evar|po ÈnubhÈvo, yo pana so AsayhamahÈseÔÔhi
mahÈdÈnaÑ adÈsi, pasannacitto hutvÈ sahatthehi tadÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi.
So hitvÈ mÈnusaÑ dehanti so idha manussattabhÈvaÑ pahÈya. Kinti
kataraÑ. Nu soti n|ti nipÈtamattaÑ. DisataÑ gatoti disaÑ ÔhÈnaÑ gato,
kÊdisÊ tassa gati nipphattÊti AsayhaseÔÔhino abhisamparÈyaÑ pucchi.
279. AsayhasÈhinoti aÒÒehi maccharÊhi lobhÈbhibh|tehi sahituÑ
vahituÑ asakkuÓeyyassa pariccÈgÈdivibhÈgassa sappurisadhurassa
______________________________________________________________
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2. Madhussavoti (SÊ, I)

3. DevaputtaÑ (Ka)
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sahanato asayhasÈhino. A~gÊrasassÈti a~gato nikkhamanakajutissa. Rasoti hi
jutiyÈ adhivacanaÑ. Tassa kira yÈcake Ègacchante disvÈ uÄÈraÑ
pÊtisomanassaÑ uppajjati, mukhavaÓÓo vippasÊdati, taÑ attano paccakkhaÑ
katvÈ evamÈha. GatiÑ ÈgatiÑ vÈti tassa “asukaÑ nÈma gatiÑ ito gato”ti
gatiÑ vÈ “tato1 vÈ pana asukasmiÑ kÈle idhÈgamissatÊ”ti-ÈgatiÑ vÈ nÈhaÑ
jÈnÈmi, avisayo esa mayhaÑ. SutaÒca me VessavaÓassa santiketi apica kho
upaÔÔhÈnaÑ gatena VessavaÓassa mahÈrÈjassa santike sutametaÑ mayÈ.
Sakkassa sahabyataÑ gato Asayhoti AsayhaseÔÔhi Sakkassa DevÈnamindassa
sahabyataÑ gato ahosi, TÈvatiÑsabhavane nibbattoti attho.
280. Alameva kÈtuÑ kalyÈÓanti yaÑkiÒci kalyÈÓaÑ kusalaÑ puÒÒaÑ
kÈtuÑ yuttameva patir|pameva. Tattha pana yaÑ sabbasÈdhÈraÓaÑ
sukatataraÑ, taÑ dassetuÑ “dÈnaÑ dÈtuÑ yathÈrahan”ti vuttaÑ, attano
vibhavabalÈnur|paÑ dÈnaÑ dÈtuÑ alameva. Tattha kÈraÓamÈha “pÈÓiÑ
kÈmadadaÑ disvÈ”ti. Yatra hi nÈma parakatapuÒÒÈnumodanapubbakena
dÈnapatinivesanamaggÈcikkhaÓamattena ayaÑ hattho kÈmadado diÔÔho,
imaÑ disvÈ. Ko puÒÒaÑ na karissatÊti mÈdiso ko nÈma attano
patiÔÔhÈnabh|taÑ puÒÒaÑ na karissatÊti.
281. EvaÑ aniyamavasena puÒÒakiriyÈya ÈdaraÑ dassetvÈ idÈni attani
taÑ niyametvÈ dassento “so hi n|nÈ”ti-ÈdigÈthÈdvayamÈha. Tattha soti so
ahaÑ. HÊti avadhÈraÓe nipÈto, n|nÈti parivitakke. Ito gantvÈti ito
marubh|mito apagantvÈ. AnuppatvÈna dvÈrakanti DvÈravatÊnagaraÑ
anupÈpuÓitvÈ. PaÔÔhapayissÈmÊti pavattayissÈmi.
EvaÑ A~kurena “dÈnaÑ dassÈmÊ”ti paÔiÒÒÈya katÈya yakkho
tuÔÔhamÈnaso “mÈrisa tvaÑ vissattho dÈnaÑ dehi, ahaÑ pana te
sahÈyakiccaÑ karissÈmi, yena te deyyadhammo na parikkhayaÑ gamissati,
tena pakÈrena karissÈmÊ”ti taÑ dÈnakiriyÈya samuttejetvÈ “brÈhmaÓa vÈÓija
tvaÑ kira mÈdise balakkÈrena netukÈmo attano pamÈÓaÑ na jÈnÈsÊ”ti
______________________________________________________________
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tassa bhaÓÉamantaradhÈpetvÈ taÑ yakkhavibhiÑsakÈya bhiÑsÈpento
santajjesi. Atha naÑ A~kuro nÈnappakÈraÑ yÈcitvÈ brÈhmaÓena
khamÈpento pasÈdetvÈ sabbabhaÓÉaÑ pÈkatikaÑ kÈrÈpetvÈ rattiyÈ
upagatÈya yakkhaÑ vissajjetvÈ gacchanto tassa avid|re aÒÒataraÑ ativiya
bÊbhacchadassanaÑ petaÑ disvÈ tena katakammaÑ pucchanto–
283. “Kena te a~gulÊ kuÓÈ1, mukhaÒca kuÓalÊkataÑ.
AkkhÊni ca paggharanti, kiÑ pÈpaÑ pakataÑ tayÈ”ti–
gÈthamÈha. Tattha kuÓÈti kuÓikÈ paÔikuÓikÈ2 anujubh|tÈ. KuÓalÊkatanti
mukhavikÈrena vikuÓitaÑ saÑkuÓitaÑ3. PaggharantÊti asuciÑ vissandanti.
Athassa peto–
284. “A~gÊrasassa gahapatino, saddhassa gharamesino.
TassÈhaÑ dÈnavissagge, dÈne adhikato ahuÑ.
285. Tattha yÈcanake disvÈ, Ègate bhojanatthike.
EkamantaÑ apakkamma, akÈsiÑ kuÓaliÑ mukhaÑ4.
286. Tena me a~gulÊ kuÓÈ1, mukhaÒca kuÓalÊkataÑ5.
AkkhÊni me paggharanti, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ”ti–
tisso gÈthÈ abhÈsi.
284. Tattha “a~gÊrasassÈ”ti-ÈdinÈ AsayhaseÔÔhiÑ kitteti. Gharamesinoti
gharamÈvasantassa gahaÔÔhassa. DÈnavissaggeti dÈnagge pariccÈgaÔÔhÈne.
DÈne adhikato ahunti deyyadhammassa pariccajane dÈnÈdhikÈre adhikato
Ôhapito ahosiÑ.
285. EkamantaÑ apakkammÈti yÈcanake bhojanatthike Ègate disvÈ
dÈnabyÈvaÔena dÈnaggato anapakkamma yathÈÔhÈneyeva ÔhatvÈ
______________________________________________________________
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saÒjÈtapÊtisomanassena vippasannamukhavaÓÓena sahatthena dÈnaÑ
dÈtabbaÑ, parehi vÈ patir|pehi dÈpetabbaÑ, ahaÑ pana tathÈ akatvÈ
yÈcanake Ègacchante d|ratova disvÈ attÈnaÑ adassento ekamantaÑ
apakkamma apakkamitvÈ. AkÈsiÑ kuÓaliÑ mukhanti vikuÓitaÑ sa~kucitaÑ
mukhaÑ akÈsiÑ.
286. TenÈti yasmÈ1 tadÈhaÑ sÈminÈ dÈnÈdhikÈre niyutto samÈno
dÈnakÈle upaÔÔhite macchariyÈpakato dÈnaggato apakkamanto pÈdehi
sa~kocaÑ ÈpajjiÑ, sahatthehi dÈtabbe tathÈ akatvÈ hatthasa~kocaÑ ÈpajjiÑ,
pasannamukhena bhavitabbe mukhasa~kocaÑ ÈpajjiÑ, piyacakkh|hi
oloketabbe cakkhukÈlusiyaÑ uppÈdesiÑ, tasmÈ hattha~guliyo ca
pÈda~guliyo ca kuÓitÈ2 jÈtÈ, mukhaÒca kuÓalÊkataÑ vir|par|paÑ
sa~kucitaÑ, akkhÊni asuciduggandhajegucchÈni ass|ni paggharantÊti attho.
Tena vuttaÑ–
“Tena me a~gulÊ kuÓÈ, mukhaÒca kuÓalÊkataÑ.
AkkhÊni me paggharanti, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ”ti.
TaÑ sutvÈ A~kuro petaÑ garahanto–
287. “Dhammena te kÈpurisa, mukhaÒca kuÓalÊkataÑ.
AkkhÊni ca paggharanti, yaÑ taÑ3 parassa dÈnassa.
AkÈsi kuÓaliÑ mukhan”ti–
gÈthamÈha. Tattha dhammenÈti yutteneva kÈraÓena. Teti tava. KÈpurisÈti
lÈmakapurisa. Yanti yasmÈ. Parassa dÈnassÈti parassa dÈnasmiÑ. Ayameva
vÈ pÈÔho.
Puna A~kuro taÑ dÈnapatiÑ seÔÔhiÑ garahanto–
288. “KathaÑ hi dÈnaÑ dadamÈno, kareyya parapattiyaÑ.
AnnapÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni cÈ”ti–
gÈthamÈha. Tassattho–dÈnaÑ dadanto puriso kathaÑ hi nÈma taÑ
parapattiyaÑ parena pÈpetabbaÑ sÈdhetabbaÑ4 kareyya,
atthapaccakkhameva katvÈ
______________________________________________________________
1. TenÈti tasmÈ, yasmÈ (SÊ)
3. YaÑ tvaÑ (SÊ)

2. KuÓÔhÈ vikuÓÔhitÈ (SÊ)
4. Parena dÈtabbaÑ (Ka)
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sahattheneva dadeyya, sayaÑ vÈ tattha byÈvaÔo bhaveyya, aÒÒathÈ attano
deyyadhammo aÔÔhÈne viddhaÑsiyetha, dakkhiÓeyyÈ ca dÈnena1
parihÈyeyyunti.
EvaÑ taÑ garahitvÈ idÈni attanÈ paÔipajjitabbavidhiÑ dassento–
289. “So hi n|na ito gantvÈ, anuppatvÈna dvÈrakaÑ.
DÈnaÑ paÔÔhapayissÈmi, yaÑ mamassa sukhÈvahaÑ.
290. DassÈma’nnaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca.
PapaÒca udapÈnaÒca, dugge sa~kamanÈni cÈ”ti–
gÈthÈdvayamÈha, taÑ vuttatthameva.
291. “Tato hi so nivattitvÈ, anuppatvÈna dvÈrakaÑ.
DÈnaÑ paÔÔhapayi A~kuro, yaÑ’tumassa sukhÈvahaÑ.
292. AdÈ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca.
PapaÒca udapÈnaÒca, vippasannena cetasÈ.
293. Ko chÈto ko ca tasito, ko vatthaÑ paridahissati2.
Kassa santÈni yoggÈni, ito yojentu vÈhanaÑ.
294. Ko chatticchati gandhaÒca, ko mÈlaÑ ko upÈhanaÑ.
Itissu tattha ghosenti, kappakÈ s|damÈgadhÈ3.
SadÈ sÈyaÒca pÈto ca, A~kurassa nivesane”ti–
catasso gÈthÈ A~kurassa paÔipattiÑ dassetuÑ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ.
291. Tattha tatoti marukantÈrato. NivattitvÈti paÔinivattitvÈ.
AnuppatvÈna dvÈrakanti DvÈravatÊnagaraÑ anupÈpuÓitvÈ. DÈnaÑ
paÔÔhapayi A~kuroti yakkhena parip|ritasakalakoÔÔhÈgÈro
sabbapÈtheyyakaÑ mahÈdÈnaÑ so A~kuro paÔÔhapesi. YaÑ’tumassa
sukhÈvahanti yaÑ attano sampati ÈyatiÒca sukhanibbattakaÑ.
______________________________________________________________
1. ChÈtena (SÊ), sÈtena (I)

2. Parivassati (SÊ, I)

3. SudÈpÈÔavÈ (Ka)
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293. Ko chÈtoti ko jighacchito, so ÈgantvÈ yathÈruci bhuÒjat|ti
adhippÈyo. Eseva nayo sesesupi. Tasitoti pipÈsito. ParidahissatÊti1
nivÈsessati pÈrupissati cÈti attho. SantÈnÊti parissamappattÈni. YoggÈnÊti
rathavÈhanÈni2. Ito yojentu vÈhananti ito yoggasam|hato yathÈrucitaÑ
gahetvÈ vÈhanaÑ yojentu.
294. Ko chatticchatÊti ko kilaÒjachattÈdibhedaÑ chattaÑ icchati, so
gaÓhÈt|ti adhippÈyo. Sesesupi eseva nayo. Gandhanti
catujjÈtiyagandhÈdikaÑ gandhaÑ. MÈlanti ganthitÈganthitabhedaÑ3
pupphaÑ. UpÈhananti khallabaddhÈdibhedaÑ upÈhanaÑ. Itiss|ti ettha s|ti
nipÈtamattaÑ, iti evaÑ “ko chÈto ko tasito”ti-ÈdinÈti attho. KappakÈti
nhÈpitakÈ. S|dÈti bhattakÈrakÈ. MÈgadhÈti gandhino. SadÈti sabbakÈlaÑ
divase divase sÈyaÒca pÈto ca tattha A~kurassa nivesane ghosenti
ugghosentÊti yojanÈ.
EvaÑ mahÈdÈnaÑ pavattentassa gacchante kÈle tittibhÈvato
atthikajanehi pavivittaÑ viraÄaÑ dÈnaggaÑ ahosi. TaÑ disvÈ A~kuro dÈne
uÄÈrajjhÈsayatÈya atuÔÔhamÈnaso hutvÈ attano dÈne niyuttaÑ SindhakaÑ
nÈma4 mÈÓavaÑ ÈmantetvÈ–
295. “SukhaÑ supati A~kuro, iti jÈnÈti maÑ jano.
DukkhaÑ supÈmi Sindhaka, yaÑ na passÈmi yÈcake.
296. SukhaÑ supati A~kuro, iti jÈnÈti maÑ jano.
DukkhaÑ supÈmi Sindhaka, appake su vanibbake”ti–
gÈthÈdvayamÈha. Tattha sukhaÑ supati A~kuro, iti jÈnÈti maÑ janoti
“A~kuro rÈjÈ yasabhogasamappito dÈnapati attano bhogasampattiyÈ
dÈnasampattiyÈ ca sukhaÑ supati sukheneva niddaÑ upagacchati, sukhaÑ
paÔibujjhatÊ”ti evaÑ maÑ jano sambhÈveti. DukkhaÑ supÈmi SindhakÈti
ahaÑ pana Sindhaka dukkhameva supÈmi. KasmÈ? YaÑ na passÈmi
yÈcaketi, yasmÈ mama
______________________________________________________________
1. ParivassatÊti paridahessati (SÊ, I)
3. GanthikÈdibhedaÑ (Ka)

2. RathayugavÈhanÈni (SÊ, I)
4. SindukaÑ nÈma (Ka)
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ajjhÈsayÈnur|paÑ deyyadhammapaÔiggÈhake bah| yÈcake na passÈmi,
tasmÈti attho. Appake su vanibbaketi vanibbakajane appake katipaye jÈte
dukkhaÑ supÈmÊti yojanÈ. S|ti ca nipÈtamattaÑ, appake vanibbakajane satÊti
attho.
TaÑ sutvÈ Sindhako tassa uÄÈraÑ dÈnÈdhimuttiÑ pÈkaÔataraÑ
kÈtukÈmo–
297. “Sakko ce te varaÑ dajjÈ, TÈvatiÑsÈnamissaro.
Kissa sabbassa lokassa, varamÈno varaÑ vare”ti–
gÈthamÈha. Tassattho–TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sabbassa ca lokassa issaro
Sakko “varaÑ varassu A~kura yaÑkiÒci manasicchitan”ti tuyhaÑ varaÑ
dajjÈ dadeyya ce, varamÈno patthayamÈno kissa kÊdisaÑ varaÑ vareyyÈsÊti
attho.
Atha A~kuro attano ajjhÈsayaÑ yÈthÈvato pavedento–
298. “Sakko ce me varaÑ dajjÈ, TÈvatiÑsÈnamissaro.
KÈluÔÔhitassa me sato, s|riyuggamanaÑ1 pati.
DibbÈ bhakkhÈ pÈtubhaveyyuÑ, sÊlavanto ca yÈcakÈ.
299. Dadato me na khÊyetha, datvÈ nÈnutapeyyahaÑ.
DadaÑ cittaÑ pasÈdeyyaÑ, etaÑ2 sakkaÑ varaÑ vare”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi.
298. Tattha kÈluÔÔhitassa me satoti kÈle pÈto vuÔÔhitassa atthikÈnaÑ
dakkhiÓeyyÈnaÑ apacÈyanapÈricariyÈdivasena uÔÔhÈnavÊriyasampannassa
me samÈnassa. S|riyuggamanaÑ patÊti s|riyuggamanavelÈyaÑ. DibbÈ
bhakkhÈ pÈtubhaveyyunti devalokapariyÈpannÈ ÈhÈrÈ uppajjeyyuÑ.
SÊlavanto ca yÈcakÈti yÈcakÈ ca sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ bhaveyyuÑ.
______________________________________________________________
1. S|riyassuggamanaÑ (SÊ)

2. EvaÑ (SÊ)
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299. Dadato me na khÊyethÈti ÈgatÈgatÈnaÑ dÈnaÑ dadato ca me
deyyadhammo na khÊyetha, na parikkhayaÑ gaccheyya. DatvÈ
nÈnutapeyyahanti taÒca dÈnaÑ datvÈ kiÒcideva appasÈdakaÑ disvÈ tena
ahaÑ pacchÈ nÈnutapeyyaÑ. DadaÑ cittaÑ pasÈdeyyanti dadamÈno cittaÑ
pasÈdeyyaÑ, pasannacittoyeva hutvÈ dadeyyaÑ. EtaÑ sakkaÑvaraÑ vareti
SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈrogyasampadÈ deyyadhammasampadÈ
dakkhiÓeyyasampadÈ deyyadhammassa aparimitasampadÈ dÈyakasampadÈti
etaÑ paÒcavidhaÑ varaÑ vareyyaÑ. Ettha ca “kÈluÔÔhitassa me sato”ti etena
ÈrogyasampadÈ, “dibbÈ bhakkhÈ pÈtubhaveyyun”ti etena
deyyadhammasampadÈ, “sÊlavanto ca yÈcakÈ”ti etena dakkhiÓeyyasampadÈ,
“dadato me na khÊyethÈ”ti etena deyyadhammassa aparimitasampadÈ, “datvÈ
nÈnutapeyyahaÑ, dadaÑ cittaÑ pasÈdeyyan”ti etehi dÈyakasampadÈti ime
paÒca atthÈ varabhÈvena1 icchitÈ, te ca kho dÈnamayapuÒÒassa yÈvadeva
uÄÈrabhÈvÈyÈti veditabbÈ.
EvaÑ A~kurena attano ajjhÈsaye pavedite tattha nisinno nÊtisatthe
kataparicayo Sonako nÈma eko puriso taÑ atidÈnato vicchinditukÈmo–
300. “Na sabbavittÈni pare pavecche,
Dadeyya dÈnaÒca dhanaÒca rakkhe.
TasmÈ hi dÈnÈ dhanameva seyyo,
AtippadÈnena kulÈ na honti.
301. AdÈnamatidÈnaÒca, nappasaÑsanti paÓÉitÈ.
TasmÈ hi dÈnÈ dhanameva seyyo,
Samena vatteyya sa dhÊradhammo”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi. Sindhako evaÑ punapi vÊmaÑsitukÈmo “na
sabbavittÈnÊ”ti-ÈdimÈhÈti apare.
300. Tattha sabbavittÈnÊti2 saviÒÒÈÓaka-aviÒÒÈÓakappabhedÈni sabbÈni
vitt|pakaraÓÈni, dhanÈnÊti attho. Pareti paramhi, parassÈti
______________________________________________________________
1. AtthÈvahanabhÈvena (SÊ, I)

2. Na sabbavittÈnÊti (I, Ka)
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attho. Na paveccheti na dadeyya, “dakkhiÓeyyÈ laddhÈ”ti katvÈ kiÒci
asesetvÈ sabbasÈpateyyapariccÈgo na kÈtabboti attho. Dadeyya dÈnaÒcÈti
sabbena sabbaÑ dÈnadhammo na kÈtabbo, atha kho attano ÈyaÒca vayaÒca
jÈnitvÈ1 vibhavÈnur|paÑ dÈnaÒca dadeyya. DhanaÒca rakkheti
aladdhalÈbhaladdhaparirakkhaÓarakkhitasambandhavasena2 dhanaÑ
paripÈleyya.
“Ekena bhoge bhuÒjeyya, dvÊhi kammaÑ payojaye.
CatutthaÒca nidhÈpeyya, ÈpadÈsu bhavissatÊ”ti3–
vuttavidhinÈ vÈ dhanaÑ rakkheyya tamm|lakattÈ dÈnassa. Tayopi maggÈ4
aÒÒamaÒÒavisodhanena paÔisevitabbÈti hi nÊticintakÈ. TasmÈ hÊti yasmÈ
dhanaÒca rakkhanto dÈnaÒca karonto ubhayalokahitÈya paÔipanno hoti
dhanam|lakaÒca dÈnaÑ, tasmÈ dÈnato dhanameva seyyo sundarataroti
atidÈnaÑ na kÈtabbanti adhippÈyo. TenÈha “atippadÈnena kulÈ na hontÊ”ti,
dhanassa pamÈÓaÑ ajÈnitvÈ dÈnassa taÑ nissÈya atippadÈnapasa~gena
kulÈni na honti nappavattanti, ucchijjantÊti attho.
301. IdÈni viÒÒ|naÑ pasaÑsitamevatthaÑ5 patiÔÔhapento
“adÈnamatidÈnaÒcÈ”ti gÈthamÈha. Tattha adÈnamatidÈnaÒcÈti sabbena
sabbaÑ kaÔacchubhikkhÈyapi taÓÉulamuÔÔhiyÈpi adÈnaÑ, pamÈÓaÑ
atikkamitvÈ pariccÈgasa~khÈtaÑ atidÈnaÒca paÓÉitÈ buddhimanto
sapaÒÒajÈtikÈ nappasaÑsanti na vaÓÓayanti. Sabbena sabbaÑ adÈnena hi
samparÈyikato atthato paribÈhiro hoti, atidÈnena diÔÔhadhammikapaveÓÊ na
pavattati6. Samena vatteyyÈti avisamena lokiyasarikkhakena samÈhitena7
majjhimena ÒÈyena pavatteyya. Sa dhÊradhammoti yÈ yathÈvuttÈ
dÈnÈdÈnappavatti8, so dhÊrÈnaÑ dhitisampannÈnaÑ nÊtinayakusalÈnaÑ
dhammo, tehi gatamaggoti dÊpeti.
______________________________________________________________
1. ŒyaÒca jÈnitvÈ (SÊ)
2. DhanaÒca rakkheti dhanaÑ rakkheyya
aladdhamÈnabhaÓÉaparirakkhitapabandhavasena (Ka)
3. DÊ 3. 153 piÔÔhe.
4. MattÈ (SÊ)
5. PasaÑsitÈyapi tamevatthaÑ (Ka)
6. DiÔÔhadhammikato (Ka)
7. Lokiyaparikkhakena agarahitena (SÊ, I)
8. YathÈvuttadÈnasammÈpaÔipatti (Ka)
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TaÑ sutvÈ A~kuro tassa adhippÈyaÑ parivattento–
302. “Aho vata re1 ahameva dajjaÑ,
Santo ca maÑ sappurisÈ bhajeyyuÑ.
Meghova ninnÈni parip|rayanto,
Santappaye sabbavanibbakÈnaÑ.
303. Yassa yÈcanake disvÈ, mukhavaÓÓÈ pasÊdati.
DatvÈ attamano hoti, taÑ gharaÑ vasato sukhaÑ.
304. Yassa yÈcanake disvÈ, mukhavaÓÓo pasÊdati.
DatvÈ attamano hoti, esÈ yaÒÒassa2 sampadÈ.
305. Pubbeva dÈnÈ sumano, dadaÑ cittaÑ pasÈdaye.
DatvÈ attamano hoti, esÈ yaÒÒassa2 sampadÈ”ti–
cat|hi gÈthÈhi attanÈ paÔipajjitabbavidhiÑ pakÈsesi.
302. Tattha aho vatÈti sÈdhu vata. Reti3 ÈlapanaÑ. Ahameva dajjanti
ahaÑ dajjameva. AyaÑ hettha sa~khepattho–mÈÓava “dÈnÈ dhanameva
seyyo”ti yadi ayaÑ nÊtikusalÈnaÑ vÈdo tava hotu, kÈmaÑ4 ahaÑ dajjameva.
Santo ca maÑ sappurisÈ bhajeyyunti tasmiÑ ca dÈne santo
upasantakÈyavacÊmanosamÈcÈrÈ sappurisÈ sÈdhavo maÑ bhajeyyuÑ
upagaccheyyuÑ. Meghova ninnÈni parip|rayantoti ahaÑ5 abhippavassanto
mahÈmegho viya ninnÈni ninnaÔÔhÈnÈni sabbesaÑ vanibbakÈnaÑ adhippÈye
parip|rayanto aho vata te6 santappeyyanti.
303. Yassa yÈcanake disvÈti yassa puggalassa gharamesino yÈcanake
disvÈ “paÔhamaÑ tÈva upaÔÔhitaÑ vata me puÒÒakkhettan”ti saddhÈjÈtassa
mukhavaÓÓo pasÊdati, yathÈvibhavaÑ pana tesaÑ dÈnaÑ datvÈ attamano
pÊtisomanassehi gahitacitto hoti. Tanti7 yadettha yÈcakÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Aho vatÈre (SÊ)
2. PuÒÒassa (SÊ, I)
4. VÈdoti ye vadantipi kÈmaÑ (SÊ)
6. Te vata aho (Ka)

3. Areti (SÊ)
5. AhaÒca (SÊ, I)
7. TaÑ hi (SÊ, Ka)

124

KhuddakanikÈya

dassanaÑ, te ca disvÈ cittassa pasÈdanaÑ, yathÈrahaÑ dÈnaÑ datvÈ ca
attamanatÈ.
304. EsÈ yaÒÒassa1 sampadÈti esÈ yaÒÒassa sampatti pÈrip|ri,
nipphattÊti attho.
305. Pubbeva dÈnÈ sumanoti “sampattÊnaÑ nidÈnaÑ2 anugÈmikaÑ
nidhÈnaÑ nidhessÈmÊ”ti muÒcanacetanÈya3 pubbe eva dÈn|pakaraÓassa
sampÈdanato4 paÔÔhÈya sumano somanassajÈto bhaveyya. DadaÑ cittaÑ
pasÈdayeti dadanto deyyadhammaÑ dakkhiÓeyyahatthe patiÔÔhÈpento
“asÈrato dhanato sÈrÈdÈnaÑ5 karomÊ”ti attano cittaÑ pasÈdeyya. DatvÈ
attamano hotÊti dakkhiÓeyyÈnaÑ deyyadhammaÑ pariccajitvÈ
“paÓÉitapaÒÒattaÑ nÈma mayÈ anuÔÔhitaÑ, aho sÈdhu suÔÔh|”ti attamano
pamuditamano pÊtisomanassajÈto hoti. EsÈ yaÒÒassa sampadÈti yÈ ayaÑ
pubbacetanÈ muÒcacetanÈ aparacetanÈti imÈsaÑ
kammaphalasaddhÈnugatÈnaÑ somanassapariggahitÈnaÑ tissannaÑ
cetanÈnaÑ pÈrip|ri, esÈ yaÒÒassa sampadÈ dÈnassa sampatti, na ito
aÒÒathÈti adhippÈyo.
EvaÑ A~kuro attano paÔipajjanavidhiÑ pakÈsetvÈ bhiyyoso mattÈya
abhivaÉÉhamÈnadÈnajjhÈsayo divase divase mahÈdÈnaÑ pavattesi. Tena
tadÈ sabbarajjÈni unna~galÈni6 katvÈ mahÈdÈne diyyamÈne
paÔiladdhasabb|pakaraÓÈ manussÈ attano attano7 kammante pahÈya
yathÈsukhaÑ vicariÑsu, tena rÈj|naÑ koÔÔhÈgÈrÈni parikkhayaÑ agamaÑsu.
Tato rÈjÈno A~kurassa d|taÑ pÈhesuÑ “bhoto dÈnaÑ nissÈya amhÈkaÑ
Èyassa vinÈso ahosi, koÔÔhÈgÈrÈni parikkhayaÑ gatÈni, tattha yuttamattaÑ
ÒÈtabban”ti8.
TaÑ sutvÈ A~kuro dakkhiÓÈpathaÑ gantvÈ damiÄavisaye samuddassa
avid|raÔÔhÈne mahatiyo anekadÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ mahÈdÈnÈni pavattento
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ kÈyassa bhedÈ
______________________________________________________________
1. PuÒÒassa (SÊ, I)
3. DÈnacetanÈya (Ka)
5. AsÈdanato sÈdanaÑ (Ka)
7. Attano (Ka)

2. SampattinidhÈnÈ (SÊ)
4. SambharaÓato (Ka)
6. SattarajjÈni ana~gaÓÈni (Ka)
8. Yuttapatte divase dÈtabbanti (Ka)
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paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsabhavane nibbatti. Tassa dÈnavibh|tiÒca
sagg|papattiÒca dassentÈ sa~gÊtikÈrÈ–
306. “SaÔÔhi vÈhasahassÈni, A~kurassa nivesane.
BhojanaÑ dÊyate niccaÑ, puÒÒapekkhassa jantuno.
307. TisahassÈni s|dÈ hi, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ.
A~kuraÑ upajÊvanti, dÈne yaÒÒassa vÈvaÔÈ.
308. SaÔÔhi purisasahassÈni, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ.
A~kurassa mahÈdÈne, kaÔÔhaÑ phÈlenti mÈÓavÈ.
309. SoÄasitthisahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
A~kurassa mahÈdÈne, vidhÈ piÓÉenti nÈriyo.
310. SoÄasitthisahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
A~kurassa mahÈdÈne, dibbigÈhÈ upaÔÔhitÈ.
311. BahuÑ bah|naÑ pÈdÈsi, ciraÑ pÈdÈsi khattiyo.
SakkaccaÒca ahatthÈ ca, cittÊkatvÈ punappunaÑ.
312. Bah| mÈse ca pakkhe ca, utusaÑvaccharÈni ca.
MahÈdÈnaÑ pavattesi, A~kuro dÊghamantaraÑ.
313. EvaÑ datvÈ yajitvÈ ca, A~kuro dÊghamantaraÑ.
So hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, tÈvatiÑs|pago ah|”ti–
gÈthÈ ÈhaÑsu.
306. Tattha saÔÔhi vÈhasahassÈnÊti vÈhÈnaÑ saÔÔhisahassÈni
gandhasÈlitaÓÉulÈdip|ritavÈhÈnaÑ saÔÔhisahassÈni puÒÒapekkhassa
dÈnajjhÈsayassa dÈnÈdhimuttassa A~kurassa nivesane niccaÑ divase divase
jantuno sattakÈyassa bhojanaÑ dÊyateti yojanÈ.
307-8. TisahassÈni s|dÈ hÊti tisahassamattÈ s|dÈ bhattakÈrakÈ, te ca kho
pana padhÈnabh|tÈ adhippetÈ, tesu ekamekassa
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pana vacanakarÈ anekÈti veditabbÈ. “TisahassÈni s|dÈnan”ti ca paÔhanti.
ŒmuttamaÓikuÓÉalÈti nÈnÈmaÓivicittakuÓÉaladharÈ. NidassanamattaÒcetaÑ,
ÈmuttakaÔakakaÔisuttÈdi-ÈbharaÓÈpi te ahesuÑ. A~kuraÑ upajÊvantÊti taÑ
upanissÈya jÊvanti, tappaÔibaddhajÊvikÈ hontÊti attho. DÈne yaÒÒassa vÈvaÔÈti
mahÈyÈgasaÒÒitassa yaÒÒassa dÈne yajane vÈvaÔÈ ussukkaÑ ÈpannÈ.
KaÔÔhaÑ phÈlenti mÈÓavÈti nÈnappakÈrÈnaÑ khajjabhojjÈdi-ÈhÈravisesÈnaÑ
pacanÈya ala~katapaÔiyattÈ taruÓamanussÈ kaÔÔhÈni phÈlenti vidÈlenti.
309. VidhÈti vidhÈtabbÈni bhojanayoggÈni kaÔukabhaÓÉÈni. PiÓÉentÊti
pisanavasena payojenti.
310. DabbigÈhÈti kaÔacchugÈhikÈ. UpaÔÔhitÈti parivesanaÔÔhÈnaÑ
upagantvÈ ÔhitÈ honti.
311. Bahunti mahantaÑ pah|tikaÑ1. Bah|nanti anekesaÑ. PÈdÈsÊti
pakÈrehi adÈsi. Ciranti cirakÈlaÑ. VÊsativassasahassÈyukesu hi manussesu
so uppanno. BahuÑ bah|naÑ cirakÈlaÑ ca dento yathÈ adÈsi, taÑ dassetuÑ
“sakkaccaÒcÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha sakkaccanti sÈdaraÑ, anapaviddhaÑ
anavaÒÒÈtaÑ katvÈ. SahatthÈti sahatthena, na ÈÓÈpanamattena. CittÊkatvÈti
gÈravabahumÈnayogena cittena karitvÈ p|jetvÈ. Punappunanti bahuso na
ekavÈraÑ, katipayavÈre vÈ akatvÈ anekavÈraÑ pÈdÈsÊti yojanÈ.
312. IdÈni tameva punappunaÑ karaÓaÑ vibhÈvetuÑ “bah| mÈse cÈ”ti
gÈthamÈhaÑsu. Tattha bah| mÈseti cittamÈsÈdike bah| aneke mÈse.
Pakkheti2 kaÓhasukkabhede bah| pakkhe. UtusaÑvaccharÈni cÈti
vasantagimhÈdike bah| ut| ca saÑvaccharÈni ca, sabbattha accantasaÑyoge
upayogavacanaÑ. DÊghamantaranti dÊghakÈlamantaraÑ. Ettha ca “ciraÑ
pÈdÈsÊ”ti cirakÈlaÑ dÈnassa pavattitabhÈvaÑ vatvÈ puna tassa nirantarameva
pavattitabhÈvaÑ dassetuÑ “bah| mÈse”ti-Èdi vuttanti daÔÔhabbaÑ.
______________________________________________________________
1. BahutaÑ (Ka)

2. TatthÈpi (Ka)
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313. Evanti vuttappakÈrena. DatvÈ yajitvÈ cÈti atthato ekameva, kesaÒci
dakkhiÓeyyÈnaÑ ekaccassa deyyadhammassa pariccajanavasena datvÈ, puna
“bahuÑ bah|naÑ pÈdÈsÊ”ti vuttanayena atthikÈnaÑ sabbesaÑ yathÈkÈmaÑ
dento mahÈyÈgavasena yajitvÈ. So hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, tÈvatiÑs|pago
ah|ti so A~kuro ÈyupariyosÈne manussattabhÈvaÑ pahÈya
paÔisandhiggahaÓavasena TÈvatiÑsadevanikÈy|pago ahosi.
EvaÑ tasmiÑ TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ dibbasampattiÑ anubhavante
amhÈkaÑ Bhagavato kÈle Indako nÈma mÈÓavo Èyasmato
Anuruddhattherassa piÓÉÈya carantassa pasannamÈnaso kaÔacchubhikkhaÑ
dÈpesi. So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ khettagatassa puÒÒassa
ÈnubhÈvena TÈvatiÑsesu mahiddhiko mahÈnubhÈvo devaputto hutvÈ
nibbatto dibbehi r|pÈdÊhi dasahi ÔhÈnehi A~kuraÑ devaputtaÑ abhibhavitvÈ
virocati. Tena vuttaÑ–
314. “KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna, Anuruddhassa Indako.
So hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑs|pago ahu.
315. Dasahi ÔhÈnehi A~kuraÑ, Indako atirocati.
R|pe sadde rase gandhe, phoÔÔhabbe ca manorame.
316. ŒyunÈ yasasÈ ceva, vaÓÓena ca sukhena ca.
Œdhipaccena A~kuraÑ, Indako atirocatÊ”ti.
314-5. Tattha r|peti r|pahetu, attano r|pasampattinimittanti attho.
Saddeti-ÈdÊsupi eseva nayo. ŒyunÈti jÊvitena. Nanu ca devÈnaÑ jÊvitaÑ
paricchinnappamÈÓaÑ vuttaÑ. SaccaÑ vuttaÑ, taÑ pana yebhuyyavasena.
TathÈ hi ekaccÈnaÑ devÈnaÑ payogavipatti-ÈdinÈ antarÈmaraÓaÑ hotiyeva.
Indako pana tisso vassakoÔiyo saÔÔhi ca vassasahassÈni parip|retiyeva. Tena
vuttaÑ “ÈyunÈ atirocatÊ”ti. YasasÈti mahatiyÈ parivÈrasampattiyÈ. VaÓÓenÈti
saÓÔhÈnasampattiyÈ. VaÓÓadhÈtusampadÈ pana “r|pe”ti iminÈ vuttÈyeva.
ŒdhipaccenÈti issariyena.
EvaÑ A~kure ca Indake ca TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ dibbasampattiÑ
anubhavantesu amhÈkaÑ BhagavÈ abhisambodhito sattame saÑvacchare
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ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ SÈvatthinagaradvÈre KaÓÉambarukkham|le1
yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ anukkamena tipadavikkamena
TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ pÈricchattakam|le PaÓÉukambalasilÈyaÑ
Yugandharapabbate bÈlas|riyo viya virocamÈno dasahi lokadhÈt|hi
sannipatitÈya devabrahmaparisÈya jutiÑ attano sarÊrappabhÈya abhibhavanto
abhidhammaÑ desetuÑ nisinno avid|re nisinnaÑ IndakaÑ,
dvÈdasayojanantare nisinnaÑ A~kuraÒca disvÈ
dakkhiÓeyyasampattivibhÈvanatthaÑ–
“MahÈdÈnaÑ tayÈ dinnaÑ, A~kura dÊghamantaraÑ.
Atid|re1 nisinnosi, Ègaccha mama santike”ti–
gÈthamÈha. TaÑ sutvÈ A~kuro “BhagavÈ mayÈ cirakÈlaÑ bahuÑ
deyyadhammaÑ pariccajitvÈ pavattitampi mahÈdÈnaÑ
dakkhiÓeyyasampattivirahena akhette vuttabÊjaÑ viya na uÄÈraphalaÑ ahosi,
Indakassa pana kaÔacchubhikkhÈdÈnampi dakkhiÓeyyasampattiyÈ sukhette
vuttabÊjaÑ viya ativiya uÄÈraphalaÑ jÈtan”ti Èha. TamatthaÑ dassento
sa~gÊtikÈrÈ–
317. “TÈvatiÑse yadÈ Buddho, silÈyaÑ PaÓÉukambale.
PÈricchattakam|lamhi, vihÈsi parisuttamo.
318. Dasasu lokadhÈt|su, sannipatitvÈna devatÈ.
PayirupÈsanti SambuddhaÑ, vasantaÑ nagamuddhani.
319. Na koci devo vaÓÓena, SambuddhaÑ atirocati.
Sabbe deve atikkamma3, Sambuddhova virocati.
320. YojanÈni dasa dve ca, A~kuroyaÑ tadÈ ahu.
Avid|reva Buddhassa, Indako atirocati.
321. OloketvÈna Sambuddho, A~kuraÒcÈpi IndakaÑ.
DakkhiÓeyyaÑ sambhÈvento, idaÑ vacanamabravi.
322. MahÈdÈnaÑ tayÈ dinnaÑ, A~kura dÊghamantaraÑ.
Atid|re nisinnosi, Ègaccha mama santike.
______________________________________________________________
1. GaÓÉambarukkham|le (SÊ)

2. Suvid|re (Ka)

3. Adhigayha (SÊ)
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323. Codito bhÈvitattena, A~kuro idamabravi.
KiÑ mayhaÑ tena dÈnena, dakkhiÓeyyena suÒÒataÑ.
324. AyaÑ so Indako yakkho, dajjÈ dÈnaÑ parittakaÑ.
Atirocati amhehi, cando tÈragaÓe yathÈ.
325. Ujja~gale yathÈ khette, bÊjaÑ bahumpi ropitaÑ.
Na vipulaÑ phalaÑ hoti, napi toseti kassakaÑ.
326. Tatheva dÈnaÑ bahukaÑ, dussÊlesu patiÔÔhitaÑ.
Na vipulaÑ phalaÑ hoti, napi toseti dÈyakaÑ.
327. YathÈpi bhaddake khette, bÊjaÑ appampi ropitaÑ.
SammÈ dhÈraÑ pavecchante, phalaÑ toseti kassakaÑ.
328. Tatheva sÊlavantesu, guÓavantesu tÈdisu.
Appakampi kataÑ kÈraÑ, puÒÒaÑ hoti mahapphalan”ti–
gÈthÈyo avocuÑ.
317. Tattha TÈvatiÑseti TÈvatiÑsabhavane. SilÈyaÑ PaÓÉukambaleti
PaÓÉukambalanÈmake silÈsane purisuttamo Buddho yadÈ vihÈsÊti yojanÈ.
318. Dasasu lokadhÈt|su, sannipatitvÈna devatÈti jÈtikhettasaÒÒitesu
dasasu cakkavÈÄasahassesu kÈmÈvacaradevatÈ brahmadevatÈ ca Buddhassa
Bhagavato payirupÈsanÈya dhammassavanatthaÒca ekato sannipatitvÈ.
TenÈha “payirupÈsanti SambuddhaÑ, vasantaÑ nagamuddhanÊ”ti,
sinerumuddhanÊti attho.
320. YojanÈni dasa dve ca, A~kuroyaÑ tadÈ ah|ti ayaÑ
yathÈvuttacarito A~kuro tadÈ Satthu sammukhakÈle dasa dve yojanÈni
antaraÑ katvÈ ahu, Satthu nisinnaÔÔhÈnato dvÈdasayojanantare ÔhÈne nisinno
ahosÊti attho.
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323. Codito bhÈvitattenÈti pÈramiparibhÈvitÈya ariyamaggabhÈvanÈya
bhÈvitattena SammÈsambuddhena codito. KiÑ mayhaÑ tenÈti-ÈdikÈ Satthu
paÔivacanavasena A~kurena vuttagÈthÈ. DakkhiÓeyyena suÒÒatanti yaÑ
dakkhiÓeyyena suÒÒataÑ rittakaÑ virahitaÑ tadÈ mama dÈnaÑ, tasmÈ “kiÑ
mayhaÑ tenÈ”ti attano dÈnapuÒÒaÑ hÊÄento vadati.
324. Yakkhoti devaputto. DajjÈti datvÈ. Atirocati amhehÊti attanÈ
mÈdisehi ativiya virocati. HÊti vÈ nipÈtamattaÑ, amhe atikkamitvÈ
abhibhavitvÈ virocatÊti attho. YathÈ kinti Èha “cando tÈragaÓe yathÈ”ti.
325-6. Ujja~galeti ativiya thaddhabh|mibhÈge. “sare”ti keci vadanti.
Ropitanti vuttaÑ, vapitvÈ vÈ uddharitvÈ vÈ puna ropitaÑ. Napi tosetÊti na
nandayati, appaphalatÈya vÈ tuÔÔhiÑ na janeti. TathevÈti yathÈ ujja~gale
khette bahumpi bÊjaÑ ropitaÑ vipulaphalaÑ uÄÈraphalaÑ na hoti, tato eva
kassakaÑ na toseti, tathÈ dussÊlesu sÊlavirahitesu bahukampi dÈnaÑ
patiÔÔhÈpitaÑ vipulaphalaÑ mahapphalaÑ na hoti tato eva dÈyakaÑ na
tosetÊti attho.
327-8. YathÈpi bhaddaketi gÈthÈdvayassa vuttavipariyÈyena atthayojanÈ
veditabbÈ. Tattha sammÈ dhÈraÑ pavecchanteti vuÔÔhidhÈraÑ sammadeva
pavattente, anvaÉÉhamÈsaÑ anudasÈhaÑ anupaÒcÈhaÑ deve vassanteti
attho. GuÓavantes|ti jhÈnÈdiguÓayuttesu. TÈdis|ti iÔÔhÈdÊsu
tÈdilakkhaÓappattesu. KÈranti li~gavipallÈsena vuttaÑ, upakÈroti attho.
KÊdiso upakÈroti Èha “puÒÒan”ti.
329. “VÊceyya dÈnaÑ dÈtabbaÑ, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
Viceyya dÈnaÑ datvÈna, saggaÑ gacchanti dÈyakÈ.
330. Viceyya dÈnaÑ sugatappasaÔÔhaÑ,
Ye dakkhiÓeyyÈ idha jÊvaloke.
Etesu dinnÈni mahapphalÈni,
BÊjÈni vuttÈni yathÈ sukhette”ti–
ayaÑ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ gÈthÈ.
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329. Tattha viceyyÈti vicinitvÈ, puÒÒakkhettaÑ paÒÒÈya upaparikkhitvÈ.
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
TayidaÑ A~kurapetavatthu SatthÈrÈ1 TÈvatiÑsabhavane
dasasahassacakkavÈÄadevatÈnaÑ purato
dakkhiÓeyyasampattivibhÈvanatthaÑ “mahÈdÈnaÑ tayÈ dinnan”ti-ÈdinÈ
attanÈ samuÔÔhÈpitaÑ, tattha tayo mÈse abhidhammaÑ desetvÈ
mahÈpavÈraÓÈya devagaÓaparivuto devadevo devalokato Sa~kassanagaraÑ
otaritvÈ anukkamena SÈvatthiÑ patvÈ Jetavane viharanto catuparisamajjhe
dakkhiÓeyyasampattivibhÈvanatthameva “yassa atthÈya gacchÈmÈ”ti-ÈdinÈ
vitthÈrato desetvÈ catusaccakathÈya desanÈya k|ÔaÑ gaÓhi, desanÈvasÈne
tesaÑ anekakoÔipÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti.
A~kurapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. UttaramÈtupetivatthuvaÓÓanÈ
DivÈvihÈragataÑ bhikkhunti idaÑ UttaramÈtupetivatthu. TatrÈyaÑ
atthavibhÈvanÈ–Satthari parinibbute paÔhamamahÈsa~gÊtiyÈ pavattitÈya
ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano dvÈdasahi bhikkh|hi saddhiÑ KosambiyÈ avid|re
aÒÒatarasmiÑ araÒÒÈyatane vihÈsi. Tena ca samayena raÒÒo Udenassa
aÒÒataro amacco kÈlamakÈsi, tena ca pubbe nagare kammantÈ adhiÔÔhitÈ
ahesuÑ. Atha rÈjÈ tassa puttaÑ UttaraÑ nÈma mÈÓavaÑ pakkosÈpetvÈ
“tvaÑ ca2 pitarÈ adhiÔÔhite kammante samanusÈsÈ”ti tena ÔhitaÔÔhÈne3
Ôhapesi.
So ca sÈdh|ti sampaÔicchitvÈ ekadivasaÑ nagarapaÔisa~kharaÓiyÈnaÑ
dÈr|naÑ atthÈya vaÉÉhakiyo gahetvÈ araÒÒaÑ gato tattha Èyasmato
MahÈkaccÈyanattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ upagantvÈ theraÑ tattha
paÑsuk|lacÊvaradharaÑ4 vivittaÑ nisinnaÑ disvÈ iriyÈpatheyeva pasÊditvÈ
katapaÔisanthÈro vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi, thero tassa dhammaÑ kathesi,
so
______________________________________________________________
1. SatthÈ (I)
3. TaÑ senÈpatiÔÔhÈne (Ka)

2. Tava (Ka)
4. PaÑsuk|lacÊvaraÑ pÈrupitvÈ (Ka)
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dhammaÑ sutvÈ ratanattaye saÒjÈtappasÈdo saraÓesu patiÔÔhÈya theraÑ
nimantesi “adhivÈsetha me bhante svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkh|hi
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi thero tuÓhÊbhÈvena, so tato nikkhamitvÈ
nagaraÑ gantvÈ aÒÒesaÑ upÈsakÈnaÑ Ècikkhi “thero mayÈ svÈtanÈya
nimantito, tumhehipi mama dÈnaggaÑ Ègantabban”ti.
So dutiyadivase kÈlasseva paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ
paÔiyÈdÈpetvÈ kÈlaÑ ÈrocÈpetvÈ saddhiÑ bhikkh|hi Ègacchantassa therassa
paccuggamanaÑ katvÈ vanditvÈ purakkhatvÈ gehaÑ pavesesi. Atha
mahÈrahakappiyapaccattharaÓa-atthatesu Èsanesu there ca bhikkh|su ca
nisinnesu gandhapupphadh|pehi1 p|jaÑ katvÈ paÓÊtena annapÈnena te
santappetvÈ saÒjÈtappasÈdo kataÒjalÊ anumodanaÑ suÓitvÈ
katabhattÈnumodane there gacchante pattaÑ gahetvÈ anugacchanto nagarato
nikkhamitvÈ paÔinivattanto “bhante tumhehi niccaÑ mama gehaÑ
pavisitabban”ti yÈcitvÈ therassa adhivÈsanaÑ ÒatvÈ nivatti. EvaÑ so theraÑ
upaÔÔhahanto tassa ovÈde patiÔÔhÈya sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi, vihÈraÒca
kÈresi, sabbe ca attano ÒÈtake sÈsane abhippasanne akÈsi.
MÈtÈ panassa maccheramalapariyuÔÔhitacittÈ hutvÈ evaÑ paribhÈsi
“yaÑ tvaÑ mama anicchantiyÈ eva samaÓÈnaÑ annapÈnaÑ desi, taÑ te
paraloke lohitaÑ sampajjat|”ti. EkaÑ pana morapiÒchakalÈpaÑ
vihÈramahadivase diyyamÈnaÑ anujÈni. SÈ kÈlaÑ katvÈ petayoniyaÑ
uppajji, morapiÒchakalÈpadÈnÈnumodanena panassÈ kesÈ nÊlÈ siniddhÈ
vellitaggÈ sukhumÈ dÊghÈ ca ahesuÑ. SÈ yadÈ Ga~gÈnadiÑ “pÈnÊyaÑ
pivissÈmÊ”ti otarati, tadÈ nadÊ lohitap|rÈ2 hoti. SÈ paÒcapaÓÓÈsa vassÈni
khuppipÈsÈbhibh|tÈ vicaritvÈ ekadivasaÑ Ka~khÈrevatattheraÑ Ga~gÈya
tÊre divÈvihÈraÑ nisinnaÑ disvÈ attÈnaÑ attano kesehi paÔicchÈdetvÈ
upasa~kamitvÈ pÈnÊyaÑ yÈci. TaÑ sandhÈya vuttaÑ–
331. “DivÈvihÈragataÑ bhikkhuÑ, Ga~gÈtÊre nisinnakaÑ.
TaÑ petÊ upasa~kamma, dubbaÓÓÈ bhÊrudassanÈ.
______________________________________________________________
1. Gandhapupphadh|padÊpehi (SÊ, I)

2. LohitapuÓÓÈ (SÊ, I)
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332. KesÈ cassÈ atidÊghÈ1, yÈvabh|mÈ’valambare.
Kesehi sÈ paÔicchannÈ, samaÓaÑ etadabravÊ”ti–
imÈ dve gÈthÈ sa~gÊtikÈrakehi idha Èdito ÔhapitÈ.
Tattha bhÊrudassanÈti bhayÈnakadassanÈ. “RuddadassanÈ”ti2 vÈ pÈÔho,
bÊbhacchabhÈriyadassanÈti3 attho. YÈvabh|mÈ’valambareti yÈva bh|mi,
tÈva olambanti. Pubbe “bhikkhun”ti ca pacchÈ “samaÓan”ti ca
Ka~khÈrevatattherameva sandhÈya vuttaÑ.
SÈ pana petÊ theraÑ upasa~kamitvÈ pÈnÊyaÑ yÈcantÊ–
333. “PaÒcapaÓÓÈsa vassÈni, yato kÈlakatÈ ahaÑ.
NÈbhijÈnÈmi bhuttaÑ vÈ, pÊtaÑ vÈ pana pÈniyaÑ.
Dehi tvaÑ4 pÈniyaÑ bhante, tasitÈ pÈniyÈya me”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
333. Tattha nÈbhijÈnÈmi bhuttaÑ vÈti evaÑ dÊghamantare kÈle
bhojanaÑ bhuttaÑ vÈ pÈnÊyaÑ pÊtaÑ vÈ nÈbhijÈnÈmi, na bhuttaÑ na pÊtanti
attho. TasitÈti pipÈsitÈ. PÈniyÈyÈti pÈnÊyatthÈya ÈhiÓÉantiyÈ me pÈnÊyaÑ
dehi bhanteti yojanÈ.
Ito paraÑ–
334. “AyaÑ sÊtodikÈ Ga~gÈ, Himavantato5 sandati.
Piva etto gahetvÈna, kiÑ maÑ yÈcasi pÈniyaÑ.
335. SacÈhaÑ bhante Ga~gÈya, sayaÑ gaÓhÈmi pÈniyaÑ.
LohitaÑ me parivattati, tasmÈ yÈcÈmi pÈniyaÑ.
336. KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, Ga~gÈ te hoti lohitaÑ.
337. Putto me Uttaro nÈma6, saddho Èsi upÈsako.
So ca mayhaÑ akÈmÈya, samaÓÈnaÑ pavecchati.
______________________________________________________________
1. Ah| dÊghÈ (Ka)
4. Dehi me (Ka)

2. GarudassanÈti (Ka)
5. HimavantÈva (Ka)

3. VigacchatÈya bhÈriyadassanÈti (Ka)
6. Putto me bhante uttaro (Ka)
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338. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
TamahaÑ paribhÈsÈmi, maccherena upaddutÈ.
339. ‘YaÑ tvaÑ mayhaÑ akÈmÈya, samaÓÈnaÑ pavecchasi.
CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
340. EtaÑ te paralokasmiÑ, lohitaÑ hotu Uttara’.
TassakammavipÈkena, Ga~gÈ me hoti lohitan”ti–

imÈ therassa ca petiyÈ ca vacanapaÔivacanagÈthÈ.
334. Tattha Himavantatoti mahato himassa atthitÈya “HimavÈ”ti
laddhanÈmato pabbatarÈjato. SandatÊti pavattati. Ettoti ito MahÈga~gÈto.
Kinti kasmÈ maÑ yÈcasi pÈnÊyaÑ, Ga~gÈnadiÑ otaritvÈ yathÈruci pivÈti
dasseti.
335. LohitaÑ me parivattatÊti udakaÑ sandamÈnaÑ mayhaÑ
pÈpakammaphalena lohitaÑ hutvÈ parivattati pariÓamati, tÈya gahitamattaÑ
udakaÑ lohitaÑ jÈyati.
337-40. MayhaÑakÈmÈyÈti mama anicchantiyÈ. PavecchatÊti deti.
Paccayanti gilÈnapaccayaÑ. Etanti yaÑ etaÑ cÊvarÈdikaÑ paccayajÈtaÑ
samaÓÈnaÑ pavecchasi1 desi, etaÑ te paralokasmiÑ lohitaÑ hotu uttarÈti
abhisapanavasena kataÑ pÈpakammaÑ, tassa vipÈkenÈti yojanÈ.
AthÈyasmÈ Revato taÑ petiÑ uddissa bhikkhusaÑghassa pÈnÊyaÑ
adÈsi, piÓÉÈya caritvÈ bhattaÑ gahetvÈ bhikkh|namadÈsi, sa~kÈrak|ÔÈdito
paÑsuk|laÑ gahetvÈ dhovitvÈ bhisiÒca cimilikaÒca katvÈ bhikkh|naÑ
adÈsi, tena cassÈ petiyÈ dibbasampattiyo ahesuÑ. SÈ therassa santikaÑ
gantvÈ attanÈ laddhadibbasampattiÑ therassa dassesi. Thero taÑ pavattiÑ
attano santikaÑ upagatÈnaÑ catunnaÑ2 parisÈnaÑ pakÈsetvÈ
______________________________________________________________
1. PavecchasÊti (SÊ, I)

2. Bah|naÑ (Ka)
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dhammakathaÑ kathesi, tena mahÈjano saÒjÈtasaÑvego
vigatamalamacchero hutvÈ dÈnasÊlÈdikusaladhammÈbhirato ahosÊti. IdaÑ
pana petavatthu dutiyasa~gÊtiyaÑ sa~gahaÑ ÈruÄhanti daÔÔhabbaÑ.
UttaramÈtupetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
11. SuttapetavatthuvaÓÓanÈ
AhaÑ pure pabbajitassa bhikkhunoti idaÑ Suttapetavatthu. Tassa kÈ
uppatti? SÈvatthiyÈ kira avid|re aÒÒatarasmiÑ gÈmake amhÈkaÑ Satthari
anuppanneyeva sattannaÑ vassasatÈnaÑ upari aÒÒataro dÈrako ekaÑ
PaccekabuddhaÑ upaÔÔhahi. Tassa mÈtÈ tasmiÑ vayappatte tassatthÈya
samÈnakulato aÒÒataraÑ kuladhÊtaraÑ Ènesi. VivÈhadivaseyeva ca so
kumÈro sahÈyehi saddhiÑ nhÈyituÑ gato ahinÈ daÔÔho kÈlamakÈsi,
“yakkhagÈhenÈ”tipi vadanti. So Paccekabuddhassa upaÔÔhÈnena bahuÑ
kusalakammaÑ katvÈ Ôhitopi tassÈ dÈrikÈya paÔibaddhacittatÈya VimÈnapeto
hutvÈ nibbatti, mahiddhiko pana ahosi mahÈnubhÈvo.
Atha so taÑ dÈrikaÑ attano vimÈnaÑ netukÈmo “kenu nu kho upÈyena
esÈ diÔÔhadhammavedanÊyakammaÑ katvÈ mayÈ saddhiÑ idha
abhirameyyÈ”ti tassÈ dibbabhogasampattiyÈ anubhavanahetuÑ vÊmaÑsanto
PaccekabuddhaÑ cÊvarakammaÑ karontaÑ disvÈ manussar|pena gantvÈ
vanditvÈ “kiÑ bhante suttakena attho atthÊ”ti Èha. CÊvarakammaÑ karomi
upÈsakÈti. “tena hi bhante asukasmiÑ ÔhÈne suttabhikkhaÑ carathÈ”ti tassÈ
dÈrikÈya gehaÑ dassesi. Paccekabuddho tattha gantvÈ gharadvÈre aÔÔhÈsi.
Atha sÈ PaccekabuddhaÑ tattha ÔhitaÑ disvÈ1 pasannamÈnasÈ “suttakena me
ayyo atthiko”ti ÒatvÈ ekaÑ suttaguÄaÑ adÈsi. Atha so amanusso
manussar|pena tassÈ dÈrikÈya gharaÑ gantvÈ tassÈ mÈtaraÑ yÈcitvÈ tÈya
saddhiÑ katipÈhaÑ vasitvÈ tassÈ mÈtuyÈ anuggahatthaÑ tasmiÑ gehe
sabbabhÈjanÈni hiraÒÒasuvaÓÓassa p|retvÈ sabbattha upari nÈmaÑ likhi
“idaÑ devadattiyaÑ dhanaÑ2 na kenaci gahetabban”ti, taÒca dÈrikaÑ
gahetvÈ
______________________________________________________________
1. PaccekabuddhaÑ disvÈ (Ka)

2. DevadattikadhanaÑ (Ka)
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attano vimÈnaÑ agamÈsi. TassÈ mÈtÈ pah|taÑ dhanaÑ labhitvÈ attano
ÒÈtakÈnaÑ kapaÓaddhikÈdÊnaÒca datvÈ attanÈ ca paribhuÒjitvÈ kÈlaÑ
karontÊ “mama dhÊtÈ Ègacchati ce, idaÑ dhanaÑ dassethÈ”ti ÒÈtakÈnaÑ
kathetvÈ kÈlamakÈsi.
Tato sattannaÑ vassasatÈnaÑ accayena amhÈkaÑ Bhagavati loke
uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke anukkamena SÈvatthiyaÑ viharante
tassÈ itthiyÈ tena amanussena saddhiÑ vasantiyÈ ukkaÓÔhÈ uppajji. SÈ taÑ1
“sÈdhu ayyaputta maÑ sakaÒÒeva gehaÑ paÔinehÊ”ti vadantÊ–
341. “AhaÑ pure pabbajitassa bhikkhuno,
SuttaÑ adÈsiÑ upasa~kamma2 yÈcitÈ.
Tassa vipÈko vipulaphal|palabbhati,
BahukÈ ca me uppajjare3 vatthakoÔiyo.
342. PupphÈbhikiÓÓaÑ ramitaÑ4 vimÈnaÑ,
AnekacittaÑ naranÈrisevitaÑ.
SÈhaÑ bhuÒjÈmi ca pÈrupÈmi ca,
Pah|tavittÈ na ca tÈva khÊyati.
343. Tasseva kammassa vipÈkamanvayÈ,
SukhaÒca sÈtaÒca idh|palabbhati.
SÈhaÑ gantvÈ punadeva mÈnusaÑ,
KÈhÈmi puÒÒÈni naya’yyaputta man”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
341. Tattha “pabbajitassa bhikkhuno”ti idaÑ PaccekabuddhaÑ
sandhÈya vuttaÑ. So hi kÈmÈdimalÈnaÑ attano santÈnato anavasesato
pabbÈjitattÈ pahÊnattÈ paramatthato “pabbajito”ti, bhinnakilesattÈ
“bhikkh|”ti ca vattabbataÑ arahati. Suttanti kappÈsiyasuttaÑ.
Upasa~kammÈti5 mayhaÑ gehaÑ upasa~kamitvÈ. YÈcitÈti “uddissa ariyÈ
tiÔÔhanti, esÈ ariyÈna yÈcanÈ”ti6 evaÑ vuttÈya kÈyaviÒÒattipayogasa~khÈtÈya
______________________________________________________________
1. TaÑ Èha (SÊ, Ka)
4. RamamidaÑ (Ka)

2. Upagamma (SÊ, I)
5. UpagammÈti (SÊ, I)

3. Bah| ca me upapajjare (SÊ)
6. Khu 5. 162 piÔÔhe JÈtake.
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bhikkhÈcariyÈya yÈcitÈ. TassÈti tassa suttadÈnassa. VipÈko
vipulaphal|palabbhatÊti vipulaphalo uÄÈra-udayo mahÈ-udayo vipÈko etarahi
upalabbhati paccanubhavÊyati. BahukÈti1 anekÈ. VatthakoÔiyoti vatthÈnaÑ
koÔiyo, anekasatasahassapabhedÈni vatthÈnÊti2 attho.
342. Anekacittanti nÈnÈvidhacittakammaÑ, anekehi vÈ muttÈmaÓi-ÈdÊhi
ratanehi vicittar|paÑ. NaranÈrisevitanti paricÈrakabh|tehi narehi nÈrÊhi ca
upasevitaÑ. SÈhaÑ bhuÒjÈmÊti sÈ ahaÑ taÑ vimÈnaÑ paribhuÒjÈmi.
PÈrupÈmÊti anekÈsu vatthakoÔÊsu icchiticchitaÑ nivÈsemi ceva paridahÈmi
ca. Pah|tavittÈti pah|tavitt|pakaraÓÈ mahaddhanÈ mahÈbhogÈ. Na ca tÈva
khÊyatÊti taÒca vittaÑ na khÊyati, na parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gacchati.
343. Tasseva kammassa vipÈkamanvayÈti tasseva
suttadÈnamayapuÒÒakammassa anvayÈ paccayÈ hetubhÈvena vipÈkabh|taÑ
sukhaÑ iÔÔhamadhurasa~khÈtaÑ sÈtaÒca idha imasmiÑ vimÈne upalabbhati.
GantvÈ punadeva mÈnusanti puna eva manussalokaÑ upagantvÈ. KÈhÈmi
puÒÒÈnÊti mayhaÑ sukhavisesanipphÈdakÈni puÒÒÈni karissÈmi, yesaÑ vÈ
mayÈ ayaÑ sampatti laddhÈti adhippÈyo. Naya’yyaputta manti ayyaputta
maÑ manussalokaÑ naya, nehÊti attho.
TaÑ sutvÈ so amanusso tassÈ paÔibaddhacittatÈya anukampÈya
gamanaÑ anicchanto–
344. “Satta tuvaÑ vassasatÈ idhÈgatÈ,
JiÓÓÈ ca vuÉÉhÈ ca tahiÑ bhavissasi.
Sabbeva te kÈlakatÈ ca ÒÈtakÈ,
KiÑ tattha gantvÈna ito karissasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha sattÈti vibhattilopena niddeso, nissakke vÈ etaÑ
paccattavacanaÑ. VassasatÈti vassasatato, sattahi vassasatehi uddhaÑ tuvaÑ
idhÈgatÈ imaÑ vimÈnaÑ ÈgatÈ, idhÈgatÈya tuyhaÑ satta
______________________________________________________________
1. Bah|ti (SÊ, I)

2. AnekasatasahassapamÈÓÈnÊti (Ka)
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vassasatÈni hontÊti attho. JiÓÓÈ ca vuÉÉhÈ ca tahiÑ bhavissasÊti idha dibbehi
utu-ÈhÈrehi upathambhitatthabhÈvÈ kammÈnubhÈvena ettakaÑ kÈlaÑ
daharÈkÈreneva ÔhitÈ, ito pana gatÈ kammassa ca parikkhÊÓattÈ anussÈnaÒca
utu-ÈhÈravasena jarÈjiÓÓÈ vayovuÉÉhÈ ca tahiÑ manussaloke bhavissasi.
Kinti? Sabbeva te kÈlakatÈ ca ÒÈtakÈti dÊghassa addhuno gatattÈ tava
ÒÈtayopi sabbe eva matÈ, tasmÈ ito devalokato tattha manussalokaÑ gantvÈ
kiÑ karissasi, avasesampi ÈyuÒca idheva khepehi, idha vasÈhÊti adhippÈyo.
EvaÑ tena vuttÈ sÈ tassa vacanaÑ asaddahantÊ punadeva–
345. “Satteva vassÈni idhÈgatÈya me,
DibbaÒca sukhaÒca samappitÈya.
SÈhaÑ gantvÈ punadeva mÈnusaÑ,
KÈhÈmi puÒÒÈni naya’yyaputta man”ti–
gÈthamÈha. Tattha satteva vassÈni idhÈgatÈya meti ayyaputta mayhaÑ
idhÈgatÈya satteva vassÈni maÒÒe vÊtivattÈni. Satta vassasatÈni
dibbasukhasamappitÈya bahumpi kÈlaÑ gataÑ asallakkhentÊ evamÈha.
EvaÑ pana tÈya vutto so VimÈnapeto nÈnappakÈraÑ taÑ anusÈsitvÈ
“tvaÑ idÈni sattÈhato uttari tattha na jÊvissati1, mÈtuyÈ te nikkhittaÑmayÈ
dinnaÑ dhanaÑ atthi, taÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ datvÈ idheva uppattiÑ
patthehÊ”ti vatvÈ taÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ gÈmamajjhe ÔhapetvÈ “idhÈgate
aÒÒepi jane ‘yathÈbalaÑ puÒÒÈni karothÈ’ti ovadeyyÈsÊ”ti vatvÈ gato. Tena
vuttaÑ–
346. “So taÑ gahetvÈna pasayha bÈhÈyaÑ,
PaccÈnayitvÈna theriÑ sudubbalaÑ.
Vajjesi ‘aÒÒampi janaÑ idhÈgataÑ,
Karotha puÒÒÈni sukh|palabbhatÊ’ti”.
Tattha soti so vimÈnapeto. Tanti taÑ itthiÑ. GahetvÈna pasayha
bÈhÈyanti pasayha netÈ viya2 bÈhÈyaÑ taÑ gahetvÈ.
______________________________________________________________
1. UddhaÑ na jÊvissasi (SÊ, I)

2. Pasayhanto viya so (Ka)
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paccÈnayitvÈnÈti tassÈ jÈtasaÑvuÉÉhagÈmaÑ punadeva ÈnayitvÈ. Therinti
thÈvariÑ, jiÓÓaÑ vuÉÉhanti attho. Sudubbalanti jarÈjiÓÓatÈya eva suÔÔhu
dubbalaÑ. SÈ kira tato vimÈnato apagamanasamanantarameva jiÓÓÈ vuÉÉhÈ
mahallikÈ addhagatÈ vayo-anuppattÈ ahosi. VajjesÊti vadeyyÈsi.
VattabbavacanÈkÈraÒca dassetuÑ “aÒÒampi janan”ti-Èdi vuttaÑ.
Tassattho–bhadde tvampi puÒÒaÑ kareyyÈsi, aÒÒampi janaÑ idha tava
dassanatthÈya ÈgataÑ “bhadramukhÈ ÈdittaÑ sÊsaÑ vÈ celaÑ vÈ
ajjhupekkhitvÈpi dÈnasÊlÈdÊni puÒÒÈni karothÈti, kate ca puÒÒe ekaÑseneva
tassa phalabh|taÑ sukhaÑ upalabbhati, na ettha saÑsayo kÈtabbo”ti
vadeyyÈsi ovadeyyÈsÊti.
EvaÒca vatvÈ tasmiÑ gate sÈ itthÊ attano ÒÈtakÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
gantvÈ tesaÑ attÈnaÑ jÈnÈpetvÈ tehi niyyÈditadhanaÑ gahetvÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dÈnaÑ dentÊ attano santikaÑ ÈgatÈgatÈnaÑ–
347. “DiÔÔhÈ mayÈ akatena sÈdhunÈ,
PetÈ vihaÒÒanti tatheva manussÈ.
KammaÒca katvÈ sukhavedanÊyaÑ,
DevÈ manussÈ ca sukhe ÔhitÈ pajÈ”ti–
gÈthÈya ovÈdamadÈsi.
Tattha akatenÈti anibbattitena attanÈ anupacitena. SÈdhunÈti
kusalakammena, itthambh|talakkhaÓe karaÓavacanaÑ. VihaÒÒantÊti
vighÈtaÑ Èpajjanti. SukhavedanÊyanti sukhavipÈkaÑ puÒÒakammaÑ. Sukhe
ÔhitÈti sukhe patiÔÔhitÈ. “SukhedhitÈ”ti vÈ pÈÔho, sukhena abhivuÉÉhÈ phÊtÈti
attho. AyaÑ hettha adhippÈyo–yathÈ petÈ tatheva manussÈ akatena
kusalena, katena ca akusalena vihaÒÒamÈnÈ khuppipÈsÈdinÈ vighÈtaÑ
ÈpajjantÈ mahÈdukkhaÑ anubhavantÈ diÔÔhÈ mayÈ. SukhavedanÊyaÑ pana
kammaÑ katvÈ tena katena kusalakammena, akatena ca akusalakammena
devamanussapariyÈpannÈ pajÈ sukhe ÔhitÈ diÔÔhÈ mayÈ, attapaccakkhametaÑ,
tasmÈ pÈpaÑ d|ratova parivajjentÈ puÒÒakiriyÈya yuttapayuttÈ hothÈti.
EvaÑ pana ovÈdaÑ dentÊ samaÓabrÈhmaÓÈdÊnaÑ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ
pavattetvÈ sattame divase kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsesu nibbatti. Bhikkh| taÑ
pavattiÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
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sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, visesato ca Paccekabuddhesu
pavattitadÈnassa mahapphalataÑ mahÈnisaÑsataÒca pakÈsesi, taÑ sutvÈ
mahÈjano vigatamalamacchero dÈnÈdipuÒÒÈbhirato ahosÊti.
SuttapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
12. KaÓÓamuÓÉapetivatthuvaÓÓanÈ
SoÓÓasopÈnaphalakÈti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
KaÓÓamuÓÉapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. AtÊte kira KassapabuddhakÈle
Kimilanagare1 aÒÒataro upÈsako sotÈpanno paÒcahi upÈsakasatehi saddhiÑ
samÈnacchando hutvÈ ÈrÈmaropanasetubandhanaca~kamanakaraÓÈdÊsu
puÒÒakammesu pasuto hutvÈ viharanto saÑghassa vihÈraÑ kÈretvÈ tehi
saddhiÑ kÈlena kÈlaÑ vihÈraÑ gacchanti. TesaÑ bhariyÈyopi upÈsikÈ hutvÈ
aÒÒamaÒÒaÑ samaggÈ mÈlÈgandhavilepanÈdihatthÈ kÈlena kÈlaÑ vihÈraÑ
gacchantiyo antarÈmagge ÈrÈmasabhÈdÊsu vissamitvÈ gacchanti.
AthekadivasaÑ katipayÈ dhuttÈ ekissÈ sabhÈya sannisinnÈ tÈsu tattha
vissamitvÈ gatÈsu tÈsaÑ r|pasampattiÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ tÈsaÑ
sÊlÈcÈraguÓasampannataÑ ÒatvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ko etÈsu ekissÈpi
sÊlabhedaÑ kÈtuÑ samattho”ti. Tattha aÒÒataro “ahaÑ samattho”ti Èha. Te
tena “sahassena abbhutaÑ karomÈ”ti abbhutaÑ akaÑsu. ( )2 so3 anekehi
upÈyehi vÈyamamÈno4 tÈsu sabhaÑ5 ÈgatÈsu sumuÒcitaÑ sattatantiÑ
madhurassaraÑ vÊÓaÑ vÈdento madhureneva sarena kÈmapaÔisaÑyuttagÊtÈni
gÈyanto gÊtasaddena tÈsu aÒÒataraÑ itthiÑ sÊlabhedaÑ pÈpento aticÈriniÑ
katvÈ te dhutte6 sahassaÑ parÈjesi. Te sahassaparÈjitÈ7 tassÈ sÈmikassa
ÈrocesuÑ. SÈmiko taÑ pucchi8 “kiÑ tvaÑ evar|pÈ, yathÈ
______________________________________________________________
1. Kimbilanagare (SÊ, I)
2. (Kate tava sahassaÑ amhehi deyyaÑ, akate tayÈ amhÈkaÑ deyyanti) (SÊ)
3. So lobhena bhayena ca (SÊ)
4. GÈyamÈno (SÊ)
5. ŒsannaÑ (Ka)
6. PÈpetvÈ taya saddhiÑ vippaÔipattiÑ ÈpajjitvÈ tehi dhuttehi (SÊ, I)
7. Te tena sahassena parÈjitÈ (SÊ)
8. So asaddahanto taÑ paÔipucchi (SÊ, I)
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te purisÈ avocun”ti. SÈ “nÈhaÑ ÊdisaÑ jÈnÈmÊ”ti paÔikkhipitvÈ tasmiÑ
asaddahante samÊpe ÔhitaÑ sunakhaÑ dassetvÈ sapathaÑ akÈsi “sace mayÈ
tÈdisaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, ayaÑ chinnakaÓÓo kÈÄasunakho tattha tattha
bhave jÈtaÑ maÑ khÈdat|”ti. ItarÈpi paÒcasatÈ itthiyo taÑ itthiÑ aticÈriniÑ
jÈnantÊ “kiÑ ayaÑ tathÈr|paÑ pÈpaÑ akÈsi, udÈhu nÈkÈsÊ”ti coditÈ “na
mayaÑ evar|paÑ jÈnÈmÈ”ti musÈ vatvÈ “sace mayaÑ jÈnÈma, bhave bhave
etissÈyeva dÈsiyo bhaveyyÈmÈ”ti sapathaÑ akaÑsu.
Atha sÈ aticÈrinÊ itthÊ teneva vippaÔisÈrena ÉayhamÈnahadayÈ sussitvÈ
na cireneva kÈlaÑ katvÈ Himavati pabbatarÈje sattannaÑ mahÈsarÈnaÑ
aÒÒatarassa KaÓÓamuÓÉadahassa tÊre vimÈnapetÊ hutvÈ nibbatti,
vimÈnasÈmantÈ cassÈ kammavipÈkÈnubhavanayoggÈ ekÈ pokkharaÓÊ
nibbatti. SesÈ ca paÒcasatÈ itthiyo kÈlaÑ katvÈ sapathakammavasena
tassÈyeva dÈsiyo hutvÈ nibbattiÑsu. SÈ tattha pubbe katassa puÒÒakammassa
phalena divasabhÈgaÑ dibbasampattiÑ anubhavitvÈ aÉÉharatte
pÈpakammabalasaÒcoditÈ sayanato uÔÔhahitvÈ pokkharaÓitÊraÑ gacchati.
Tattha gataÑ gajapotakappamÈÓo eko kÈÄasunakho bheravar|po
chinnakaÓÓo tikhiÓÈyatakathinadÈÔho
suvipphulitakhadira~gÈrapuÒjasadisanayano
nirantarappavattavijjulatÈsa~ghÈtasadisajivho kathinatikhiÓanakho
kharÈyatadubbaÓÓalomo tato ÈgantvÈ taÑ bh|miyaÑ nipÈtetvÈ
atisayajighacchÈbhibh|to viya pasayha khÈdanto aÔÔhisa~khalikamattaÑ
katvÈ dantehi gahetvÈ pokkharaÓiyaÑ khipitvÈ antaradhÈyati. SÈ ca tattha
pakkhittasamanantarameva pakatir|padhÈrinÊ hutvÈ vimÈnaÑ abhiruyha
sayane nipajjati. ItarÈ pana tassÈ dÈsabyameva dukkhaÑ anubhavanti. EvaÑ
tÈsaÑ tattha vasantÊnaÑ paÒÒÈsÈdhikÈni paÒca vassasatÈni vÊtivattÈni.
Atha tÈsaÑ purisehi vinÈ dibbasampattiÑ anubhavantÊnaÑ ukkaÓÔhÈ
ahesuÑ. Tattha ca KaÓÓamuÓÉadahato niggatÈ pabbatavivarena ÈgantvÈ
Ga~gaÑ nadiÑ anupaviÔÔhÈ ekÈ nadÊ atthi, tÈsaÒca vasanaÔÔhÈnasamÊpe eko
dibbaphalehi ambarukkhehi panasalabujÈdÊhi ca upasobhito ÈrÈmasadiso
araÒÒappadeso atthi. TÈ evaÑ samacintesuÑ “handa mayaÑ imÈni
ambaphalÈni imissÈ nadiyÈ pakkhipissÈma, appeva nÈma imaÑ phalaÑ
disvÈ
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phalalobhena kocideva puriso idhÈgaccheyya, tena saddhiÑ ramissÈmÈti. TÈ
tathÈ akaÑsu. TÈhi pana pakkhittÈni ambaphalÈni kÈnici tÈpasÈ gaÓhiÑsu,
kÈnici vanacarakÈ, kÈnici kÈkÈ vilujjiÑsu, kÈnici tÊre laggiÑsu. EkaÑ pana
Ga~gÈya sotaÑ patvÈ anukkamena BÈrÈÓasiÑ sampÈpuÓi.
Tena ca samayena BÈrÈÓasirÈjÈ lohajÈlaparikkhitte Ga~gÈjale nhÈyati.
Atha taÑ phalaÑ nadisotena vuyhamÈnaÑ anukkamena ÈgantvÈ lohajÈle
laggi. TaÑ vaÓÓagandharasasampannaÑ mahantaÑ dibbaÑ ambaphalaÑ
disvÈ rÈjapurisÈ raÒÒo upanesuÑ. RÈjÈ tassa ekadesaÑ gahetvÈ
vÊmaÑsanatthÈya ekassa bandhanÈgÈre Ôhapitassa vajjhacorassa khÈdituÑ
adÈsi. So taÑ khÈditvÈ “deva mayÈ evar|paÑ na khÈditapubbaÑ,
dibbamidaÑ maÒÒe ambaphalan”ti Èha. RÈjÈ punapi tassa ekaÑ khaÓÉaÑ
adÈsi, so taÑ khÈditvÈ vigatavalitapalito ativiya manoharar|po yobbane
Ôhito viya ahosi. TaÑ disvÈ rÈjÈ acchariyabbhutajÈto taÑ ambaphalaÑ
paribhuÒjitvÈ sarÊre visesaÑ labhitvÈ manusse pucchi “kattha evar|pÈni
dibba-ambaphalÈni saÑvijjantÊ”ti. ManussÈ evamÈhaÑsu “Himavante kira
deva pabbatarÈje”ti. SakkÈ pana tÈni Ènetunti. VanacarakÈ deva jÈnantÊti.
RÈjÈ vanacarake pakkosÈpetvÈ tesaÑ tamatthaÑ ÈcikkhitvÈ tehi
sammantetvÈ dinnassa ekassa vanacarakassa sahassaÑ datvÈ taÑ vissajjesi
“gaccha sÊghaÑ taÑ me ambaphalaÑ ÈnehÊ”ti. So taÑ kahÈpaÓasahassaÑ
puttadÈrassa datvÈ pÈtheyyaÑ gahetvÈ paÔiga~gaÑ
kaÓÓamuÓÉadahÈbhimukho gantvÈ manussapathaÑ atikkamitvÈ
kaÓÓamuÓÉadahato oraÑ saÔÔhiyojanappamÈÓe padese ekaÑ tÈpasaÑ disvÈ
tena Ècikkhitamaggena gacchanto puna tiÑsayojanappamÈÓe padese ekaÑ
tÈpasaÑ disvÈ tena Ècikkhitamaggena gacchanto puna
pannarasayojanappamÈÓe ÔhÈne aÒÒaÑ tÈpasaÑ disvÈ tassa attano
ÈgamanakÈraÓaÑ1 kathesi, tÈpaso taÑ anusÈsi “ito paÔÔhÈya imaÑ
MahÈga~gaÑ pahÈya imaÑ khuddakanadiÑ nissÈya paÔisotaÑ gacchanto
yadÈ pabbatavivaraÑ passasi, tadÈ rattiyaÑ ukkaÑ gahetvÈ paviseyyÈsi.
AyaÒca nadÊ rattiyaÑ nappavattati,
______________________________________________________________
1. ŒgamanÈkÈraÑ (SÊ)
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tena te gamanayoggÈ hoti, katipayayojanÈtikkamena te ambe passissasÊ”ti.
So tathÈ katvÈ udayante s|riye vividharatanaraÑsijÈlapajjotitabh|mibhÈgaÑ
phalabhÈrÈvanatasÈkhÈvitÈna tarugaÓopasobhitaÑ
nÈnÈvidhaviha~gagaÓ|pak|jitaÑ ativiya manoharaÑ ambavanaÑ
sampÈpuÓi.
Atha naÑ tÈ amanussitthiyo d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “esa mama
pariggaho1, esa mama pariggaho”ti2 upadhÈviÑsu. So pana tÈhi saddhiÑ
tattha dibbasampattiÑ anubhavituÑ yoggassa puÒÒakammassa akatattÈ tÈ
disvÈva bhÊto viravanto palÈyitvÈ anukkamena BÈrÈÓasiÑ patvÈ taÑ
pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ taÑ sutvÈ tÈ itthiyo daÔÔhuÑ ambaphalÈni ca
paribhuÒjituÑ saÒjÈtÈbhilÈso rajjabhÈraÑ amaccesu ÈropetvÈ
migavÈpadesena sannaddhadhanukalÈpo khaggaÑ bandhitvÈ
katipayamanussaparivÈro teneva vanacarakena dassitamaggena gantvÈ
katipayayojanantare ÔhÈne manussepi ÔhapetvÈ vanacarakameva gahetvÈ
anukkamena gantvÈ tampi tato nivattÈpetvÈ udayante divÈkare AmbavanaÑ
pÈvisi. Atha naÑ tÈ itthiyo abhinava-uppannamiva devaputtaÑ disvÈ3
paccuggantvÈ “rÈjÈ”ti ÒatvÈ saÒjÈtasinehabahumÈnÈ sakkaccaÑ nhÈpetvÈ
dibbehi vatthÈla~kÈramÈlÈgandhavilepanehi sumaÓÉitapasÈdhitaÑ katvÈ
vimÈnaÑ ÈropetvÈ nÈnaggarasaÑ dibbabhojanaÑ bhojetvÈ tassa
icchÈnur|paÑ payirupÈsiÑsu.
Atha diyaÉÉhavassasate atikkante4 rÈjÈ aÉÉharattisamaye uÔÔhahitvÈ
nisinno taÑ aticÈriniÑ petiÑ pokkharaÓitÊraÑ gacchantiÑ disvÈ “kiÑ nu
kho esÈ imÈya velÈya gacchatÊ”ti vimaÑsitukÈmo anubandhi. Atha naÑ
tattha gataÑ sunakhena khajjamÈnaÑ disvÈ “kiÑ nu kho idan”ti ajÈnanto
tayo ca divase vÊmaÑsitvÈ “eso etissÈ paccÈmitto bhavissatÊ”ti nisitena
usunÈ vijjhitvÈ jÊvitÈ voropetvÈ taÒca itthiÑ pothetvÈ pokkharaÓiÑ otÈretvÈ5
paÔiladdhapurimar|paÑ disvÈ–
______________________________________________________________
1. Purisapariggaho (Ka)
2. Purisapariggahoti (Ka)
3. TÈ s|rayuvatisadisar|pasobhÈbharaÓÈ amanussitthiyo (Ka)
4. EvaÑ dvÊsu vassasatesu atikkamantesu (Ka)
5. OgÈhetvÈ (Ka)
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348. “SoÓÓasopÈnaphalakÈ, soÓÓavÈlukasanthatÈ.
Tattha sogandhiyÈ vagg|, sucigandhÈ manoramÈ.
349. NÈnÈrukkhehi saÒchannÈ, nÈnÈgandhasameritÈ.
NÈnÈpadumasaÒchannÈ, puÓÉarÊkasamotatÈ.
350. SurabhiÑ sampavÈyanti, manuÒÒÈ mÈluteritÈ.
HaÑsakoÒcÈbhirudÈ ca, cakkavakkÈbhik|jitÈ.
351. NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ, nÈnÈsaragaÓÈyutÈ.
NÈnÈphaladharÈ rukkhÈ, nÈnÈpupphadharÈ vanÈ.
352. Na manussesu ÊdisaÑ, nagaraÑ yÈdisaÑ idaÑ.
PÈsÈdÈ bahukÈ tuyhaÑ, sovaÓÓar|piyÈmayÈ.
DaddallamÈnÈ Èbhenti, samantÈ caturo disÈ.
353. PaÒca dÈsisatÈ tuyhaÑ, yÈ te’mÈ paricÈrikÈ.
TÈ kambukÈy|radharÈ1, kaÒcanÈveÄabh|sitÈ.
354. Palla~kÈ bahukÈ tuyhaÑ, sovaÓÓar|piyÈmayÈ.
KadalimigasaÒchannÈ, sajjÈ gonakasanthatÈ.
355. Yattha tuvaÑ vÈs|pagatÈ, sabbakÈmasamiddhinÊ.
SampattÈyaÉÉharattÈya, tato uÔÔhÈya gacchasi.
356. UyyÈnabh|miÑ gantvÈna, pokkharaÒÒÈ samantato.
TassÈ tÊre tuvaÑ ÔhÈsi, harite saddale subhe.
357. Tato te kaÓÓamuÓÉo sunakho, a~gama~gÈni khÈdati.
YadÈ ca khÈyitÈ Èsi, aÔÔhisa~khalikÈ katÈ.
OgÈhasi pokkharaÓiÑ, hoti kÈyo yathÈ pure.

358. Tato tvaÑ a~gapacca~gÊ, sucÈru piyadassanÈ.
Vatthena pÈrupitvÈna, ÈyÈsi mama santikaÑ.
______________________________________________________________
1. KÈkambukey|radharÈ (SÊ, I)
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359. KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, kaÓÓamuÓÉo sunakho tava1.
A~gama~gÈni khÈdatÊ”ti–
dvÈdasahi gÈthÈhi taÑ tassÈ pavattiÑ paÔipucchi.
348. Tattha soÓÓasopÈnaphalakÈti suvaÓÓamayasopÈnaphalakÈ.
SoÓÓavÈlukasanthatÈti samantato suvaÓÓamayÈhi vÈlukÈhi santhatÈ. TatthÈti
pokkharaÓiyaÑ. SogandhiyÈti sogandhikÈ. Vagg|ti sundarÈ rucirÈ.
SucigandhÈti manuÒÒagandhÈ.
349. NÈnÈgandhasameritÈti nÈnÈvidhasurabhigandhavasena
gandhavÈyunÈ samantato eritÈ. NÈnÈpadumasaÒchannÈti
nÈnÈvidharattapadumasaÒchÈditasalilatalÈ. PuÓÉarÊkasamotatÈti
setapadumehi ca samokiÓÓÈ.
350. SurabhiÑ sampavÈyantÊti sammadeva sugandhaÑ vÈyati2
pokkharaÓÊti adhippÈyo. HaÑsakoÒcÈbhirudÈti haÑsehi ca koÒcehi ca
abhinÈditÈ.
351. NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈti3 nÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ. NÈnÈsaragaÓÈyutÈti
nÈnÈvidhaviha~gamÈbhirudasam|hayuttÈ. NÈnÈphaladharÈti
nÈnÈvidhaphaladhÈrino sabbakÈlaÑ vividhaphalabhÈranamitasÈkhattÈ.
NÈnÈpupphadharÈ vanÈti nÈnÈvidhasurabhikusumadÈyikÈni vanÈnÊti attho.
Li~gavipallÈsena hi “vanÈ”ti vuttaÑ.
352. Na manussesu ÊdisaÑ nagaranti yÈdisaÑ tava idaÑ nagaraÑ,
ÊdisaÑ manussesu natthi, manussaloke na upalabbhatÊti attho. R|piyamayÈti
rajatamayÈ. DaddallamÈnÈti ativiya virocamÈnÈ. ŒbhentÊti sobhayanti.
SamantÈ caturo disÈti samantato catassopi disÈyo.
353. YÈ te’mÈti yÈ te imÈ. ParicÈrikÈti veyyÈvaccakÈriniyo. TÈti tÈ
paricÈrikÈyo. KambukÈy|radharÈti sa~khavalayakÈy|ravibh|sitÈ.
KaÒcanÈveÄabh|sitÈti suvaÓÓavaÔaÑsakasamala~katakesahatthÈ.
______________________________________________________________
1. KaÓÓamuÓÉo ca sunakho (SÊ, Ka) 2. VÈyanti (I, Ka) 3. NÈnÈdijagaÓÈyutÈti (SÊ)
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354. KadalimigasaÒchannÈti kadalimigacammapaccattharaÓatthatÈ.
SajjÈti sajjitÈ sayituÑ yuttar|pÈ. GonakasanthatÈti dÊghalomakena kojavena
santhatÈ.
355. YatthÈti yasmiÑ palla~ke. VÈs|pagatÈti vÈsaÑ upagatÈ, sayitÈti
attho. SampattÈya’ÉÉharattÈyÈti aÉÉharattiyÈ upagatÈya. Tatoti palla~kato.
356. PokkharaÒÒÈti pokkharaÓiyÈ. Hariteti nÊle. Saddaleti
taruÓatiÓasaÒchanne. Subheti suddhe, subheti vÈ tassÈ ÈlapanaÑ. Bhadde
samantato harite saddale tassÈ pokkharaÓiyÈ tÊre tvaÑ gantvÈna ÔhÈsi
tiÔÔhasÊti yojanÈ.
357. KaÓÓamuÓÉoti khaÓÉitakaÓÓo chinnakaÓÓo. KhÈyitÈ ÈsÊti khÈditÈ
ahosi. AÔÔhisa~khalikÈ katÈti aÔÔhisa~khalikamattÈ katÈ. YathÈ pureti
sunakhena khÈdanato pubbe viya.
358. Tatoti pokkharaÓiÑ ogÈhanato pacchÈ. A~gapacca~gÊti
paripuÓÓasabba~gapacca~gavatÊ. SucÈr|ti suÔÔhu manoramÈ. PiyadassanÈti
dassanÊyÈ. ŒyÈsÊti Ègacchasi.
EvaÑ tena raÒÒÈ pucchitÈ sÈ petÊ Èdito paÔÔhÈya attano pavattiÑ tassa
kathentÊ–
360. “KimilÈyaÑ1 gahapati, saddho Èsi upÈsako.
TassÈhaÑ bhariyÈ ÈsiÑ, dussÊlÈ aticÈrinÊ.
361. So maÑ aticaramÈnÈya2, sÈmiko etadabravi.
‘NetaÑ channaÑ patir|paÑ3, yaÑ tvaÑ aticarÈsi maÑ’.
362. SÈhaÑ ghoraÒca sapathaÑ, musÈvÈdaÒca bhÈsisaÑ.
‘NÈhaÑ taÑ aticarÈmi, kÈyena uda cetasÈ.
______________________________________________________________
1. KimbilÈyaÑ (SÊ, I)
3. NetaÑ channaÑ na paÔir|paÑ (SÊ)

2. EvaÑ aticaramÈnÈya (SÊ, I)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

147

363. SacÈhaÑ taÑ aticarÈmi, kÈyena uda cetasÈ.
KaÓÓamuÓÉoyaÑ1 sunakho, a~gama~gÈni khÈdatu’.
364. Tassa kammassa vipÈkaÑ, musÈvÈdassa c|bhayaÑ.
Satteva vassasatÈni2, anubh|taÑ yato hi me.
KaÓÓamuÓÉo ca sunakho, a~gama~gÈni khÈdatÊ”ti–
paÒca gÈthÈ Èha.
360-1. Tattha kimilÈyanti3 evaÑnÈmake nagare. AticÈrinÊti bhariyÈ hi
patiÑ atikkamma caraÓato “aticÈrinÊ”ti vuccati. AticaramÈnÈya mayi so
sÈmiko maÑ etadabravÊti yojanÈ. NetaÑ channanti-Èdi vuttÈkÈradassanaÑ.
Tattha netaÑ channanti na etaÑ yuttaÑ. Na patir|panti tasseva vevacanaÑ.
Yanti kiriyÈparÈmasanaÑ. AticarÈsÊti aticarasi, ayameva vÈ pÈÔho. YaÑ
maÑ tvaÑ aticarasi, tattha yaÑ aticaraÓaÑ, netaÑ channaÑ netaÑ
patir|panti attho.
362-4. Ghoranti dÈruÓaÑ. Sapathanti sapanaÑ. BhÈsisanti abhÈsiÑ.
SacÈhanti sace ahaÑ. Tanti tvaÑ. Tassa kammassÈti tassa pÈpakammassa
dussÊlyakammassa. MusÈvÈdassa cÈti “nÈhaÑ taÑ aticarÈmÊ”ti
vuttamusÈvÈdassa ca. Ubhayanti ubhayassa vipÈkaÑ. Anubh|tanti
anubh|yamÈnaÑ mayÈti attho. Yatoti yato pÈpakammato.
EvaÒca pana vatvÈ tena attano kataÑ upakÈraÑ kittentÊ–
365. “TvaÒca deva bahukÈro, atthÈya me idhÈgato.
SumuttÈhaÑ kaÓÓamuÓÉassa, asokÈ akutobhayÈ.
366. “TÈhaÑ deva namassÈmi, yÈcÈmi paÒjalÊkatÈ.
BhuÒja amÈnuse kÈme, rama deva mayÈ sahÈ”ti–
dve gÈthÈ Èha. Tattha devÈti rÈjÈnaÑ Èlapati. KaÓÓamuÓÉassÈti
kaÓÓamuÓÉato. Nissakke hi idaÑ sÈmivacanaÑ. Atha rÈjÈ tattha vÈsena
nibbinnamÈnaso gamanajjhÈsayaÑ pakÈsesi. TaÑ sutvÈ petÊ raÒÒo
paÔibaddhacittÈ tatthevassa vÈsaÑ yÈcantÊ “tÈhaÑ deva namassÈmÊ”ti
gÈthamÈha.
______________________________________________________________
1. AyaÑ kaÓÓamuÓÉo (SÊ, I)

2. Satta vassasatÈni ca (SÊ)

3. KimbilÈyanti (SÊ, I)
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Puna rÈjÈ ekaÑsena nagaraÑ gantukÈmova hutvÈ attano ajjhÈsayaÑ
pavedento–
367. “BhuttÈ amÈnusÈ kÈmÈ1, ramitomhi tayÈ saha.
TÈhaÑ subhage yÈcÈmi, khippaÑ paÔinayÈhi man”ti–
osÈnagÈthamÈha. Tattha tÈhanti taÑ ahaÑ. Subhageti subhagayutte.
PaÔinayÈhi manti mayhaÑ nagarameva maÑ paÔinehi. SesaÑ sabbattha
pÈkaÔameva.
Atha sÈ vimÈnapetÊ raÒÒo vacanaÑ sutvÈ viyogaÑ asahamÈnÈ
sokÈturatÈya byÈkulahadayÈ vedhamÈnasarÊrÈ nÈnÈvidhehi upÈyehi
ÈyÈcitvÈpi taÑ tattha vÈsetuÑ asakkontÊ bah|hi mahÈrahehi ratanehi
saddhiÑ rÈjÈnaÑ nagaraÑ netvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ kanditvÈ paridevitvÈ
attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. RÈjÈ pana taÑ disvÈ saÒjÈtasaÑvego
dÈnÈdÊni puÒÒakammÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi. Atha amhÈkaÑ
Bhagavati loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke anukkamena
SÈvatthiyaÑ viharante ekadivasaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno
pabbatacÈrikaÑ caramÈno taÑ itthiÑ saparivÈraÑ disvÈ tÈya katakammaÑ
pucchi, sÈ Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ therassa kathesi, thero tÈsaÑ dhammaÑ
desesi, taÑ pavattiÑ thero Bhagavato Èrocesi, BhagavÈ tamatthaÑ
aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, mahÈjano
paÔiladdhasaÑvego pÈpato oramitvÈ dÈnÈdÊni puÒÒakammÈni katvÈ
saggaparÈyaÓo ahosÊti.
KaÓÓamuÓÉapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
13. UbbaripetavatthuvaÓÓanÈ
Ahu rÈjÈ Brahmadattoti idaÑ UbbaripetavatthuÑ SatthÈ Jetavane
viharanto aÒÒataraÑ upÈsikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarÈya
upÈsikÈya sÈmiko kÈlamakÈsi, sÈ pativiyogadukkhÈturÈ socantÊ ÈÄÈhanaÑ
gantvÈ rodati. BhagavÈ tassÈ sotÈpattiphalassa upanissayasampattiÑ disvÈ
karuÓÈya saÒcoditamÈnaso
______________________________________________________________
1. BhutvÈ amÈnuse kÈme (SÊ, I)
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hutvÈ tassÈ gehaÑ gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. UpÈsikÈ SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ upÈsike
socasÊ”ti vatvÈ “Èma BhagavÈ piyavippayogena socÈmÊ”ti vutte tassÈ sokaÑ
apanetukÈmo atÊtaÑ Èhari.
AtÊte PaÒcÈlaraÔÔhe1 Kapilanagare C|ÄanÊbrahmadatto nÈma rÈjÈ ahosi.
So agatigamanaÑ pahÈya attano vijite pajÈya hitakaraÓanirato dasa
rÈjadhamme akopetvÈ rajjaÑ anusÈsamÈno kadÈci “attano rajje kiÑ
vadantÊ”ti sotukÈmo tunnavÈyavesaÑ gahetvÈ eko adutiyo nagarato
nikkhamitvÈ gÈmato gÈmaÑ janapadato janapadaÑ vicaritvÈ sabbarajjaÑ
akaÓÔakaÑ anupapÊÄaÑ manusse sammodamÈne apÈrutaghare maÒÒe
viharante disvÈ somanassajÈto nivattitvÈ nagarÈbhimukho Ègacchanto
aÒÒatarasmiÑ gÈme ekissÈ vidhavÈya duggatitthiyÈ gehaÑ pÈvisi. SÈ taÑ
disvÈ Èha “ko nu tvaÑ ayyo, kuto vÈ ÈgatosÊ”ti. AhaÑ hunnavÈyo bhadde,
bhatiyÈ tunnavÈyakammaÑ karonto vicarÈmi, yadi tumhÈkaÑ
tunnavÈyakammaÑ atthi, bhattaÒca2 vetanaÒca detha, tumhÈkampi kammaÑ
karomÊti. NatthamhÈkaÑ kammaÑ bhattavetanaÑ vÈ, aÒÒesaÑ karohi
ayyÈti. So tattha katipÈhaÑ vasanto dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ tassÈ
dhÊtaraÑ disvÈ mÈtaraÑ Èha “ayaÑ dÈrikÈ kiÑ kenaci katapariggahÈ, udÈhu
akatapariggahÈ, sace pana kenaci akatapariggahÈ, imaÑ mayhaÑ detha,
ahaÑ tumhÈkaÑ sukhena jÊvan|pÈyaÑ kÈtuÑ samattho”ti. “SÈdhu ayyÈ”ti sÈ
tassa taÑ adÈsi.
So tÈya saddhiÑ katipÈhaÑ vasitvÈ tassÈ kahÈpaÓasahassaÑ datvÈ
“ahaÑ katipÈheneva nivattissÈmi, bhadde tvaÑ mÈ ukkaÓÔhasÊ”ti vatvÈ
attano nagaraÑ gantvÈ nagarassa ca tassa gÈmassa ca antare maggaÑ
samaÑ kÈrÈpetvÈ ala~kÈrÈpetvÈ mahatÈ rÈjÈnubhÈvena tattha gantvÈ taÑ
dÈrikaÑ kahÈpaÓarÈsimhi3 ÔhapetvÈ suvaÓÓarajatakalasehi nhÈpetvÈ
“ubbarÊ”ti nÈmaÑ kÈrÈpetvÈ aggamahesiÔÔhÈne ÔhapetvÈ taÒca gÈmaÑ tassÈ
ÒÈtÊnaÑ datvÈ mahatÈ rÈjÈnubhÈvena taÑ nagaraÑ ÈnetvÈ tÈya saddhiÑ
abhiramamÈno yÈvajÊvaÑ rajjasukhaÑ anubhavitvÈ
______________________________________________________________
1. PaÒcÈlaraÔÔhe uttarapaÒcÈle (Ka)

2. VatthaÒca (SÊ)

3. KanakarÈsimhi (Ka)
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ÈyupariyosÈne kÈlamakÈsi. KÈlakate ca tasmiÑ, kate ca sarÊrakicce UbbarÊ
pativiyogena sokasallasamappitahadayÈ ÈÄÈhanaÑ gantvÈ bah| divase
gandhapupphÈdÊhi p|jetvÈ raÒÒo guÓe kittetvÈ ummÈdappattÈ viya kandantÊ
paridevantÊ ÈÄÈhanaÑ padakkhiÓaÑ karoti.
Tena ca samayena amhÈkaÑ BhagavÈ bodhisattabh|to isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ adhigatajjhÈnÈbhiÒÒo Himavantassa sÈmantÈ aÒÒatarasmiÑ
araÒÒÈyatane viharanto sokasallasamappitaÑ UbbariÑ dibbena cakkhunÈ
disvÈ ÈkÈsena ÈgantvÈ dissamÈnar|po ÈkÈse ÔhatvÈ tattha Ôhite manusse
pucchi “kassidaÑ ÈÄÈhanaÑ, kassatthÈya cÈyaÑ itthÊ ‘Brahmadatta
BrahmadattÈ’ti kandantÊ paridevatÊ”ti. TaÑ sutvÈ manussÈ “Brahmadatto
nÈma PaÒcÈlÈnaÑ rÈjÈ, so ÈyupariyosÈne kÈlamakÈsi, tassidaÑ ÈÄÈhanaÑ,
tassa ayaÑ aggamahesÊ UbbarÊ nÈma ‘Brahmadatta BrahmadattÈ’ti tassa
nÈmaÑ gahetvÈ kandantÊ paridevatÊ”ti ÈhaÑsu. TamatthaÑ dÊpentÈ
sa~gÊtikÈrÈ–
368. “Ahu rÈjÈ Brahmadatto, PaÒcÈlÈnaÑ rathesabho.
AhorattÈnamaccayÈ, rÈjÈ kÈlamakrubbatha1.
369. Tassa ÈÄÈhanaÑ gantvÈ, bhariyÈ kandati UbbarÊ.
BrahmadattaÑ apassantÊ, BrahmadattÈti kandati.
370. Isi ca tattha Ègacchi, sampannacaraÓo Muni.
So ca tattha apucchittha, ye tattha su samÈgatÈ.
371. ‘Kassa idaÑ ÈÄÈhanaÑ, nÈnÈgandhasameritaÑ.
KassÈyaÑ kandati bhariyÈ, ito d|ragataÑ patiÑ.
BrahmadattaÑ apassantÊ, BrahmadattÈti kandati’.
372. Te ca tattha viyÈkaÑsu, ye tattha su samÈgatÈ.
Brahmadattassa bhaddante, Brahmadattassa mÈrisa.
______________________________________________________________
1. RÈjÈ kÈla~karÊ tadÈ (SÊ, I)
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373. Tassa idaÑ ÈÄÈhanaÑ, nÈnÈgandhasameritaÑ,
TassÈyaÑ kandati bhariyÈ, ito d|ragataÑ patiÑ.
BrahmadattaÑ apassantÊ, BrahmadattÈti kandatÊ”ti–
cha gÈthÈ ÔhapesuÑ.
368-9. Tattha ah|ti ahosi. PaÒcÈlÈnanti PaÒcÈlaraÔÔhavÈsÊnaÑ,
PaÒcÈlaraÔÔhasseva vÈ. Ekopi hi janapado janapadikÈnaÑ1 rÈjakumÈrÈnaÑ
vasena ruÄhiyÈ “PaÒcÈlÈnan”ti2 bahuvacanena niddisÊyati. Rathesabhoti
rathesu usabhasadiso, mahÈrathoti attho. Tassa ÈÄÈhananti tassa raÒÒo
sarÊrassa daÉÉhaÔÔhÈnaÑ.
370. IsÊti jhÈnÈdÊnaÑ guÓÈnaÑ esanaÔÔhena isi. TatthÈti tasmiÑ
ubbariyÈ ÔhitaÔÔhÈne, susÈneti attho. ŒgacchÊti agamÈsi. SampannacaraÓoti
sÊlasampadÈ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ jÈgariyÈnuyogo
saddhÈdayo satta saddhammÈ cattÈri r|pÈvacarajhÈnÈnÊti imehi pannarasahi
caraÓasa~khÈtehi guÓehi sampanno samannÈgato, caraÓasampannoti attho.
MunÊti attahitaÒca parahitaÒca munÈti jÈnÈtÊti Muni. So ca tattha
apucchitthÈti so tasmiÑ ÔhÈne Ôhite jane paÔipucchi. Ye tattha su samÈgatÈti
ye manussÈ tattha susÈne samÈgatÈ. S|ti nipÈtamattaÑ, “ye tatthÈsuÑ
samÈgatÈ”ti vÈ pÈÔho. Œsunti ahesunti attho.
371. NÈnÈ gandhasameritanti nÈnÈvidhehi gandhehi samantato eritaÑ
upavÈsitaÑ3. Itoti manussalokato. D|ragatanti paralokaÑ gatattÈ vadati.
BrahmadattÈti kandatÊti BrahmadattÈti evaÑ nÈmasaÑkittanaÑ katvÈ
paridevanavasena avhÈyati.
372-3. Brahmadattassa bhaddante, Brahmadattassa mÈrisÈti mÈrisa
nirÈmayakÈyacitta MahÈmuni Brahmadattassa raÒÒo idaÑ ÈÄÈhanaÑ, tasseva
Brahmadattassa raÒÒo ayaÑ bhariyÈ, bhaddaÑ te tassa ca Brahmadattassa
bhaddaÑ hotu, tÈdisÈnaÑ mahesÊnaÑ hitÈnucintanena paraloke ÔhitÈnampi
hitasukhaÑ hotiyevÈti adhippÈyo.
______________________________________________________________
1. JanapadÈdhikatÈnaÑ (SÊ)

2. PaÒcÈlÈti (Ka)

3. UpavÈyitaÑ (Ka)
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Atha so tÈpaso tesaÑ vacanaÑ sutvÈ anukampaÑ upÈdÈya UbbariyÈ
santikaÑ gantvÈ tassÈ sokavinodanatthaÑ–
374. “ChaÄÈsÊtisahassÈni, BrahmadattassanÈmakÈ.
ImasmiÑ ÈÄÈhane daÉÉhÈ, tesaÑ kamanusocasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha chaÄÈsÊtisahassÈnÊti chasahassÈdhika-asÊtisahassasa~khÈ.
BrahmadattassanÈmakÈti Brahmadattoti evaÑnÈmakÈ. TesaÑ
kamanusocasÊti tesaÑ chaÄÈsÊtisahassasa~khÈtÈnaÑ BrahmadattÈnaÑ
katamaÑ BrahmadattaÑ tvaÑ anusocasi, katamaÑ paÔicca te soko
uppannoti pucchi.
EvaÑ pana tena isinÈ pucchitÈ UbbarÊ attanÈ adhippetaÑ BrahmadattaÑ
ÈcikkhantÊ–
375. “Yo rÈjÈ C|ÄanÊputto, PaÒcÈlÈnaÑ rathesabho.
TaÑ bhante anusocÈmi, bhattÈraÑ sabbakÈmadan”ti–
gÈthamÈha. Tattha C|ÄanÊputtoti evaÑnÈmassa raÒÒo putto. SabbakÈmadanti
mayhaÑ sabbassa icchiticchitassa dÈtÈraÑ, sabbesaÑ vÈ sattÈnaÑ
icchitadÈyakaÑ.
EvaÑ ubbariyÈ vutte puna tÈpaso–
376. “SabbevÈhesuÑ rÈjÈno, BrahmadattassanÈmakÈ.
Sabbeva C|lanÊputtÈ, PaÒcÈlÈnaÑ rathesabhÈ.
377. SabbesaÑ anupubbena, mahesittamakÈrayi.
KasmÈ purimake hitvÈ, pacchimaÑ anusocasÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
376. Tattha sabbevÈhesunti sabbeva te chaÄÈsÊtisahassasa~khÈ rÈjÈno
BrahmadattassanÈmakÈ C|ÄanÊputtÈ PaÒcÈlÈnaÑ rathesabhÈva ahesuÑ, ime
rÈjabhÈvÈdayo visesÈ tesu ekassÈpi nÈhesuÑ.
377. MahesittamakÈrayÊti tvaÒca tesaÑ sabbesampi anupubbena
aggamahesibhÈvaÑ akÈsi, anuppattÈti attho. KasmÈti guÓato ca
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sÈmikabhÈvato ca avisiÔÔhesu ettakesu janesu purimake rÈjÈno pahÈya
pacchimaÑ ekaÑyeva kasmÈ kena kÈraÓena anusocasÊti pucchi.
TaÑ sutvÈ UbbarÊ saÑvegajÈtÈ puna tÈpasaÑ–
378. “Œtume itthibh|tÈya, dÊgharattÈya mÈrisa.
YassÈ me itthibh|tÈya, saÑsÈre bahubhÈsasÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha Ètumeti attani. Itthibh|tÈyÈti itthibhÈvaÑ upagatÈya.
DÊgharattÈyÈti dÊgharattaÑ, ayaÑ hettha adhippÈyo–itthibh|tÈya attani
sabbakÈlaÑ itthÊyeva hoti, udÈhu purisabhÈvampi upagacchatÊti. YassÈ me
itthibh|tÈyÈti yassÈ mayhaÑ itthibh|tÈya evaÑ tÈva bahusaÑsÈre
mahesibhÈvaÑ MahÈmuni tvaÑ bhÈsasi kathesÊti attho. “Œhu me1
itthibh|tÈyÈ”ti vÈ pÈÔho. Tattha Èti anussaraÓatthe nipÈto. Œhu meti2 sayaÑ
anussaritaÑ aÒÒÈtamidaÑ mayÈ, itthibh|tÈya itthibhÈvaÑ upagatÈya evaÑ
mayhaÑ ettakaÑ kÈlaÑ aparÈparuppatti3 ahosi, kasmÈ? YasmÈ4 yassÈ me
itthibh|tÈya sabbesaÑ anupubbena mahesittamakÈrayi, kiÑ tvaÑ MahÈmuni
saÑsÈre bahuÑ bhÈsasÊti yojanÈ.
TaÑ sutvÈ tÈpaso ayaÑ niyamo saÑsÈre natthi “itthÊ itthÊyeva hoti,
puriso puriso evÈ”ti dassento–
379. “Ahu itthÊ ahu puriso, pasuyonimpi ÈgamÈ.
EvametaÑ atÊtÈnaÑ, pariyanto na dissatÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha ahu itthÊ ahu purisoti tvaÑ kadÈci itthÊpi ahosi, kadÈci
purisopi ahosi. Na kevalaÑ itthipurisabhÈvameva, atha kho pasu yonimpi
agamÈsi, kadÈci pasubhÈvampi agamÈsi, tiracchÈnayonimpi upagatÈ ahosi.
EvametaÑ atÊtÈnaÑ, pariyantona dissatÊti evaÑ yathÈvuttaÑ etaÑ
itthibhÈvaÑ purisabhÈvaÑ tiracchÈnÈdibhÈvaÒca upagatÈnaÑ atÊtÈnaÑ
attabhÈvÈnaÑ pariyanto ÒÈÓacakkhunÈ mahatÈ ussÈhena passantÈnampi na
dissati. Na kevalaÑ taveva, atha kho
______________________________________________________________
1. Œtumo (Ka)
3. AparÈ ca anuppatti (SÊ)

2. Œtumoti (Ka), Ètumeti (SÊ)
4. Ahosi, tasmÈ (SÊ)
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sabbesampi saÑsÈre paribbhamantÈnaÑ sattÈnaÑ attabhÈvassa pariyanto na
dissateva na paÒÒÈyateva. TenÈha BhagavÈ–
“AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ
saÑsaratan”ti1.
EvaÑ tena tÈpasena saÑsÈrassa apariyantataÑ kammassakataÒca
vibhÈventena desitaÑ dhammaÑ sutvÈ saÑsÈre saÑviggahadayÈ dhamme ca
pasannamÈnasÈ vigatasokasallÈ hutvÈ attano pasÈdaÑ sokavigamanaÒca
pakÈsentÊ–
380. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
381. AbbahÊ vata me sallaÑ, sokaÑ hadayanissitaÑ.
Yo me sokaparetÈya, patisokaÑ apÈnudi.
382. SÈhaÑ abb|ÄhasallÈsmi, sÊtibh|tÈsmi nibbutÈ.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈ MamÈmunÊ”ti–
tisso gÈthÈ abhÈsi. TÈsaÑ attho heÔÔhÈ vuttoyeva.
IdÈni saÑviggahadayÈya ubbariyÈ paÔipattiÑ dassento SatthÈ–
383. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, samaÓassa subhÈsitaÑ.
PattacÊvaramÈdÈya, pabbaji anagÈriyaÑ.
384. SÈ ca pabbajitÈ santÈ, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ.
MettacittaÑ ÈbhÈvesi, brahmalok|papattiyÈ.
385. GÈmÈ gÈmaÑ vicarantÊ, nigame rÈjadhÈniyo.
UruveÄÈ nÈma so gÈmo, yattha kÈlamakrubbatha.
386. MettacittaÑ ÈbhÈvetvÈ, brahmalok|papattiyÈ.
ItthicittaÑ virÈjetvÈ, brahmalok|pagÈ ah|”ti–
catasso gÈthÈ abhÈsi.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 187 piÔÔhe.
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383-4. Tattha tassÈti tassa tÈpasassa. SubhÈsitanti suÔÔhu bhÈsitaÑ,
dhammanti attho. PabbajitÈ santÈti pabbajjaÑ upagatÈ samÈnÈ, pabbajitvÈ
vÈ hutvÈ santakÈyavÈcÈ. Mettacittanti mettÈsahagataÑ cittaÑ. CittasÊsena
mettajjhÈnaÑ vadati. Brahmalok|papattiyÈti taÒca sÈ mettacittaÑ bhÈventÊ
brahmalok|papattiyÈ abhÈvesi, na vipassanÈpÈdakÈdi-atthaÑ. Anuppanne hi
Buddhe brahmavihÈrÈdike bhÈventÈ tÈpasaparibbÈjakÈ yÈvadeva
bhavasampatti-atthameva bhÈvesuÑ.
385-6. GÈmÈ gÈmanti gÈmato aÒÒaÑ gÈmaÑ. ŒbhÈvetvÈti vaÉÉhetvÈ
br|hetvÈ. “AbhÈvetvÈ”ti keci paÔhanti, tesaÑ a-kÈro nipÈtamattaÑ.
ItthicittaÑ virÈjetvÈti itthibhÈve cittaÑ ajjhÈsayaÑ abhiruciÑ virÈjetvÈ1
itthibhÈve virattacittÈ hutvÈ. Brahmalok|pagÈti paÔisandhiggahaÓavasena
brahmalokaÑ upagamanakÈ ahosi. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnameva.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ tassÈ upÈsikÈya sokaÑ
vinodetvÈ upari catusaccadesanaÑ akÈsi, saccapariyosÈne sÈ upÈsikÈ
sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈya ca desanÈ sÈtthikÈ ahosÊti.
UbbaripetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Iti KhuddakaÔÔhakathÈya PetavatthusmiÑ
TerasavatthupaÔimaÓÉitassa
Dutiyassa Ubbarivaggassa atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. VidhametvÈ (SÊ, I)

3. C|Äavagga
1. AbhijjamÈnapetavatthuvaÓÓanÈ
AbhijjamÈne vÈrimhÊti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante aÒÒataraÑ
luddapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. BÈrÈÓasiyaÑ kira aparadisÈbhÈge pÈraga~gÈya
VÈsabhagÈmaÑ atikkamitvÈ CundaÔÔhilanÈmake1 gÈme eko luddako ahosi,
so araÒÒe mige vadhitvÈ varamaÑsaÑ a~gÈre pacitvÈ khÈditvÈ avasesaÑ
paÓÓapuÔe bandhitvÈ kÈjena gahetvÈ gÈmaÑ Ègacchati2. TaÑ bÈladÈrakÈ
gÈmadvÈre disvÈ “maÑsaÑ me dehi maÑsaÑ me dehÊ”ti hatthe pasÈretvÈ
upadhÈvanti. So tesaÑ thokaÑ thokaÑ maÑsaÑ deti. AthekadivasaÑ
maÑsaÑ alabhitvÈ uddÈlakapupphaÑ piÄandhitvÈ bahuÑ ca hatthena
gahetvÈ gÈmaÑ gacchantaÑ taÑ dÈrakÈ gÈmadvÈre disvÈ “maÑsaÑ me
dehi maÑsaÑ me dehÊ”ti hatthe pasÈretvÈ upadhÈviÑsu, so tesaÑ ekekaÑ
pupphamaÒjariÑ adÈsi.
Atha aparena samayena kÈlaÑ katvÈ petesu nibbatto naggo vir|par|po
bhayÈnakadassano supinepi3 annapÈnaÑ ajÈnanto sÊse ÈbandhitauddÈlakakusumamÈlÈkalÈpo “CundaÔÔhilÈyaÑ ÒÈtakÈnaÑ santike kiÒci
labhissÈmÊ”ti Ga~gÈya udake abhijjamÈne paÔisotaÑ padasÈ gacchati. Tena
ca samayena Koliyo nÈma raÒÒo BimbisÈrassa mahÈmatto kupitaÑ
paccantaÑ v|pasametvÈ paÔinivattento hatthi-assÈdiparivÈrabalaÑ
thalapathena pesetvÈ sayaÑ Ga~gÈya nadiyÈ anusotaÑ nÈvÈya Ègacchanto
taÑ petaÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ pucchanto–
387. “AbhijjamÈne vÈrimhi, Ga~gÈya idha gacchasi.
Naggo pubbaddhapetova, mÈladhÈrÊ ala~kato.
KuhiÑ gamissasi peta, kattha vÈso bhavissatÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha abhijjamÈneti padanikkhepena abhijjamÈne sa~ghÈte4
vÈrimhi Ga~gÈyÈti Ga~gÈya nadiyÈ udake. IdhÈti imasmiÑ ÔhÈne.
PubbaddhapetovÈti kÈyassa purimaddhena apeto viya apetayoniko
______________________________________________________________
1. CundatthikanÈmake (SÊ)
3. Supinenapi (SÊ, I)

2. GahetvÈ Ègacchati (Ka)
4. AvinassamÈnasa~khÈte (Ka)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

157

devaputto viya. KathaÑ? MÈladhÈrÊ ala~katoti, mÈlÈhi piÄandhitvÈ
ala~katasÊsaggoti attho. Kattha vÈso bhavissatÊti katarasmiÑ gÈme dese vÈ
tuyhaÑ nivÈso bhavissati, taÑ kathehÊti attho.
IdÈni yaÑ tadÈ tena petena Koliyena ca vuttaÑ, taÑ dassetuÑ
sa~gÊtikÈrÈ–
388. “CundaÔÔhilaÑ gamissÈmi, peto so iti bhÈsati.
Antare vÈsabhagÈmaÑ, BÈrÈÓasiÑ ca1 santike.
389. TaÒca disvÈ mahÈmatto, Koliyo iti vissuto.
SattuÑ bhattaÒca petassa, pÊtakaÒca yugaÑ adÈ.
390. NÈvÈya tiÔÔhamÈnÈya, kappakassa adÈpayi.
Kappakassa padinnamhi, ÔhÈne petassa dissatha.
391. Tato suvatthavasano, mÈladhÈrÊ ala~kato.
®hÈne Ôhitassa petassa, dakkhiÓÈ upakappatha.
TasmÈ dajjetha petÈnaÑ, anukampÈya punappunan”ti–
gÈthÈyo avocuÑ.
338. Tattha CundaÔÔhilanti evaÑnÈmakaÑ gÈmaÑ. Antare
VÈsabhagÈmaÑ, BÈrÈÓasiÑ ca santiketi VÈsabhagÈmassa ca BÈrÈÓasiyÈ ca
vemajjhe. AntarÈ-saddayogena hetaÑ sÈmyatthe upayogavacanaÑ.
BÈrÈÓasiyÈ santike hi so gÈmoti. AyaÑ hettha attho–antare
VÈsabhagÈmassa ca BÈrÈÓasiyÈ ca yo CundaÔÔhilanÈmako gÈmo BÈrÈÓasiyÈ
avid|re, taÑ gÈmaÑ gamissÈmÊti.
389. Koliyo iti vissutoti Koliyoti evaÑpakÈsitanÈmo2. SattuÑ
bhattaÒcÈti sattuÑ ceva bhattaÒca. PÊtakaÒca yugaÑ adÈti pÊtakaÑ
suvaÓÓavaÓÓaÑ ekaÑ vatthayugaÑ ca adÈsi.
390. KadÈ adÈsÊti ce Èha nÈvÈya tiÔÔhamÈnÈya. Kappakassa adÈpayÊti
gacchantiÑ nÈvaÑ ÔhapetvÈ tattha ekassa nhÈpitassa upÈsakassa
______________________________________________________________
1. BÈrÈÓasiyÈ ca (SÊ, I)

2. PakÈsananÈmo (Ka)
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dÈpesi, dinnamhi vatthayugeti yojanÈ. ®hÈneti ÔhÈnaso ta~khaÓaÒÒeva.
Petassa dissathÈti petassa sarÊre paÒÒÈyittha, tassa nivÈsanapÈrupanavatthaÑ
sampajji. TenÈha “tato suvatthavasano, mÈladhÈrÊ ala~kato”ti,
suvatthavasano1 mÈlÈbharaÓehi sumaÓÉitapasÈdhito. ®hÈne Ôhitassa petassa,
dakkhiÓÈ upakappathÈti dakkhiÓeyyaÔÔhÈne ÔhitÈ panesÈ dakkhiÓÈ tassa
petassa yasmÈ upakappati, viniyogaÑ agamÈsi. TasmÈ dajjetha petÈnaÑ,
anukampÈya punappunanti petÈnaÑ anukampÈya pete uddissa punappunaÑ
dakkhiÓaÑ dadeyyÈti attho.
Atha so KoliyamahÈmatto taÑ petaÑ anukampamÈno dÈnavidhiÑ
sampÈdetvÈ anusotaÑ ÈgantvÈ s|riye uggacchante BÈrÈÓasiÑ sampÈpuÓi.
BhagavÈ ca tesaÑ anuggahatthaÑ ÈkÈsena ÈgantvÈ Ga~gÈtÊre aÔÔhÈsi.
KoliyamahÈmattopi nÈvÈto otaritvÈ haÔÔhapahaÔÔho BhagavantaÑ nimantesi
“adhivÈsetha me bhante BhagavÈ ajjatanÈya bhattaÑ anukampaÑ
upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. So Bhagavato adhivÈsanaÑ
viditvÈ tÈvadeva ramaÓÊye bh|mibhÈge mahantaÑ sÈkhÈmaÓÉapaÑ upari
cat|su ca passesu nÈnÈpirÈgavaÓÓavicittavividhavasanasamala~kataÑ
kÈretvÈ tattha Bhagavato ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi, nisÊdi BhagavÈ paÒÒatte
Èsane.
Atha so mahÈmatto BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ gandhapupphÈdÊhi
p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno heÔÔhÈ attano vuttavacanaÑ petassa ca
paÔivacanaÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ “bhikkhusaÑgho Ègacchat|”ti
cintesi, cintitasamanantarameva buddhÈnubhÈvasaÒcodito
suvaÓÓahaÑsagaÓo viya DhataraÔÔhahaÑsarÈjaÑ bhikkhusaÑgho
dhammarÈjaÑ samparivÈresi, tÈvadeva mahÈjano sannipati “uÄÈrÈ
dhammadesanÈ bhavissatÊ”ti. TaÑ disvÈ pasannamÈnaso mahÈmatto
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena
santappesi. BhagavÈ katabhattakicco mahÈjanassa anukampÈya
“BÈrÈÓasisamÊpagÈmavÈsino sannipatant|”ti adhiÔÔhÈsi. Sabbe ca te
iddhibalena mahÈjanÈ sannipatiÑsu, uÄÈre cassa pete pÈkaÔe akÈsi. Tesu keci
chinnabhinnapilotikakhaÓÉadharÈ, keci attano
______________________________________________________________
1. Suvatthavasanoti (SÊ, I)
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keseheva paÔicchÈditakopinÈ, keci naggÈ yathÈjÈtar|pÈ khuppipÈsÈbhibh|tÈ
tacapariyonaddhÈ aÔÔhimattasarÊrÈ ito cito ca paribbhamantÈ mahÈjanassa
paccakkhato paÒÒÈyiÑsu.
Atha BhagavÈ tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi, yathÈ te
ekajjhaÑ sannipatitvÈ attanÈ kataÑ pÈpakammaÑ mahÈjanassa pavedesuÑ.
TamatthaÑ dÊpentÈ sa~gÊtikÈrÈ–
392. “SÈtunnavasanÈ1 eke, aÒÒe kesanivÈsanÈ2.
PetÈ bhattÈya gacchanti, pakkamanti disodisaÑ.
393. D|re eke padhÈvitvÈ, aladdhÈva nivattare.
ChÈtÈ pamucchitÈ bhantÈ, bh|miyaÑ paÔisumbhitÈ.
394. Keci tattha papatitvÈ3, bh|miyaÑ paÔisumbhitÈ.
Pubbe akatakalyÈÓÈ, aggidaÉÉhÈva Ètape.
395. MayaÑ pubbe pÈpadhammÈ, gharaÓÊ kulamÈtaro.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkamha attano.
396. Pah|taÑ annapÈnampi, apissu avakirÊyati.
Sammaggate pabbajite, na ca kiÒci adamhase.
397. AkammakÈmÈ alasÈ, sÈdukÈmÈ mahagghasÈ.
ŒlopapiÓÉadÈtÈro, paÔiggahe paribhÈsimhase4.
398. Te gharÈ tÈ ca dÈsiyo, tÈnevÈbharaÓÈni no.
Te aÒÒe paricÈrenti, mayaÑ dukkhassa bhÈgino.
399. VeÓÊ vÈ avaÒÒÈ honti, rathakÈrÊ ca dubbhikÈ.
CaÓÉÈlÊ kapaÓÈ honti, kappakÈ ca punappunaÑ.
400. YÈni yÈni nihÊnÈni, kulÈni kapaÓÈni ca.
Tesu tesveva jÈyanti, esÈ maccharino gati.
______________________________________________________________
1. SÈhunnavÈsino (I), sÈhundavÈsino (Ka)
3. Te ca tattha papatitÈ (Ka)

2. KesanivÈsino (Ka)
4. ParibhÈsitÈ (Ka)

160

KhuddakanikÈya
401. Pubbe ca katakalyÈÓÈ, dÈyakÈ vÊtamaccharÈ.
Sagga te parip|renti, obhÈsenti ca NandanaÑ.
402. Vejayante ca pÈsÈde, ramitvÈ kÈmakÈmino.
UccÈkulesu jÈyanti, sabhogesu tato cutÈ.
403. K|ÔÈgÈre ca pÈsÈde, palla~ke gonakatthate.
BÊjita~gÈ morahatthehi, kule jÈtÈ yasassino.
404. A~kato a~kaÑ gacchanti, mÈladhÈrÊ ala~katÈ.
DhÈtiyo upatiÔÔhanti, sÈyaÑ pÈtaÑ sukhesino.
405. Na yidaÑ akatapuÒÒÈnaÑ, katapuÒÒÈnamevidaÑ.
AsokaÑ NandanaÑ rammaÑ, tidasÈnaÑ mahÈvanaÑ.
406. SukhaÑ akatapuÒÒÈnaÑ, idha natthi parattha ca.
SukhaÒca katapuÒÒÈnaÑ, idha ceva parattha ca.
407. TesaÑ sahabyakÈmÈnaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ bahuÑ.
KatapuÒÒÈ hi modanti, sagge bhogasama~gino”ti–

gÈthÈyo avocuÑ.
392. Tattha sÈtunnavasanÈti1 chinnabhinnapilotikakhaÓÉanivÈsanÈ.
Eketi ekacce. KesanivÈsanÈti2 keseheva paÔicchÈditakopinÈ. BhattÈya
gacchantÊti “appeva nÈma ito gatÈ yattha vÈ tattha vÈ kiÒci ucchiÔÔhabhattaÑ
vÈ vamitabhattaÑ3 vÈ gabbhamalÈdikaÑ vÈ labheyyÈmÈ”ti katthacideva
aÔÔhatvÈ4 ghÈsatthÈya gacchanti. Pakkamanti disodisanti disato disaÑ
anekayojanantarikaÑ ÔhÈnaÑ pakkamanti.
393. D|reti d|reva ÔhÈne. Eketi ekacce petÈ. PadhÈvitvÈti ghÈsatthÈya
upadhÈvitvÈ. AladdhÈva nivattareti kiÒci ghÈsaÑ vÈ pÈnÊyaÑ vÈ alabhitvÈ
eva nivattanti. PamucchitÈti khuppipÈsÈdidukkhena saÒjÈtamucchÈ.
______________________________________________________________
1. SÈhunnavÈsinoti (I)
3. VamathubhattaÑ (SÊ, I)

2. KesanivÈsinoti (Ka)
4. ŒgantvÈ (SÊ, I)
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bhantÈti paribbhamantÈ. Bh|miyaÑ paÔisumbhitÈti tÈya eva mucchÈya
uppattiyÈ ÔhatvÈ avakkhittamattikÈpiÓÉÈ viya vissussitvÈ pathaviyaÑ patitÈ.
394. TatthÈti gataÔÔhÈne. Bh|miyaÑ paÔisumbhitÈti papÈte patitÈ viya
jighacchÈdidukkhena ÔhÈtuÑ asamatthabhÈvena bh|miyaÑ patitÈ, tattha vÈ
gataÔÔhÈne ghÈsÈdÊnaÑ alÈbhena chinnÈsÈ hutvÈ kenaci paÔimukhaÑ
sumbhitÈ pothitÈ viya bh|miyaÑ patitÈ hontÊti attho. Pubbe akatakalyÈÓÈti
purimabhave akatakusalÈ. AggidaÉÉhÈva Ètapeti nidÈghakÈle ÈtapaÔÔhÈne
agginÈ daÉÉhÈ viya, khuppipÈsagginÈ ÉayhamÈnÈ mahÈdukkhaÑ
anubhavantÊti attho.
395. Pubbeti atÊtabhave. PÈpadhammÈti issukÊmaccharÊ-ÈdibhÈvena
lÈmakasabhÈvÈ. GharaÓÊti gharasÈminiyo. KulamÈtaroti kuladÈrakÈnaÑ
mÈtaro, kulapurisÈnaÑ vÈ1 mÈtaro. DÊpanti patiÔÔhaÑ, puÒÒanti attho. TaÒhi
sattÈnaÑ sugatÊsu patiÔÔhÈbhÈvato2 “patiÔÔhÈ”ti vuccati. NhÈkamhÈti na
karimha.
396. Pah|tanti bahuÑ. AnnapÈnampÊti annaÒca pÈnaÒca. Apissu
avakirÊyatÊti s|ti nipÈtamattaÑ, api avakirÊyati chaÔÔÊyati3. Sammaggateti
sammÈ gate sammÈ paÔipanne sammÈ paÔipannÈya. Pabbajiteti pabbajitÈya.
SampadÈne hi idaÑ bhummavacanaÑ. Sammaggate vÈ pabbajite sati
labbhamÈneti attho. Na ca kiÒci adamhaseti “kiÒcimattampi
deyyadhammaÑ nÈdamhÈ”ti vippaÔisÈrÈbhibh|tÈ vadanti.
397. AkammakÈmÈti sÈdh|hi akattabbaÑ kammaÑ akusalaÑ kÈmentÊti
akammakÈmÈ, sÈdh|hi vÈ kattabbaÑ kusalaÑ kÈmentÊti kammakÈmÈ, na
kammakÈmÈti akammakÈmÈ4, kusaladhammesu acchandikÈti attho. AlasÈti
kusÊtÈ kusalakammakaraÓe nibbÊriyÈ. SÈdukÈmÈti sÈtamadhuravatthupiyÈ5.
MahagghasÈti mahÈbhojanÈ, ubhayenÈpi sundaraÒca madhuraÒca bhojanaÑ
labhitvÈ atthikÈnaÑ kiÒci adatvÈ sayameva
______________________________________________________________
1. KulaparisÈnaÑ vÈ (SÊ)
2. SattÈnaÑ gati (Ka)
3. ChÈdÊyati (SÊ)
4. SÈdh|hi vÈ kattabbaÑ kusalaÑ na kÈmentÊti akammakÈmÈ, na kammakÈmÈ vÈ
akammakÈmÈ (SÊ)
5. SÈdumadhuravatthupiyÈ (Ka)
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bhuÒjitÈroti dasseti. ŒlopapiÓÉadÈtÈroti Èlopamattassapi bhojanapiÓÉassa
dÈyakÈ. PaÔiggaheti1 tassa paÔiggaÓhanake. ParibhÈsimhaseti paribhavaÑ
karontÈ bhÈsimha, avamaÒÒimha uppaÓÉimhÈ cÈti attho.
398. Te gharÈti yattha mayaÑ pubbe “amhÈkaÑ gharan”ti mamattaÑ
akarimhÈ, tÈni gharÈni yathÈÔhitÈni, idÈni no na kiÒci upakappatÊti
adhippÈyo. TÈ ca dÈsiyo tÈnevÈbharaÓÈni noti etthÈpi eseva nayo. Tattha
noti amhÈkaÑ. Teti te gharÈdike. AÒÒe paricÈrenti2, paribhogÈdivasena
viniyogaÑ karontÊti attho. MayaÑ dukkhassa bhÈginoti mayaÑ pana pubbe
kevalaÑ kÊÄanappasutÈ hutvÈ sÈpateyuÑ pahÈya gamanÊyaÑ anugÈmikaÑ
kÈtuÑ ajÈnantÈ idÈni khuppipÈsÈdidukkhassa bhÈgino bhavÈmÈti attÈnaÑ
garahantÈ vadanti.
399. IdÈni yasmÈ petayonito cavitvÈ manussesu uppajjantÈpi sattÈ
yebhuyyena tasseva kammassa vipÈkÈvasesena hÊnajÈtikÈ kapaÓavuttinova
honti, tasmÈ tamatthaÑ dassetuÑ “veÓivÈ”ti-ÈdinÈ dve gÈthÈ vuttÈ. Tattha
veÓivÈti venajÈtikÈ3, vilÊvakÈrÈ naÄakÈrÈ hontÊti attho. VÈ-saddo
aniyamattho. AvaÒÒÈti avaÒÒeyyÈ, avajÈnitabbÈti vuttaÑ hoti.
“VambhanÈ”ti vÈ pÈÔho, pÈrehi bÈdhanÊyÈti attho. RathakÈrÊti cammakÈrino.
DubbhikÈti mittadubbhikÈ mittÈnaÑ bÈdhikÈ4. CaÓÉÈlÊti caÓÉÈlajÈtikÈ.
KapaÓÈti vanibbakÈ5 ativiya kÈruÒÒappattÈ. KappakÈti kappakajÈtikÈ,
sabbattha “honti punappunan”ti yojanÈ, aparÈparampi imesu nihÊnakulesu
uppajjantÊti vuttaÑ hoti.
400. Tesu tesveva jÈyantÊti yÈni yÈni aÒÒÈnipi nesÈdapukkusakulÈdÊni
kapaÓÈni ativiya vambhaniyÈni paramaduggatÈni ca, tesu tesu eva
nihÊnakulesu macchariyamalena petesu nibbattitvÈ tato cutÈ nibbattanti.
TenÈha “esÈ maccharino gatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. PaÔiggÈhaketi (SÊ)
3. VeÓijÈtikÈ (SÊ)
5. VarÈkÈ (SÊ, I)

2. AÒÒeti apare. ParihÈrentÊti paricÈrenti (SÊ)
4. DubbhikÈti mittÈnaÑ bÈdhakÈ (Ka)
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401. EvaÑ akatapuÒÒÈnaÑ sattÈnaÑ gatiÑ dassetvÈ idÈni
katapuÒÒÈnaÑ gatiÑ dassetuÑ “pubbe ca katakalyÈÓÈ”ti satta gÈthÈ vuttÈ.
Tattha saggaÑ te parip|rentÊti ye pubbe purimajÈtiyaÑ katakalyÈÓÈ dÈyakÈ
dÈnapuÒÒÈbhiratÈ vigatamalamaccherÈ, te attano r|pasampattiyÈ ceva
parivÈrasampattiyÈ ca saggaÑ devalokaÑ parip|renti paripuÓÓaÑ karonti.
ObhÈsenti ca Nandananti na kevalaÑ parip|rentiyeva, atha kho
kapparukkhÈdÊnaÑ pabhÈhi sabhÈveneva obhÈsamÈnampi NandanavanaÑ
attano vatthÈbharaÓajutÊhi sarÊrappabhÈya ca abhibhavitvÈ ceva obhÈsetvÈ ca
jotenti.
402. KÈmakÈminoti yathicchitesu kÈmaguÓesu1 yathÈkÈmaÑ
paribhogavanto. UccÈkules|ti uccesu khattiyakulÈdÊsu kulesu. Sabhoges|ti
mahÈvibhavesu. Tato cutÈti tato devalokato cutÈ.
403. K|ÔÈgÈre ca pÈsÈdeti k|ÔÈgÈre ca pÈsÈde ca. BÊjita~gÈti
bÊjiyamÈnadehÈ. MorahatthehÊti morapiÒchapaÔimaÓÉitabÊjanÊhatthehi.
Yasassinoti parivÈravanto ramantÊti adhippÈyo.
404. A~kato a~kaÑ gacchantÊti dÈrakakÈlepi ÒÈtÊnaÑ dhÈtÊnaÒca
a~kaÔÔhÈnato a~kaÔÔhÈnameva gacchanti, na bh|mitalanti adhippÈyo.
UpatiÔÔhantÊti upaÔÔhÈnaÑ karonti. Sukhesinoti sukhamicchantÈ, “mÈ sÊtaÑ
vÈ uÓhaÑ vÈ”ti appakampi dukkhaÑ pariharantÈ upatiÔÔhantÊti adhippÈyo.
405. Na yidaÑ akatapuÒÒÈnanti idaÑ sokavatthu-abhÈvato asokaÑ
rammaÑ ramaÓÊyaÑ tidasÈnaÑ TÈvatiÑsadevÈnaÑ mahÈvanaÑ mahÈupavanabh|taÑ NandanaÑ NandanavanaÑ akatapuÒÒÈnaÑ na hoti, tehi
laddhuÑ na sakkÈti attho.
406. IdhÈti imasmiÑ manussaloke visesato puÒÒaÑ karÊyati, taÑ
sandhÈyÈha. IdhÈti vÈ diÔÔhadhamme. ParatthÈti samparÈye.
407. Tesanti tehi yathÈvuttehi devehi. SahabyakÈmÈnanti sahabhÈvaÑ
icchantehi. Bhogasama~ginoti bhogehi samannÈgatÈ,
______________________________________________________________
1. KÈmesu kÈmaguÓesu (SÊ)
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dibbehi paÒcÈkÈmaguÓehi samappitÈ modantÊti attho. SesaÑ uttÈnatthameva.
EvaÑ tehi petehi sÈdhÈraÓato1 attanÈ katakammassa ca gatiyÈ
puÒÒakammassa ca gatiyÈ paveditÈya saÑviggamanassa
koÄiyÈmaccapamukhassa tattha sannipatitassa mahÈjanassa
ajjhÈsayÈnur|paÑ BhagavÈ vitthÈrena dhammaÑ desesi, desanÈpariyosÈne
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti.
AbhijjamÈnapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. SÈÓavÈsittherapetavatthuvaÓÓanÈ
KuÓÉinÈgariyo theroti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante Èyasmato
SÈÓavÈsittherassa2 ÒÈtipete Èrabbha vuttaÑ. AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ
Kitavassa nÈma raÒÒo putto uyyÈnakÊÄaÑ kÊÄitvÈ nivattanto SunettaÑ nÈma
PaccekabuddhaÑ piÓÉÈya caritvÈ nagarato nikkhamantaÑ disvÈ
issariyamadamatto hutvÈ “kathaÒhi nÈma mayhaÑ aÒjaliÑ akatvÈ ayaÑ
muÓÉako gacchatÊ”ti paduÔÔhacitto hatthikkhandhato otaritvÈ “kacci te3
piÓÉapÈto laddho”ti Èlapanto hatthato pattaÑ gahetvÈ pathaviyaÑ pÈtetvÈ
bhindi. Atha naÑ sabbattha tÈdibhÈvappattiyÈ nibbikÈraÑ
karuÓÈvipphÈrasomanassanipÈtapasannacittameva4 olokentaÑ
aÔÔhÈnÈghÈtena5 d|sitacitto “kiÑ maÑ Kitavassa raÒÒo puttaÑ na jÈnÈsi,
tvaÑ olokayanto mayhaÑ kiÑ karissasÊ”ti vatvÈ avahasanto pakkÈmi.
Pakkantamattasseva cassa narakaggidÈhapaÔibhÈgo balavasarÊradÈho uppajji.
So tena mahÈsantÈpenÈbhibh|takÈyo atibÈÄhaÑ dukkhavedanÈbhitunno
kÈlaÑ katvÈ AvÊcimahÈniraye nibbatti.
So tattha dakkhiÓapassena vÈmapassena uttÈno avakujjoti bah|hi
pakÈrehi parivattitvÈ caturÈsÊti vassasahassÈni paccitvÈ
______________________________________________________________
1. ŒrÈdhanato (SÊ), ÈdhÈraÓato (I) 2. SÈnuvÈsittherassa (SÊ, I) 3. Kacci vo (SÊ, I)
4. KaruÓÈvipphÈrasommasomanassanayananipÈtitapasannacittameva (SÊ)
5. AccharÈghÈtenapi (Ka)
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tato cuto petesu aparimitakÈlaÑ khuppipÈsÈdidukkhaÑ anubhavitvÈ tato
cuto imasmiÑ BuddhuppÈde KuÓÉinagarassa samÊpe KevaÔÔagÈme nibbatti,
tassa jÈtissaraÒÈÓaÑ uppajji, tena so pubbe attanÈ anubh|tapubbaÑ
dukkhaÑ anussaranto vayappattopi pÈpabhayena ÒÈtakehipi saddhiÑ
macchabandhanatthaÑ na gacchati. Tesu gacchantesu macche ghÈtetuÑ
anicchanto nilÊyati, gato ca jÈlaÑ bhindati, jÊvante vÈ macche gahetvÈ udake
vissajjeti, tassa taÑ kiriyaÑ arocantÈ ÒÈtakÈ gehato taÑ nÊhariÑsu. Eko
panassa bhÈtÈ sinehabaddhahadayo1 ahosi.
Tena ca samayena ÈyasmÈ Œnando KuÓÉinagaraÑ upanissÈya
SÈÓapabbate2 viharati. Atha so KevaÔÔaputto ÒÈtakehi pariccatto hutvÈ ito
cito ca paribbhamanto taÑ padesaÑ patto bhojanavelÈya therassa santikaÑ
upasa~kami. Thero taÑ pucchitvÈ bhojanena atthikabhÈvaÑ ÒatvÈ tassa
bhattaÑ datvÈ katabhattakicco sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ dhammakathÈya
pasannamÈnasaÑ3 ÒatvÈ “pabbajissasi Èvuso”ti. Œma bhante pabbajissÈmÊti.
Thero taÑ pabbÈjetvÈ tena saddhiÑ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ
SatthÈ Èha “Œnanda imaÑ sÈmaÓeraÑ anukampeyyÈsÊ”ti. So ca
akatakusalattÈ appalÈbho ahosi. Atha naÑ SatthÈ anuggaÓhanto bhikkh|naÑ
paribhogatthÈya pÈnÊyaghaÔÈnaÑ parip|raÓe niyojesi. TaÑ disvÈ upÈsakÈ
tassa bah|ni niccabhattÈni paÔÔhapesuÑ.
So aparena samayena laddh|pasampado arahattaÑ patvÈ thero hutvÈ
dvÈdasahi bhikkh|hi saddhiÑ sÈÓapabbate vasi. Tassa pana ÒÈtakÈ
paÒcasatamattÈ anupacitakusalakammÈ upacitamaccherÈdipÈpadhammÈ
kÈlaÑ katvÈ petesu nibbattiÑsu. Tassa pana mÈtÈpitaro “esa amhehi pubbe
gehato nikkaÉÉhito”ti sÈrajjamÈnÈ4 taÑ anupasa~kamitvÈ tasmiÑ
baddhasinehaÑ bhÈtikaÑ pesesuÑ. So therassa gÈmaÑ piÓÉÈya
paviÔÔhasamaye dakkhiÓajÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ patiÔÔhÈpetvÈ kataÒjalÊ
attÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Sinehena somhahadayo (SÊ)
3. TaÑ pasannamÈnasaÑ (SÊ, I)

2. SÈnuvÈsipabbate (SÊ, I)
4. LajjÈyamÈnÈ (SÊ, I)
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dassetvÈ “mÈtÈ pitÈ ca te1 bhante”ti-ÈdigÈthÈ avoca. KuÓÉinÈgariyo therotiÈdayo pana Èdito paÒca gÈthÈ tÈsaÑ sambandhadassanatthaÑ
dhammasa~gÈhakehi ÔhapitÈ.
408. “KuÓÉinÈgariyo thero, SÈÓavÈsinivÈsiko2.
PoÔÔhapÈdoti nÈmena, samaÓo bhÈvitindriyo.
409. Tassa mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
410. Te duggatÈ s|cikaÔÔÈ, kilantÈ naggino kisÈ.
UttasantÈ3 mahattÈsÈ, na dassenti kur|rino4.
411. Tassa bhÈtÈ vitaritvÈ, naggo ekapathekako.
CatukuÓÉiko bhavitvÈna, therassa dassayÊ’tumaÑ.
412. Thero cÈmanasikatvÈ, tuÓhÊbh|to atikkami5.
So ca viÒÒÈpayÊ theraÑ, ‘bhÈtÈ petagato ahaÑ’.
413. MÈtÈ pitÈ ca te bhante, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
414. Te duggatÈ s|cikaÔÔÈ, kilantÈ naggino kisÈ.
UttasantÈ mahattÈsÈ, na dassenti kur|rino.
415. Anukampassu kÈruÓiko, datvÈ anvÈdisÈhi no.
Tava dinnena dÈnena, yÈpessanti kur|rino”ti.
408-9. Tattha KuÓÉinÈgariyo theroti evaÑnÈmake nagare
JÈtasaÑvaÉÉhatthero, “KuÓÉikanagaro thero”tipi pÈÔho, so evattho.
SÈÓavÈsinivÈsikoti SÈÓapabbatavÈsÊ. PoÔÔhapÈdoti nÈmenÈti nÈmena
PoÔÔhapÈdo nÈma. SamaÓoti samitapÈpo. BhÈvitindriyoti
ariyamaggabhÈvanÈya bhÈvitasaddhÈdi-indriyo, arahÈti attho. TassÈti tassa
SÈÓavÈsittherassa. DuggatÈti duggatigatÈ.
______________________________________________________________
1. Vo (SÊ, SyÈ)
4. Kuruddino (Ka)

2. SÈnuvÈsinivÈsiko (SÊ, I)

3. OttappantÈ (Ka)
5. Apakkami (SÊ, I)
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410. S|cikaÔÔÈti p|tinÈ l|khagattÈ aÔÔakÈ, s|cikÈti laddhanÈmÈya
khuppipÈsÈya aÔÔÈ pÊÄitÈ1. “S|cikaÓÔhÈ”ti keci paÔhanti,
s|cichiddasadisamukhadvÈrÈti attho. KilantÈti kilantakÈyacittÈ. Nagginoti
naggar|pÈ niccoÄÈ. KisÈti aÔÔhittacamattasarÊratÈya kisadehÈ. UttasantÈti2
“ayaÑ samaÓo amhÈkaÑ putto”ti ottappena utrÈsaÑ ÈpajjantÈ. MahattÈsÈti
attanÈ pubbe katakammaÑ paÔicca saÒjÈtamahÈbhayÈ. Na dassentÊti attÈnaÑ
na dassenti, sammukhÊbhÈvaÑ na gacchanti. Kur|rinoti dÈruÓakammantÈ.
411. Tassa bhÈtÈti SÈÓavÈsittherassa bhÈtÈ. VitaritvÈti vitiÓÓo hutvÈ,
ottappasantÈsabhayÈti3 attho. VituritvÈti vÈ pÈÔho, turito hutvÈ,
taramÈnar|po hutvÈti vuttaÑ hoti. Ekapatheti ekapadikamagge. Ekakoti
ekiko adutiyo. CatukuÓÉiko bhavitvÈnÈti cat|hi a~gehi kuÓÉeti attabhÈvaÑ
pavattetÊti catukuÓÉiko, dvÊhi jÈÓ|hi dvÊhi hatthehi gacchanto tiÔÔhanto ca,
evaÑbh|to hutvÈti attho. So hi evaÑ purato kopÊnapaÔicchÈdanÈ hotÊti tathÈ
akÈsi. Therassa dassayÊ’tumanti therassa attÈnaÑ uddisayi dassesi.
412. AmanasikatvÈti “ayaÑ nÈma eso”ti evaÑ manasi akaritvÈ
anÈvajjetvÈ. So cÈti so peto. BhÈtÈ petagato ahanti “ahaÑ atÊtattabhÈve
bhÈtÈ, idÈni petabh|to idhÈgato”ti vatvÈ viÒÒÈpayi theranti yojanÈ.
413-5. YathÈ pana viÒÒÈpayi, taÑ dassetuÑ “mÈtÈ pitÈ cÈ”ti-ÈdinÈ tisso
gÈthÈ vuttÈ. Tattha mÈtÈ pitÈ ca teti tava mÈtÈ ca pitÈ ca. Anukampass|ti
anuggaÓha anudayaÑ karohi. AnvÈdisÈhÊti Èdisa. Noti amhÈkaÑ. Tava
dinnenÈti tayÈ dinnena.
______________________________________________________________
1. S|cikaÔÈti s|cinÈ l|khavatthÈdinÈ aÔÔikÈ. S|cigattÈti vÈ pÈÔho, vijjhanatthena
s|cikÈti laddhanÈmÈya khuppipÈsÈya aÔÔitÈ pÊÄitÈ (SÊ, I)
2. OttappantÈti (Ka)

3. OttappantÈsÈ hontÊti (Ka)
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TaÑ sutvÈ thero yathÈ paÔipajji, taÑ dassetuÑ–
416. “Thero caritvÈ piÓÉÈya, bhikkh| aÒÒe ca dvÈdasa.
EkajjhaÑ sannipatiÑsu, bhattavissaggakÈraÓÈ.
417. Thero sabbeva te Èha, yathÈladdhaÑ dadÈtha me.
SaÑghabhattaÑ karissÈmi, anukampÈya ÒÈtinaÑ.
418. NiyyÈdayiÑsu therassa, thero saÑghaÑ nimantayi.
DatvÈ anvÈdisi thero, mÈtu pitu ca bhÈtuno.
‘IdaÑ me ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo.
419. SamanantarÈnuddiÔÔhe, bhojanaÑ udapajjatha.
SuciÑ paÓÊtaÑ sampannaÑ, anekarasabyaÒjanaÑ.
420. Tato uddassayÊ1 bhÈtÈ, vaÓÓavÈ balavÈ sukhÊ.
Pah|taÑ bhojanaÑ bhante, passa naggÈmhase mayaÑ.
TathÈ bhante parakkama, yathÈ vatthaÑ labhÈmase.
421. Thero sa~kÈrak|ÔamhÈ2, uccinitvÈna nantake.
PilotikaÑ paÔaÑ katvÈ, saÑghe cÈtuddise adÈ.
422. DatvÈ anvÈdisÊ thero, mÈtu pitu ca bhÈtuno.
‘IdaÑ me ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo’.
423. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vatthÈni udapajjisuÑ.
Tato suvatthavasano, therassa dassayÊ’3tumaÑ.
424. YÈvatÈ NandarÈjassa, vijitasmiÑ paÔicchadÈ.
Tato bahutarÈ bhante, vatthÈna’cchÈdanÈni no.

425. KoseyyakambalÊyÈni4, KhomakappÈsikÈni ca.
VipulÈ ca mahagghÈ ca, tepÈ’kÈse’valambare.
______________________________________________________________
1. UddisayÊ (SÊ, Ka)
3. TherassuddissayÊ (Ka)

2. Sa~kÈrak|Ôato (Ka)
4. KoseyyakambalÈneva (Ka)
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426. Te mayaÑ paridahÈma, yaÑ yaÑ hi manaso piyaÑ.
TathÈ bhante parakkama, yathÈ gehaÑ labhÈmase.
427. Thero paÓÓakuÔiÑ katvÈ, saÑghe cÈtuddise adÈ.
DatvÈ ca anvÈdisÊ thero, mÈtu pitu ca bhÈtuno.
‘IdaÑ me ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo’.
428. SamanantarÈnuddiÔÔhe, gharÈni udapajjisuÑ.
K|ÔÈgÈranivesanÈ, vibhattÈ bhÈgaso mitÈ.
429. Na manussesu ÊdisÈ, yÈdisÈ no gharÈ idha.
Api dibbesu yÈdisÈ, tÈdisÈ no gharÈ idha.
430. DaddallamÈnÈ Èbhenti, samantÈ caturo disÈ.
TathÈ bhante parakkama, yathÈ pÈnÊyaÑ labhÈmase.
431. Thero karaÓaÑ1 p|retvÈ, saÑghe cÈtuddise adÈ.
DatvÈ anvÈdisÊ thero, mÈtu pitu ca bhÈtuno.
‘IdaÑ me ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo’.
432. SamanantarÈnuddiÔÔhe, pÈnÊyaÑ udapajjatha.
GambhÊrÈ caturassÈ ca, pokkharaÒÒo sunimmitÈ.
433. SÊtodikÈ suppatitthÈ, sÊtÈ appaÔigandhiyÈ.
PadumuppalasaÒchannÈ, vÈrikiÒjakkhap|ritÈ.
434. Tattha nhatvÈ pivitvÈ ca, therassa paÔidassayuÑ.
Pah|taÑ pÈnÊyaÑ bhante, pÈdÈ dukkhÈ phalanti no.
435. ŒhiÓÉamÈnÈ khaÒjÈma, sakkhare kusakaÓÔake.
TathÈ bhante parakkama, yathÈ yÈnaÑ labhÈmase.
436. Thero sipÈÔikaÑ laddhÈ, saÑghe cÈtuddise adÈ.
DatvÈ anvÈdisÊ thero, mÈtu pitu ca bhÈtuno.
‘IdaÑ me ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo’.
______________________________________________________________
1. KarakaÑ (SÊ, I)
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437. SamanantarÈnuddiÔÔhe, petÈ rathena mÈgamuÑ.
Anukampitamha bhadante, bhattenacchÈdanena ca.
438. Gharena pÈnÊyadÈnena, yÈnadÈnena c|bhayaÑ.
MuniÑ kÈruÓikaÑ loke, bhante vanditumÈgatÈ”ti–

gÈthÈyo ÈhaÑsu.
416-7. Tattha thero caritvÈ piÓÉÈyÈti thero piÓÉapÈtacÈrikÈya caritvÈ.
Bhikkh| aÒÒe ca dvÈdasÈti therena saha vasantÈ aÒÒe ca dvÈdasa bhikkh|
ekajjhaÑ ekato sannipatiÑsu. KasmÈti ce? BhattavissaggakÈraÓÈti
bhattakiccakÈraÓÈ bhuÒjananimittaÑ. Teti te bhikkh|. YathÈladdhanti yaÑ
yaÑ laddhaÑ. DadÈthÈti detha.
418. NiyyÈdayiÑs|ti adaÑsu. SaÑghaÑ nimantayÊti te eva dvÈdasa
bhikkh| saÑghuddesavasena taÑ bhattaÑ dÈtuÑ nimantesi. AnvÈdisÊti
Èdisi. Tattha yesaÑ anvÈdisi, te dassetuÑ “mÈtu pitu ca bhÈtuno, idaÑ me
ÒÈtÊnaÑ hotu, sukhitÈ hontu ÒÈtayo”ti vuttaÑ.
419. SamanantarÈnuddiÔÔheti uddiÔÔhasamanantarameva. BhojanaÑ
udapajjathÈti tesaÑ petÈnaÑ bhojanaÑ uppajji. KÊdisanti Èha “sucin”ti-Èdi.
Tattha anekarasabyaÒjananti nÈnÈrasehi byaÒjanehi yuttaÑ, atha vÈ
anekarasaÑ anekabyaÒjanaÒca. Tatoti bhojanalÈbhato pacchÈ.
420. UddassayÊ bhÈtÈti bhÈtikabh|to peto therassa attÈnaÑ dassesi.
VaÓÓavÈ balavÈ sukhÊti tena bhojanalÈbhena tÈvadeva r|pasampanno
balasampanno sukhitova hutvÈ. Pah|taÑ bhojanaÑ bhanteti bhante tava
dÈnÈnubhÈvena pah|taÑ anappakaÑ bhojanaÑ amhehi laddhaÑ. Passa
naggÈmhaseti olokehi, naggikÈ pana amha, tasmÈ tathÈ bhante parakkama
payogaÑ karohi. YathÈ vatthaÑ labhÈmaseti yena pakÈrena yÈdisena
payogena sabbeva mayaÑ vatthÈni labheyyÈma, tathÈ vÈyamathÈti attho.
421. Sa~kÈrak|ÔamhÈti tattha tattha sa~kÈraÔÔhÈnato. UccinitvÈnÈti
gavesanavasena gahetvÈ. Nantaketi chinnapariyante
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chaÉÉitadussakhaÓÉe. Te pana yasmÈ khaÓÉabh|tÈ pilotikÈ nÈma honti, tÈhi
ca thero cÊvaraÑ katvÈ saÑghassa adÈsi, tasmÈ Èha “pilotikaÑ paÔaÑ katvÈ,
saÑghe cÈtuddise adÈ”ti. Tattha SaÑghe cÈtuddise adÈti cat|hipi disÈhi
ÈgatabhikkhusaÑghassa adÈsi. SampadÈnatthe hi idaÑ bhummavacanaÑ.
423-4. Suvatthavasanoti sundaravatthavasano. Therassa dassayÊ’tumanti
therassa attÈnaÑ dassayi dassesi, pÈkaÔo ahosi. PaÔicchÈdayati etthÈti
paÔicchadÈ.
428-9. K|ÔÈgÈranivesanÈti k|ÔÈgÈrabh|tÈ tadaÒÒanivesanasa~khÈtÈ ca
gharÈ. Li~gavipallÈsavasena hetaÑ vuttaÑ. VibhattÈti samacaturassaÈyatavaÔÔasaÓÔhÈnÈdivasena vibhattÈ. BhÈgaso mitÈti bhÈgena paricchinnÈ.
Noti amhÈkaÑ. IdhÈti imasmiÑ petaloke. Api dibbes|ti apÊti nipÈtamattaÑ,
devalokes|ti attho.
431. KaraÓanti dhamakaraÓaÑ1. P|retvÈti udakassa p|retvÈ.
VÈrikiÒjakkhap|ritÈti tattha tattha vÈrimatthake padumuppalÈdÊnaÑ
kesarabhÈrehi saÒchÈditavasena2 p|ritÈ. PhalantÊti pupphanti,
paÓhikapariyantÈdÊsu vidÈlentÊti attho.
435-6. ŒhiÓÉamÈnÈti vicaramÈnÈ. KhaÒjÈmÈti khaÒjanavasena
gacchÈma. Sakkhare kusakaÓÔaketi sakkharavati kusakaÓÔakavati ca
bh|mibhÈge, sakkhare kusakaÓÔake ca akkamantÈti attho. YÈnanti
rathavayhÈdikaÑ yaÑkiÒci yÈnaÑ. SipÈÔikanti ekapaÔala-upÈhanaÑ.
437-8. Rathena mÈgamunti makÈro padasandhikaro, rathena ÈgamaÑsu.
Ubhayanti ubhayena dÈnena, yÈnadÈnena ceva bhattÈdicatupaccayadÈnena
ca. PÈnÊyadÈnena hettha bhesajjadÈnampi sa~gahitaÑ. SesaÑ heÔÔhÈ
vuttanayattÈ uttÈnamevÈti.
______________________________________________________________
1. Karakanti dhammakaraÓaÑ (SÊ, I)

2. KesarabhÈgehi saÒchannavasena (Ka)
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Thero taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ
aÔÔhuppattiÑ katvÈ “yathÈ ime etarahi, evaÑ tvampi ito anantarÈtÊte
attabhÈve peto hutvÈ mahÈdukkhaÑ anubhavÊ”ti vatvÈ therena yÈcito
SuttapetavatthuÑ kathetvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ
mahÈjano saÒjÈtasaÑvego dÈnasÊlÈdipuÒÒakammanirato ahosÊti.
SÈÓavÈsittherapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. RathakÈrapetivatthuvaÓÓanÈ
VeÄuriyathambhaÑ ruciraÑ pabhassaranti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ
viharante aÒÒataraÑ petiÑ Èrabbha vuttaÑ. AtÊte kira Kassapassa
Bhagavato kÈle aÒÒatarÈ itthÊ sÊlÈcÈrasampannÈ kalyÈÓamittasannissayena
sÈsane abhippasannÈ suvibhattavicitrabhittithambhasopÈnabh|mitalaÑ
ativiya dassanÊyaÑ ekaÑ ÈvÈsaÑ katvÈ tattha bhikkh| nisÊdÈpetvÈ paÓÊtena
ÈhÈrena parivisitvÈ bhikkhusaÑghassa niyyÈdesi. SÈ aparena samayena
kÈlaÑ katvÈ aÒÒassa pÈpakammassa vasena Himavati pabbatarÈje
rathakÈradahaÑ nissÈya vimÈnapetÊ hutvÈ nibbatti, tassÈ saÑghassa
ÈvÈsadÈnapuÒÒÈnubhÈvena sabbaratanamayaÑ uÄÈraÑ ativiya samantato
pÈsÈdikaÑ manoharaÑ ramaÓÊyaÑ pokkharaÓiyaÑ NandanavanasadisaÑ
upasobhitaÑ1 vimÈnaÑ nibbatti, sayaÒca suvaÓÓavaÓÓÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ
pÈsÈdikÈ ahosi.
SÈ tattha purisehi vinÈva dibbasampattiÑ anubhavantÊ viharati2. TassÈ
tattha dÊgharattaÑ nippurisÈya vasantiyÈ anabhirati uppannÈ. SÈ ukkaÓÔhitÈ
hutvÈ “attheso upÈyo”ti cintetvÈ dibbÈni ambapakkÈni nadiyaÑ pakkhipati.
SabbaÑ kaÓÓamuÓÉapetivatthusmiÑ Ègatanayeneva veditabbaÑ. Idha pana
BÈrÈÓasivÈsÊ eko mÈÓavo Ga~gÈyaÑ tesu3 ekaÑ ambaphalaÑ disvÈ tassa
pabhavaÑ gavesanto anukkamena taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ nadiÑ disvÈ
tadanusÈrena tassÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gato. SÈ taÑ disvÈ attano
______________________________________________________________
1. R|pasobhitaÑ (Ka)

2. Vasati (SÊ, I)

3. Gatesu (Ka)
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vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ paÔisanthÈraÑ karontÊ nisÊdi. So tassÈ
vasanaÔÔhÈnasampattiÑ disvÈ pucchanto–
439. “VeÄuriyathambhaÑ ruciraÑ pabhassaraÑ,
VimÈnamÈruyha anekacittaÑ.
Tatthacchasi devi mahÈnubhÈve,
Pathaddhani pannaraseva cando1.
440. VaÓÓo ca te kanakassa sannibho,
Uttattar|po bhusa dassaneyyo.
Palla~kaseÔÔhe atule nisinnÈ,
EkÈ tuvaÑ natthi ca tuyha sÈmiko.
441. ImÈ ca te pokkharaÓÊ samantÈ,
Pah|tamalyÈ bahupuÓÉarÊkÈ.
SuvaÓÓacuÓÓehi samantamotthatÈ,
Na tattha pa~ko paÓako ca vijjati,
442. HaÑsÈ cime dassanÊyÈ manoramÈ,
Udakasmimanupariyanti sabbadÈ.
Samayya vagg|’panadanti sabbe,
BindussarÈ dundubhÊnaÑva ghoso.
443. DaddallamÈnÈ yasasÈ yasassinÊ,
NÈvÈya ca tvaÑ avalamba tiÔÔhasi.
ŒÄÈrapamhe hasite piyaÑvade,
Sabba~gakalyÈÓi bhusaÑ virocasi.
444. IdaÑ vimÈnaÑ virajaÑ same ÔhitaÑ,
UyyÈnavantaÑ2 ratinandivaÉÉhanaÑ.
IcchÈmahaÑ nÈri anomadassane,
TayÈ saha Nandane idha moditun”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
______________________________________________________________
1. CandimÈ (SÊ)

2. UyyÈnavanaÑ (Ka)
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439. Tattha tatthÈti tasmiÑ vimÈne. AcchasÊti icchiticchitakÈle nisÊdasi.
DevÊti taÑ Èlapati. MahÈnubhÈveti mahatÈ dibbÈnubhÈvena samannÈgate.
PathaddhanÊti attano pathabh|te addhani, gaganatalamaggeti1 attho.
Pannaraseva candoti puÓÓamÈsiyaÑ paripuÓÓamaÓÉalo cando viya
vijjotamÈnÈti attho.
440. VaÓÓo ca te kanakassa sannibhoti tava vaÓÓo ca
uttattasi~gÊsuvaÓÓena sadiso ativiya manoharo. TenÈha “uttattar|po bhusa
dassaneyyo”ti. Atuleti mahÈrahe. Atuleti vÈ devatÈya ÈlapanaÑ,
asadisar|peti attho. Natthi ca tuyha sÈmikoti tuyhaÑ sÈmiko ca natthi.
441. Pah|tamalyÈti kamalakuvalayÈdibahuvidhakusumavatiyo.
SuvaÓÓacuÓÓehÊti suvaÓÓavÈlukÈhi. SamantamotthatÈti2 samantato okiÓÓÈ.
TatthÈti tÈsu pokkharaÓÊsu. Pa~ko paÓako cÈti kaddamo vÈ udakapicchillo3
vÈ na vijjati.
442. HaÑsÈ cime dassanÊyÈ manoramÈti ime haÑsÈ ca dassanasukhÈ
manoramÈ ca. AnupariyantÊti anuvicaranti. SabbadÈti sabbesu ut|su.
SamayyÈti sa~gamma. Vagg|ti madhuraÑ. UpanadantÊti vik|janti.
BindussarÈti avisaÔassarÈ4 sampiÓÉitassarÈ. DundubhÊnaÑva ghosoti
vaggubindussarabhÈvena dundubhÊnaÑ viya tava pokkharaÓiyaÑ haÑsÈnaÑ
ghosoti attho.
443. DaddallamÈnÈti ativiya abhijalantÊ. YasasÈti deviddhiyÈ. NÈvÈyÈti
doÓiyaÑ. PokkharaÓiyaÑ hi paduminiyaÑ suvaÓÓanÈvÈya mahÈrahe
palla~ke nisÊditvÈ udakakÊÄaÑ kÊÄantiÑ petiÑ disvÈ evamÈha. AvalambÈti
avalambitvÈ apassenaÑ apassÈya. TiÔÔhasÊti idaÑ ÔhÈnasaddassagatinivattiatthattÈ gatiyÈ paÔikkhepavacanaÑ, “nisajjasÊ”ti vÈ pÈÔho, nisÊdasiccevassa
attho daÔÔhabbo. ŒÄÈrapamheti vellitadÊghanÊlapakhume. Hasiteti
hasitamahÈhasitamukhe5. PiyaÑvadeti piyabhÈÓinÊ. Sabba~gakalyÈÓÊti
sabbehi a~gehi sundare, sobhanasabba~gapacca~gÊti attho. VirocasÊti
virÈjesi.
______________________________________________________________
1. Gaganatalamatthaketi (SÊ)
3. Udakapicchilo (SÊ)
5. HasitavatÊ ca hasitamukhÊpi (SÊ)

2. SamantamotatÈti (SÊ)
4. AvissaÔÔhasarÈ (SÊ, I)
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444. Virajanti vigatarajaÑ niddosaÑ. Same Ôhitanti same bh|mibhÈge
ÔhitaÑ, caturassasobhitatÈya vÈ samabhÈge ÔhitaÑ, samantabhaddakanti
attho. UyyÈnavantanti NandanavanasahitaÑ1. RatinandivaÉÉhananti ratiÒca
nandiÒca vaÉÉhetÊti ratinandivaÉÉhanaÑ, sukhassa ca pÊtiyÈ ca
saÑvaÉÉhananti attho. NÈrÊti tassÈ ÈlapanaÑ. Anomadassaneti paripuÓÓaa~gapacca~gatÈya aninditadassane2. Nandaneti Nandanakare. IdhÈti
Nandanavane, vimÈne vÈ. Moditunti abhiramituÑ icchÈmÊti yojanÈ.
EvaÑ tena mÈÓavena vutte sÈ vimÈnapetidevatÈ3 tassa paÔivacanaÑ
dentÊ–
445. “Karohi kammaÑ idha vedanÊyaÑ,
CittaÒca te idha nihitaÑ bhavatu4.
KatvÈna kammaÑ idha vedanÊyaÑ,
EvaÑ mamaÑ lacchasi kÈmakÈminin”ti–
gÈthamÈha. Tattha karohi kammaÑ idha vedanÊyanti idha imasmiÑ
dibbaÔÔhÈne vipaccanakaÑ vipÈkadÈyakaÑ kusalakammaÑ karohi
pasaveyyÈsi. Idha nihitanti idh|panÊtaÑ5, “idha ninnan”ti vÈ pÈÔho,
imasmiÑ ÔhÈne ninnaÑ poÓaÑ pabbhÈraÑ tava cittaÑ bhavatu hotu.
Mamanti maÑ. LacchasÊti labhissasi.
So mÈÓavo tassÈ vimÈnapetiyÈ vacanaÑ sutvÈ tato manussapathaÑ gato
tattha cittaÑ paÓidhÈya tajjaÑ puÒÒakammaÑ katvÈ na cirasseva kÈlaÑ
katvÈ tattha nibbatti tassÈ petiyÈ sahabyataÑ. TamatthaÑ pakÈsentÈ
sa~gÊtikÈrÈ–
446. “SÈdh|ti so tassÈ paÔissuÓitvÈ,
AkÈsi kammaÑ tahiÑ vedanÊyaÑ.
KatvÈna kammaÑ tahiÑ vedanÊyaÑ,
Upapajji so mÈÓavo tassÈ sahabyatan”ti–
osÈnagÈthamÈhaÑsu. Tattha sÈdh|ti sampaÔicchane nipÈto. TassÈti tassÈ
vimÈnapetiyÈ. PaÔissuÓitvÈti tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ. TahiÑ
______________________________________________________________
1. UyyÈnavananti nandanavanasadisaÑ (Ka)
2. An|nadassane (Ka)
4. Idha nataÒca hotu (Ka)

3. VimÈnadevatÈ (SÊ, I)
5. Idha natanti idhapi nataÑ (Ka)
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vedanÊyanti tasmiÑ vimÈne tÈya saddhiÑ veditabbasukhavipÈkaÑ
kusalakammaÑ. Sahabyatanti sahabhÈvaÑ. So mÈÓavo tassÈ sahabyataÑ
upapajjÊti1 yojanÈ. SesaÑ uttÈnameva.
EvaÑ tesu tattha cirakÈlaÑ dibbasampattiÑ anubhavantesu puriso
kammassa parikkhayena kÈlamakÈsi, itthÊ pana attano puÒÒakammassa
khetta~gatabhÈvena ekaÑ BuddhantaraÑ tattha paripuÓÓaÑ katvÈ vasi. Atha
amhÈkaÑ Bhagavati loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke anukkamena
Jetavane viharante ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ekadivasaÑ pabbatacÈrikaÑ
caramÈno taÑ vimÈnaÒca vimÈnapetiÒca disvÈ “veÄuriyathambhaÑ ruciraÑ
pabhassaran”ti-ÈdikÈhi gÈthÈhi pucchi, sÈ cassa Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ
attano pavattiÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ thero SÈvatthiÑ ÈgantvÈ Bhagavato
Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ
desesi, taÑ sutvÈ mahÈjano dÈnÈdipuÒÒadhammanirato2 ahosÊti.
RathakÈrapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. BhusapetavatthuvaÓÓanÈ
BhusÈni eko sÈliÑ punÈparoti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
cattÈro pete Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyÈ kira avid|re aÒÒatarasmiÑ gÈmake
eko k|ÔavÈÓijo k|ÔamÈnÈdÊhi jÊvikaÑ kappesi. So sÈlipalÈpe gahetvÈ
tambamattikÈya paribhÈvetvÈ garutare katvÈ rattasÈlÊhi saddhiÑ missetvÈ
vikkiÓi. Tassa putto “gharaÑ ÈgatÈnaÑ mama mittasuhajjÈnaÑ sammÈnaÑ
na karotÊ”ti kupito yugacammaÑ3 gahetvÈ mÈtusÊse pahÈramadÈsi. Tassa
suÓisÈ sabbesaÑ atthÈya ÔhapitamaÑsaÑ corikÈya khÈditvÈ puna tehi
anuyuÒjiyamÈnÈ “sace mayÈ taÑ maÑsaÑ khÈditaÑ, bhave bhave attano
piÔÔhimaÑsaÑ kantitvÈ khÈdeyyan”ti sapathamakÈsi. BhariyÈ panassa
kiÒcideva upakaraÓaÑ yÈcantÈnaÑ “natthÊ”ti vatvÈ tehi nippÊÄiyamÈnÈ “sace
santaÑ natthÊti vadÈmi, jÈtajÈtaÔÔhÈne g|thabhakkhÈ bhaveyyan”ti
musÈvÈdena sapathamakÈsi.
______________________________________________________________
1. UppajjÊti (SÊ, I)
3. YoggacammaÑ (SÊ)

2. DÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ dhammanirato (SÊ, I)
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Te cattÈropi janÈ aparena samayena kÈlaÑ katvÈ viÒjhÈÔaviyaÑ petÈ
hutvÈ nibbattiÑsu. Tattha k|ÔavÈÓijo kammaphalena pajjalantaÑ bhusaÑ
ubhohi hatthehi gahetvÈ attano matthake ÈkiritvÈ mahÈdukkhaÑ anubhavati,
tassa putto ayomayehi muggarehi sayameva attano sÊsaÑ bhinditvÈ
anappakaÑ dukkhaÑ paccanubhoti, tassa suÓisÈ kammaphalena sunisitehi
ativiya vipulÈyatehi nakhehi attano piÔÔhimaÑsÈni kantitvÈ1 khÈdantÊ
aparimitaÑ dukkhaÑ anubhavati, tassa bhariyÈya sugandhaÑ suvisuddhaÑ
apagatakÈÄakaÑ sÈlibhattaÑ upanÊtamattameva nÈnÈvidhakimikulÈkulaÑ
paramaduggandhajegucchaÑ g|thaÑ sampajjati, taÑ sÈ ubhohi hatthehi
pariggahetvÈ bhuÒjantÊ mahÈdukkhaÑ paÔisaÑvedeti.
EvaÑ tesu cat|su janesu petesu nibbattitvÈ mahÈdukkhaÑ
anubhavantesu ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno pabbatacÈrikaÑ caranto
ekadivasaÑ taÑ ÔhÈnaÑ gato te pete disvÈ–
447. “BhusÈni eko sÈliÑ punÈparo.
AyaÒca nÈrÊ sakamaÑsalohitaÑ.
TuvaÒca g|thaÑ asuciÑ akantaÑ2,
ParibhuÒjasi kissa ayaÑ vipÈko”ti–
imÈya gÈthÈya tehi katakammaÑ pucchi. Tattha subhÈnÊti palÈpÈni. Ekoti
ekako. SÈlinti sÈlino. SÈmi-atthe hetaÑ upayogavacanaÑ, sÈlino palÈpÈni
pajjalantÈni attano sÊse avakiratÊti adhippÈyo. PunÈparoti puna aparo. Yo hi
so mÈtusÊsaÑ pahari, so ayomuggarehi attano sÊsaÑ paharitvÈ sÊsabhedaÑ
pÈpuÓÈti, taÑ sandhÈya vadati3. SakamaÑsalohitanti attano piÔÔhimaÑsaÑ
lohitaÒca paribhuÒjatÊti yojanÈ. Akantanti4 amanÈpaÑ jegucchaÑ. Kissa
ayaÑ vipÈkoti katamassa pÈpakammassa idaÑ phalaÑ, yaÑ idÈni tumhehi
paccanubhavÊyatÊti attho.
EvaÑ therena tehi katakamme pucchite k|ÔavÈÓijassa bhariyÈ sabbehi
tehi katakammaÑ ÈcikkhantÊ–
______________________________________________________________
1. OkkantitvÈ okkantitvÈ (SÊ, I)
3. SÊsabhedapÈpuÓaÔÔhÈnagato (Ka)

2. AkantikaÑ (SÊ, I)
4. Akantikanti na kantaÑ (SÊ, I)
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448. “AyaÑ pure mÈtaraÑ hiÑsati, ayaÑ pana k|ÔavÈÓijo.
AyaÑ maÑsÈni khÈditvÈ, musÈvÈdena vaÒceti.
449. AhaÑ manussesu manussabh|tÈ.
AgÈrinÊ sabbakulassa issarÈ.
Santesu pariguhÈmi,
MÈ ca kiÒci ito adaÑ.
450. MusÈvÈdena chÈdemi, natthi etaÑ mama gehe.
Sace santaÑ niguhÈmi, g|tho me hotu bhojanaÑ.
451. Tassa kammassa vipÈkena, musÈvÈdassa c|bhayaÑ.
SugandhaÑ sÈlino bhattaÑ, g|thaÑ me parivattati.
452. AvaÒjhÈni ca kammÈni, na hi kammaÑ vinassati.
DuggandhaÑ kiminaÑ mÊÄhaÑ, bhuÒjÈmi ca pivÈmi cÈ”ti–

gÈthÈ abhÈsi.
448. Tattha ayanti puttaÑ dassentÊ vadati. HiÑsatÊti thÈmena
paribÈdheti1, muggarena paharatÊti attho. K|ÔavÈÓijoti khalavÈÓijo2,
vaÒcanÈya vaÓijjakÈrakoti attho. MaÑsÈni khÈditvÈti parehi
sÈdhÈraÓamaÑsaÑ khÈditvÈ3 “na khÈdÈmÊ”ti musÈvÈdena te vaÒceti.
449-50. AgÈrinÊti gehasÈminÊ. Santes|ti vijjamÈnesveva parehi yÈcitaupakaraÓesu. PariguhÈmÊti paÔicchÈdesiÑ. KÈlavipallÈsena hetaÑ vuttaÑ.
MÈ ca kiÒci ito adanti ito mama santakato kiÒcimattampi atthikassa parassa
na adÈsiÑ. ChÈdemÊti “natthi etaÑ mama gehe”ti musÈvÈdena chÈdesiÑ.
451-2. G|thaÑ me parivattatÊti sugandhaÑ sÈlibhattaÑ mayhaÑ
kammavasena g|thabhÈvena parivattati pariÓamati. AvaÒjhÈnÊti amoghÈni
anipphalÈni. Na hi kammaÑ vinassatÊti yath|pacitaÑ4 kammaÑ phalaÑ
adatvÈ na hi vinassati.
______________________________________________________________
1. Paripotheti (Ka)
3. Sayameva khÈditvÈ (SÊ, I)

2. BÈlavÈÓijo (Ka)
4. HetupacitaÑ (SÊ, I)
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kiminanti1 kimivantaÑ saÒjÈtakimikulaÑ. MÊÄhanti g|thaÑ. SesaÑ heÔÔhÈ
vuttanayattÈ uttÈnameva.
EvaÑ thero tassÈ petiyÈ vacanaÑ sutvÈ taÑ pavattiÑ Bhagavato
Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ
desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
BhusapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. KumÈrapetavatthuvaÓÓanÈ
Accherar|paÑ sugatassa ÒÈÓanti idaÑ KumÈrapetavatthu. Tassa kÈ
uppatti? SÈvatthiyaÑ kira bah| upÈsakÈ dhammagaÓÈ hutvÈ nagare
mahantaÑ maÓÉapaÑ kÈretvÈ taÑ nÈnÈvaÓÓehi vatthehi ala~karitvÈ
kÈlasseva SatthÈraÑ bhikkhusaÑghaÒca nimantetvÈ
mahÈrahavarapaccattharaÓatthatesu Èsanesu BuddhappamukhaÑ
bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ gandhapupphÈdÊhi p|jetvÈ mahÈdÈnaÑ
pavattenti. TaÑ disvÈ aÒÒataro maccheramalapariyuÔÔhitacitto puriso taÑ
sakkÈraÑ asahamÈno evamÈha “varametaÑ sabbaÑ sa~kÈrak|Ôe chaÉÉitaÑ,
na tveva imesaÑ muÓÉakÈnaÑ dinnan”ti. TaÑ sutvÈ upÈsakÈ
saÑviggamÈnasÈ “bhÈriyaÑ vata iminÈ purisena pÈpaÑ pasutaÑ, yena evaÑ
Buddhappamukhe bhikkhusaÑghe aparaddhan”ti tamatthaÑ tassa mÈtuyÈ
ÈrocetvÈ “gaccha tvaÑ sasÈvakasaÑghaÑ BhagavantaÑ khamÈpehÊ”ti
ÈhaÑsu. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ puttaÑ santajjentÊ saÒÒÈpetvÈ
BhagavantaÑ bhikkhusaÑghaÒca upasa~kamitvÈ puttena kata-accayaÑ
desentÊ khamÈpetvÈ Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca sattÈhaÑ yÈgudÈnena
p|jaÑ akÈsi. TassÈ putto na cirasseva kÈlaÑ katvÈ kiliÔÔhakamm|pajÊviniyÈ
gaÓikÈya kucchiyaÑ nibbatti, sÈ ca naÑ jÈtamattaÑyeva “dÈrako”ti ÒatvÈ
susÈne chaÉÉÈpesi. So tattha attano puÒÒabaleneva gahitÈrakkho kenaci
anupadduto mÈtu a~ke viya sukhaÑ supi. DevatÈ tassa ÈrakkhaÑ gaÓhiÑs|ti
ca vadanti.
______________________________________________________________
1. Kimijanti (SÊ)
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Atha BhagavÈ pacc|sasamaye mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento taÑ dÈrakaÑ sivathikÈya chaÉÉitaÑ
disvÈ s|riyuggamanavelÈya sivathikaÑ agamÈsi. “SatthÈ idhÈgato,
kÈraÓenettha bhavitabban”ti mahÈjano sannipati. BhagavÈ
sunnipatitaparisÈya “nÈyaÑ dÈrako oÒÒÈtabbo1, yadipi idÈni susÈne chaÉÉito
anÈtho Ôhito, ÈyatiÑ pana diÔÔheva dhamme abhisamparÈyaÒca
uÄÈrasampattiÑ paÔilabhissatÊ”ti vatvÈ tehi manussehi “kiÑ nu kho bhante
iminÈ purimajÈtiyaÑ kataÑ kamman”ti puÔÔho–
“Buddhapamukhassa bhikkhusaÑghassa,
P|jaÑ akÈsi janatÈ uÄÈraÑ.
Tatrassa cittassahu aÒÒathattaÑ,
VÈcaÑ abhÈsi pharusaÑ asabbhan”ti–
ÈdinÈ nayena dÈrakena katakammaÑ ÈyatiÑ pattabbaÑ sampattiÒca
pakÈsetvÈ sannipatitÈya parisÈya ajjhÈsayÈnur|paÑ dhammaÑ kathetvÈ
upari sÈmukkaÑsikaÑ dhammadesanaÑ akÈsi. SaccapariyosÈne caturÈsÊtiyÈ
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, taÒca dÈrakaÑ asÊtikoÔivibhavo
eko kuÔumbiko Bhagavato sammukhÈva “mayhaÑ putto”ti aggahesi.
BhagavÈ “ettakena ayaÑ dÈrako rakkhito, mahÈjanassa ca anuggaho kato”ti
vihÈraÑ agamÈsi.
So aparena samayena tasmiÑ kuÔumbike kÈlakate tena niyyÈditaÑ
dhanaÑ paÔipajjitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapento tasmiÑ nagareyeva
mahÈvibhavo gahapati hutvÈ dÈnÈdinirato ahosi. AthekadivasaÑ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho n|na SatthÈ sattesu
anukampako, sopi nÈma dÈrako tadÈ anÈtho Ôhito etarahi mahatiÑ
sampattiÑ paccanubhavati, uÄÈrÈni ca puÒÒÈni karotÊ”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ
“na bhikkhave tassa ettakÈva sampatti, atha kho ÈyupariyosÈne
TÈvatiÑsabhavane Sakkassa devaraÒÒo putto hutvÈ nibbattissati, mahatiÑ
dibbasampattiÑ ca paÔilabhissatÊ”ti byÈkÈsi. TaÑ sutvÈ bhikkh| ca
______________________________________________________________
1. Omako ÒÈtabbo (SÊ, I)
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mahÈjano ca “idaÑ kira kÈraÓaÑ disvÈ DÊghadassÊ BhagavÈ
jÈtamattassevassa ÈmakasusÈne chaÉÉitassa tattha gantvÈ sa~gahaÑ akÈsÊ”ti
Satthu ÒÈÓavisesaÑ thometvÈ tasmiÑ attabhÈve tassa pavattiÑ kathesuÑ.
TamatthaÑ dÊpentÈ sa~gÊtikÈrÈ–
453. “Accherar|paÑ Sugatassa ÒÈÓaÑ,
SatthÈ yathÈ puggalaÑ byÈkÈsi.
UssannapuÒÒÈpi bhavanti heke,
ParittapuÒÒÈpi bhavanti heke.
454. AyaÑ kumÈro sÊvathikÈya chaÉÉito,
A~guÔÔhasnehena yÈpeti rattiÑ.
Na yakkhabh|tÈ na sarÊsapÈ vÈ.
ViheÔhayeyyuÑ katapuÒÒaÑ kumÈraÑ.
455. SunakhÈpimassa palihiÑsu pÈde,
Dha~kÈ si~gÈlÈ parivattayanti.
GabbhÈsayaÑ pakkhigaÓÈ haranti.
KÈkÈ pana akkhimalaÑ haranti.
456. Nayimassa rakkhaÑ vidahiÑsu keci,
Na osadhaÑ sÈsapadh|panaÑ vÈ.
Nakkhattayogampi na aggahesuÑ,
Na sabbadhaÒÒÈnipi ÈkiriÑsu.
457. EtÈdisaÑ uttamakicchapattaÑ,
RattÈbhataÑ sÊvathikÈya chaÉÉitaÑ.
NonÊtapiÓÉaÑva pavedhamÈnaÑ,
SasaÑsayaÑ jÊvitasÈvasesaÑ.
458. TamaddasÈ devamanussap|jito,
DisvÈ ca taÑ byÈkari bh|ripaÒÒo.
‘AyaÑ kumÈro nagarassimassa,
Aggakuliko bhavissati bhogato ca’.
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459. Ki’ssa vataÑ kiÑ pana brahmacariyaÑ,
Kissa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko.
EtÈdisaÑ byasanaÑ pÈpuÓitvÈ,
TaÑ tÈdisaÑ paccanubhossatiddhin”ti–

cha gÈthÈ avocuÑ.
453. Tattha accherar|panti acchariyasabhÈvaÑ. Sugatassa ÒÈÓanti
aÒÒehi asÈdhÈraÓaÑ SammÈsambuddhassa ÒÈÓaÑ,
ÈsayÈnusayaÒÈÓÈdisabbaÒÒutaÒÒÈÓameva sandhÈya vuttaÑ. TayidaÑ
aÒÒesaÑ avisayabh|taÑ kathaÑ ÒÈÓanti Èha “SatthÈ yathÈ puggalaÑ
byÈkÈsÊ”ti. Tena Satthu desanÈya eva ÒÈÓassa acchariyabhÈvo viÒÒÈyatÊti1
dasseti.
IdÈni byÈkaraÓaÑ dassento “ussannapuÒÒÈpi bhavanti heke,
parittapuÒÒÈpi bhavanti heke”ti Èha. Tassattho–ussannakusaladhammÈpi
idhekacce puggalÈ laddhapaccayassa2 apuÒÒassa3 vasena jÈti-ÈdinÈ nihÊnÈ
bhavanti, parittapuÒÒÈpi appatarapuÒÒadhammÈpi eke sattÈ khettasampattiÈdinÈ tassa puÒÒassa mahÈjutikatÈya uÄÈrÈ bhavantÊti.
454. SÊvathikÈyÈti susÈne. A~guÔÔhasnehenÈti a~guÔÔhato
pavattasnehena, devatÈya a~guÔÔhato paggharitakhÊrenÈti attho. Na
yakkhabh|tÈ na sarÊsapÈ vÈti pisÈcabh|tÈ vÈ yakkhabh|tÈ vÈ sarÊsapÈ vÈ ye
keci sarantÈ gacchantÈ vÈ na viheÔhayeyyuÑ na bÈdheyyuÑ4.
455. PalihiÑsu pÈdeti attano jivhÈya pÈde lihiÑsu. Dha~kÈti kÈkÈ.
ParivattayantÊti5 “mÈ naÑ kumÈraÑ keci viheÔheyyun”ti rakkhantÈ
nirogabhÈvajÈnanatthaÑ aparÈparaÑ parivattanti. GabbhÈsayanti
gabbhamalaÑ. PakkhigaÓÈti gijjhakulalÈdayo sakuÓagaÓÈ. HarantÊti
apanenti. Akkhimalanti akkhig|thaÑ.
______________________________________________________________
1. HotÊti (Ka)
2. LaddhapaccayatÈya (Ka)
3. PuÒÒassa (SÊ)
4. Na yakkhabh|tÈti yakkhÈ vÈ bh|tÈ vÈ. Na sarÊsapÈ vÈti yekeci sarantÈ gacchanti.
Na viheÔheyyunti na potheyyuÑ (Ka)
5. SigÈlÈ parivattayantÊti (SÊ, I)
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456. KecÊti keci manussÈ, amanussÈ pana rakkhaÑ saÑvidahiÑsu.
Osadhanti tadÈ ÈyatiÒca ÈrogyÈvahaÑ agadaÑ. SÈsapadh|pana vÈti yaÑ
jÈtassa dÈrakassa rakkhaÓatthaÑ sÈsapena dh|panaÑ karonti, tampi tassa
karontÈ nÈhesunti dÊpenti. Nakkhattayogampi na aggahesunti
nakkhattayuttampi na gaÓhiÑsu, “asukamhi nakkhatte tithimhi muhutte
ayaÑ jÈto”ti evaÑ jÈtakammampissa na keci akaÑs|ti attho. Na
sabbadhaÒÒÈnipi ÈkiriÑs|ti ma~galaÑ karontÈ agadavasena yaÑ
sÈsapatelamissitaÑ sÈli-ÈdidhaÒÒaÑ Èkiranti, tampissa nÈkaÑs|ti attho.
457. EtÈdisanti evar|paÑ. Uttamakicchapattanti paramakicchaÑ
ÈpannaÑ ativiya dukkhappattaÑ. RattÈbhatanti rattiyaÑ ÈbhataÑ.
NonÊtapiÓÉaÑ viyÈti navanÊtapiÓÉasadisaÑ, maÑsapesimattattÈ evaÑ
vuttaÑ. PavedhamÈnanti dubbalabhÈvena pakampamÈnaÑ. SasaÑsayanti
“jÊvati nu kho na nu kho jÊvatÊ”ti saÑsayitatÈya saÑsayavantaÑ.
JÊvitasÈvasesanti1 jÊvitaÔÔhitiyÈ hetubh|tÈnaÑ sÈdhanÈnaÑ abhÈvena
kevalaÑ jÊvitamattÈvasesakaÑ.
458. Aggakuliko bhavissati bhogato cÈti bhoganimittaÑ bhogassa
vasena2 aggakuliko seÔÔhakuliko bhavissatÊti attho.
459. “Ki’ssa vatan”ti ayaÑ gÈthÈ Satthu santike Ôhitehi upÈsakehi tena
katakammassa pucchÈvasena vuttÈ, sÈ ca kho sivathikÈya sannipatitehÊti
veditabbÈ. Tattha ki’ssÈ tikiÑ assa. Vatanti vatasamÈdÈnaÑ. Puna kissÈti
kÊdisassa suciÓÓassa vatassa brahmacariyassa cÈti vibhattiÑ vipariÓÈmetvÈ
yojanÈ. EtÈdisanti gaÓikÈya kucchiyÈ nibbattanaÑ, susÈne chaÉÉananti
evar|paÑ. Byasananti anatthaÑ. TÈdisanti tathÈr|paÑ, “a~guÔÔhasnehena
yÈpeti rattin”ti-ÈdinÈ, “ayaÑ kumÈro nagarassimassa aggakuliko
bhavissatÊ”ti-ÈdinÈ ca vuttappakÈranti attho. Iddhinti deviddhiÑ,
dibbasampattinti vuttaÑ hoti.
IdÈni tehi upÈsakehi puÔÔho BhagavÈ yathÈ tadÈ byÈkÈsi, taÑ dassentÈ
sa~gÊtikÈrÈ–
______________________________________________________________
1. JÊvitayÈvasesanti (Ka)

2. BhoganimittabhogasampadÈvasena (SÊ)
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460. “Buddhapamukhassa bhikkhusaÑghassa,
P|jaÑ akÈsi janatÈ uÄÈraÑ.
Tatrassa cittassahu aÒÒathattaÑ,
VÈcaÑ abhÈsi pharusaÑ asabbhaÑ.
461. So taÑ vitakkaÑ pavinodayitvÈ,
PÊtiÑ pasÈdaÑ paÔiladdhÈ pacchÈ.
TathÈgataÑ Jetavane vasantaÑ,
YÈguyÈ upaÔÔhÈsi sattarattaÑ.
462. Ta’ssa vataÑ taÑ pana brahmacariyaÑ,
Tassa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko.
EtÈdisaÑ byasanaÑ pÈpuÓitvÈ,
TaÑ tÈdisaÑ paccanubhossatiddhiÑ.
463. ®hatvÈna so vassasataÑ idheva,
Sabbehi kÈmehi sama~gibh|to.
KÈyassa bhedÈ abhisamparÈyaÑ,
SahabyataÑ gacchati vÈsavassÈ”ti–

catasso gÈthÈ avocuÑ.
460. Tattha janatÈti janasam|ho, upÈsakagaÓoti adhippÈyo. TatrÈti
tassaÑ p|jÈyaÑ. AssÈti tassa dÈrakassa. Cittassahu aÒÒathattanti
purimabhavasmiÑ cittassa aÒÒathÈbhÈvo anÈdaro agÈravo apaccayo ahosi.
Asabbhanti sÈdhusabhÈya sÈvetuÑ ayuttaÑ pharusaÑ vÈcaÑ abhÈsi.
461. Soti so ayaÑ. TaÑ vitakkanti taÑ pÈpakaÑ vitakkaÑ.
PavinodayitvÈti mÈtarÈ katÈya saÒÒattiyÈ1 v|pasametvÈ. PÊtiÑ pasÈdaÑ
paÔiladdhÈti pÊtiÑ pasÈdaÒca paÔilabhitvÈ uppÈdetvÈ. YÈguyÈ upaÔÔhÈsÊti
yÈgudÈnena upaÔÔhahi. Sattarattanti sattadivasaÑ2.
______________________________________________________________
1. PaÒÒattiyÈ (Ka)

2. Sattadivase (Ka)
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462. Ta’ssa vataÑ taÑ pana brahmacariyanti taÑ mayÈ heÔÔhÈ
vuttappakÈraÑ attano cittasa pasÈdanaÑ dÈnaÒca imassa puggalassa vataÑ
taÑ brahmacariyaÒca, aÒÒaÑ kiÒci natthÊti attho.
463. ®hatvÈnÈti yÈva ÈyupariyosÈnÈ idheva manussaloke ÔhatvÈ.
AbhisamparÈyanti punabbhave. SahabyataÑ gacchati vÈsavassÈti Sakkassa
DevÈnamindassa puttabhÈvena sahabhÈvaÑ gamissati. AnÈgatatthe hi idaÑ
paccuppannakÈlavacanaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
KumÈrapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. SeriÓÊpetivatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante SeriÓÊpetiÑ
Èrabbha vuttaÑ. KururaÔÔhe kira Hatthinipure SeriÓÊ nÈma ekÈ r|p|pajÊvinÊ
ahosi. Tattha ca uposathakaraÓatthÈya tato tato bhikkh| sannipatiÑsu, puna
mahÈbhikkhusannipÈto ahosi. TaÑ disvÈ manussÈ tilataÓÉulÈdiÑ
sappinavanÊtamadhu-ÈdiÒca1 bahuÑ dÈn|pakaraÓaÑ sajjetvÈ mahÈdÈnaÑ
pavattesuÑ, tena ca samayena sÈ gaÓikÈ assaddhÈ appasannÈ
maccheramalapariyuÔÔhitacittÈ tehi2 manussehi “ehi tÈva idaÑ dÈnaÑ
anumodÈhÊ”ti ussÈhitÈpi “kiÑ tena muÓÉakÈnaÑ samaÓÈnaÑ dinnenÈ”ti
appasÈdameva nesaÑ sampavedesi, kuto appamattakassa pariccÈgo.
SÈ aparena samayena kÈlaÑ katvÈ aÒÒatarassa paccantanagarassa
parikhÈpiÔÔhe petÊ hutvÈ nibbatti. Atha hatthinipuravÈsÊ aÒÒataro upÈsako
vaÓijjÈya taÑ nagaraÑ gantvÈ rattiyÈ pacc|sasamaye parikhÈpiÔÔhaÑ gato
tÈdisena payojanena. SÈ tattha taÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ naggÈ
aÔÔhittacamattÈvasesasarÊrÈ ativiya bÊbhacchadassanÈ avid|re ÔhatvÈ attÈnaÑ
dassesi. So taÑ disvÈ–
______________________________________________________________
1. Sappidadhimadhu-ÈdiÒca (Ka)

2. Kehici (Ka)
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464. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi, kisÈ dhamanisanthatÈ.
UpphÈsulike kisike, kÈ nu tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti–

gÈthÈya pucchi. SÈpissa–
465. “AhaÑ bhadante petÊmhi, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya attÈnaÑ pakÈsesi. Puna tena–
466. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya katakammaÑ pucchitÈ–
467. “AnÈvaÔesu titthesu, viciniÑ aÉÉhamÈsakaÑ.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkÈsimattano.
468. NadiÑ upemi tasitÈ, rittakÈ parivattati.
ChÈyaÑ upemi uÓhesu, Ètapo parivattati.
469. AggivaÓÓo ca me vÈto, Éahanto upavÈyati.
EtaÒca bhante arahÈmi, aÒÒaÒca pÈpakaÑ tato.
470. GantvÈna hatthiniÑ puraÑ, vajjesi mayha mÈtaraÑ.
‘DhÊtÈ ca te mayÈ diÔÔhÈ, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ’.
471. Atthi me ettha nikkhittaÑ, anakkhÈtaÒca taÑ mayÈ.
CattÈri satasahassÈni, palla~kassa ca heÔÔhato.
472. Tato me dÈnaÑ dadatu, tassÈ ca hotu jÊvikÈ.
DÈnaÑ datvÈ ca me mÈtÈ, dakkhiÓaÑ anudicchatu1.
TadÈhaÑ sukhitÈ hessaÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ”ti–
______________________________________________________________
1. Œdissatu me (SÊ, I)
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imÈhi chahi gÈthÈhi attanÈ katakammaÒceva puna tena attano kÈtabbaÑ
atthaÒca Ècikkhi.
467. Tattha anÈvaÔesu titthes|ti kenaci anivÈritesu nadÊtaÄÈkÈdÊnaÑ
titthapadesesu, yattha manussÈ nhÈyanti, udakakiccaÑ karonti, tÈdisesu
ÔhÈnesu. ViciniÑ aÉÉhamÈsakanti “manussehi ÔhapetvÈ vissaritaÑ
apinÈmettha kiÒci labheyyan”ti lobhÈbhibh|tÈ aÉÉhamÈsakamattampi
viciniÑ gavesiÑ. Atha vÈ anÈvaÔesu titthes|ti upasa~kamanena kenaci
anivÈritesu sattÈnaÑ payogÈsayasuddhiyÈ kÈraÓabhÈvena titthabh|tesu
samaÓabrÈhmaÓesu vijjamÈnesu. ViciniÑ aÉÉhamÈsakanti
maccheramalapariyuÔÔhitacittÈ kassaci kiÒci adentÊ aÉÉhamÈsakampi
vesesena ciniÑ, na saÒciniÑ puÒÒaÑ1. TenÈha “santesu deyyadhammesu,
dÊpaÑ nÈkÈsimattano”ti.
468. TasitÈti pipÈsitÈ. RittakÈti kÈkapeyyÈ sandamÈnÈpi nadÊ mama
pÈpakammena udakena rittÈ tucchÈ vÈlikamattÈ hutvÈ parivattati. UÓhes|ti
uÓhasamayesu. Œtapo parivattatÊti chÈyÈÔÔhÈnaÑ mayi upagatÈya Ètapo
sampajjati.
469-70. AggivaÓÓoti samphassena aggisadiso. Tena vuttaÑ “Éahanto
upavÈyatÊ”ti. EtaÒca bhante arahÈmÊti bhanteti taÑ upÈsakaÑ garukÈrena
vadati, bhante etaÒca yathÈvuttaÑ pipÈsÈdidukkhaÑ, aÒÒaÒca tato pÈpakaÑ
dÈruÓaÑ dukkhaÑ anubhavituÑ arahÈmi tajjassa pÈpassa katattÈti
adhippÈyo. VajjesÊti vadeyyÈsi.
471-72. Ettha nikkhittaÑ, anakkhÈtanti “ettakaÑ ettha nikkhittan”ti
anÈcikkhitaÑ. IdÈni tassa parimÈÓaÑ ÔhapitaÔÔhÈnaÒca dassentÊ “cattÈri
satasahassÈni, palla~kassa ca heÔÔhato”ti Èha. Tattha palla~kassÈti pubbe
attano sayanapalla~kassa. Tatoti nihitadhanato2 ekadesaÑ gahetvÈ mamaÑ
uddissa dÈnaÑ detu. TassÈti mayhaÑ mÈtuyÈ.
______________________________________________________________
1. VisesaÑ viciniÑ saÒciniÑ na puÒÒaÑ (Ka)

2. Vittato (Ka)
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EvaÑ tÈya petiyÈ vutte so upÈsako tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tattha
attano kariÓÊyaÑ tÊretvÈ HatthinipuraÑ gantvÈ tassÈ mÈtuyÈ tamatthaÑ
Èrocesi. TamatthaÑ dassetuÑ–
473. SÈdh|ti so paÔissutvÈ, gantvÈna hatthiniÑ puraÑ.
Avoca tassÈ mÈtaraÑ–
“DhÊtÈ ca te mayÈ diÔÔhÈ, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
474. SÈ maÑ tattha samÈdapesi, ( )1 vajjesi mayha mÈtaraÑ.
‘DhÊtÈ ca te mayÈ diÔÔhÈ, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ.
475. Atthi ca me ettha nikkhittaÑ, anakkhÈtaÒca taÑ mayÈ.
CattÈri satasahassÈni, palla~kassa ca heÔÔhato.
476. Tato me dÈnaÑ dadatu, tassÈ ca hotu jÊvikÈ.
DÈnaÑ datvÈ ca me mÈtÈ, dakkhiÓaÑ anudicchatu. ( )2
TadÈhaÑ sukhitÈ hessaÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ’.
477. Tato hi sÈ dÈnamadÈ, tassÈ dakkhiÓamÈdisÊ.
PetÊ ca sukhitÈ Èsi, tassÈ cÈsi sujÊvikÈ”ti3–
sa~gÊtikÈrÈ ÈhaÑsu, tÈ suviÒÒeyyÈva.
TaÑ sutvÈ tassÈ mÈtÈ bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ tassÈ Èdisi, tena
sÈ paÔiladdh|pakaraÓasampattiyaÑ ÔhitÈ mÈtu attÈnaÑ dassetvÈ taÑ
kÈraÓaÑ Ècikkhi, mÈtÈ bhikkh|naÑ Èrocesi, bhikkh| taÑ pavattiÑ
Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
SeriÓÊpetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. (GantvÈna hatthiniÑ puraÑ) (Ka)
2. (Tato tuvaÑ dÈnaÑ dehi, tassÈ dakkhiÓamÈdisÊ) (Ka)
3. SarÊraÑ cÈrudassananti (SÊ, I)
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7. MigaluddakapetavatthuvaÓÓanÈ
NaranÈripurakkhato yuvÈti idaÑ Bhagavati VeÄuvane viharante
MigaluddakapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. RÈjagahe kira aÒÒataro luddako
rattindivaÑ mige vadhitvÈ jÊvikaÑ kappesi. Tasseko upÈsako mitto ahosi, so
taÑ sabbakÈlaÑ1 pÈpato nivattetuÑ asakkonto “ehi samma rattiyaÑ
pÈÓÈtipÈtÈ viramÈhÊ”ti rattiyaÑ puÒÒe samÈdapesi. So rattiyaÑ viramitvÈ
divÈ eva pÈÓÈtipÈtaÑ karoti.
So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ RÈjagahasamÊpe VemÈnikapeto hutvÈ
nibbatto divasabhÈgaÑ mahÈdukkhaÑ anubhavitvÈ rattiyaÑ paÒcahi
kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈresi. TaÑ disvÈ ÈyasmÈ
NÈrado–
478. “NaranÈripurakkhato yuvÈ,
RajanÊyehi kÈmaguÓehi2 sobhasi.
DivasÑ anubhosi kÈraÓaÑ,
KimakÈsi purimÈya jÈtiyÈ”ti–
imÈya gÈthÈya paÔipucchi. Tattha naranÈripurakkhatoti paricÈrakabh|tehi
devaputtehi devadhÊtÈhi ca purakkhato payirupÈsito. YuvÈti taruÓo.
RajanÊyehÊti kamanÊyehi3 rÈguppattihetubh|tehi. KÈmaguÓehÊti
kÈmakoÔÔhÈsehi4. SobhasÊti sama~gibhÈvena virocasi rattiyanti adhippÈyo.
TenÈha “divasaÑ anubhosi kÈraÓan”ti, divasabhÈge pana nÈnappakÈraÑ
kÈraÓaÑ ghÈtanaÑ paccanubhavasi. RajanÊti vÈ rattÊsu. YehÊti nipÈtamattaÑ.
KimakÈsi purimÈya jÈtiyÈti evaÑ sukhadukkhasaÑvattaniyaÑ kiÑ nÈma
kammaÑ ito purimÈya jÈtiyÈ tvaÑ akattha, taÑ kathehÊti attho.
TaÑ sutvÈ peto therassa attanÈ katakammaÑ Ècikkhanto–
479. “AhaÑ RÈjagahe ramme, ramaÓÊye Giribbaje.
Migaluddo pure ÈsiÑ, lohitapÈÓi dÈruÓo.
______________________________________________________________
1. Sabbena sabbaÑ (SÊ)
3. RamaÓÊyehi (Ka)

2. KÈmehi (Ka)
4. KÈmehÊti kÈmaguÓehi kÈmakoÔÔhÈsehi (Ka)
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480. Avirodhakaresu pÈÓisu,
Puthusattesu paduÔÔhamÈnaso.
VicariÑ atidÈruÓo sadÈ1,
ParahiÑsÈya rato asaÒÒato.
481. Tassa me sahÈyo suhadayo,
Saddho Èsi upÈsako.
Sopi2 maÑ anukampanto, nivÈresi punappunaÑ.
482. ‘MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, mÈ tÈta duggatiÑ agÈ.
Sace icchasi pecca sukhaÑ, virama pÈÓavadhÈ asaÑyamÈ’.
483. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ,
SukhakÈmassa hitÈnukampino.
NÈkÈsiÑ sakalÈnusÈsaniÑ,
CirapÈpÈbhirato abuddhimÈ.
484. So maÑ puna bh|risumedhaso,
AnukampÈya saÑyame nivesayi.
Sace divÈ hanasi pÈÓino,
Atha te rattiÑ bhavatu saÑyamo.
485. SvÈhaÑ divÈ hanitvÈ pÈÓino,
Virato rattimahosi saÒÒato.
RattÈhaÑ paricÈremi, divÈ khajjÈmi duggato.
486. Tassa kammassa kusalassa, anubhomi rattiÑ amÈnusiÑ.
DivÈ paÔihatÈva kukkurÈ, upadhÈvanti samantÈ khÈdituÑ.
487. Ye ca te satatÈnuyogino,
DhuvaÑ payuttÈ Sugatassa sÈsane.
MaÒÒÈmi te amatameva kevalaÑ,
Adhigacchanti padaÑ asa~khatan”ti–

imÈ gÈthÈ abhÈsi.
______________________________________________________________
1. TadÈ (SÊ)

2. So ca (SÊ)
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479-80. Tattha luddoti dÈruÓo. LohitapÈÓÊti abhiÓhaÑ pÈÓaghÈtena1
lohitamakkhitapÈÓÊ. DÈruÓoti kharo2, sattÈnaÑ hiÑsanakoti attho.
Avirodhakares|ti kenaci virodhaÑ akarontesu migasakuÓÈdÊsu.
482-83. AsaÑyamÈti asaÑvarÈ dussÊlyÈ. SakalÈnusÈsaninti sabbaÑ
anusÈsaniÑ, sabbakÈlaÑ pÈÓÈtipÈtato paÔiviratinti attho. CirapÈpÈbhiratoti
cirakÈlaÑ pÈpe abhirato.
484. SaÑyameti sucarite. NivesayÊhi nivesesi. Sace divÈ hanasi pÈÓino,
atha te rattiÑ bhavatu saÑyamoti nivesitÈkÈradassanaÑ. So kira
sallapÈsasajjanÈdinÈ3 rattiyampi pÈÓavadhaÑ anuyutto ahosi.
485. DivÈ khajjÈmi duggatoti idÈni duggatiÑ gato mahÈdukkhappatto4
divasabhÈge khÈdiyÈmi. Tassa kira divÈ sunakhehi migÈnaÑ khÈdÈpitattÈ
kammasarikkhakaÑ phalaÑ hoti5, divasabhÈge mahantÈ sunakhÈ
upadhÈvitvÈ aÔÔhisa~ghÈtamattÈvasesaÑ sarÊraÑ karonti. RattiyÈ pana
upagatÈya taÑ pÈkatikameva hoti, dibbasampattiÑ anubhavati. Tena
vuttaÑ–
486. “Tassa kammassa kusalassa,
Anubhomi rattiÑ amÈnusiÑ.
DivÈ paÔihatÈva kukkurÈ,
UpadhÈvanti samantÈ khÈditun”ti.
Tattha paÔihatÈti paÔihatacittÈ baddhÈghÈtÈ viya hutvÈ. SamantÈ
khÈditunti mama sarÊraÑ samantato khÈdituÑ upadhÈvanti. IdaÒca nesaÑ
ativiya attano bhayÈvahaÑ upagamanakÈlaÑ gahetvÈ vuttaÑ, te pana
upadhÈvitvÈ aÔÔhimattÈvasesaÑ sarÊraÑ katvÈ gacchanti.
487. Ye ca te satatÈnuyoginoti osÈnagÈthÈya ayaÑ sa~khepattho–
ahampi nÈma rattiyaÑ pÈÓavadhamattato virato evar|paÑ
______________________________________________________________
1. PasughÈtanena (SÊ, I)
4. AhaÑ dukkhappatto (Ka)

2. Ghoro (SÊ, I)

3. S|lapÈsasajjanÈdinÈ (SÊ, I)
5. HotÊti (SÊ, I)
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sampattiÑ anubhavÈmi. Ye pana te purisÈ Sugatassa Buddhassa Bhagavato
sÈsane adhisÊlÈdike dhuvaÑ payuttÈ daÄhaÑ payuttÈ satataÑ sabbakÈlaÑ
anuyogavantÈ, te puÒÒavanto kevalaÑ lokiyasukhena asammissaÑ
“asa~khataÑ padan”ti laddhanÈmaÑ amatameva adhigacchanti maÒÒe,
natthi tesaÑ tadadhigame koci vibandhoti.
EvaÑ tena petena vutte thero taÑ pavattiÑ Satthu Èrocesi. SatthÈ
tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sabbampi
vuttanayameva.
MigaluddakapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. DutiyamigaluddakapetavatthuvaÓÓanÈ
K|ÔÈgÈre ca pÈsÈdeti idaÑ Bhagavati VeÄuvane viharante aparaÑ
MigaluddakapetaÑ ÈrabbhaÑ vuttaÑ. RÈjagahe kira aÒÒataro mÈgaviko
mÈÓavo vibhavasampannopi samÈno bhogasukhaÑ pahÈya rattindivaÑ mige
hananto vicarati. Tassa sahÈyabh|to eko upÈsako anuddayaÑ paÔicca “sÈdhu
samma pÈÓÈtipÈtato viramÈhi, mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti
ovÈdaÑ adÈsi. So taÑ anÈdiyi. Atha so upÈsako aÒÒataraÑ attano
manobhÈvanÊyaÑ khÊÓÈsavattheraÑ yÈci “sÈdhu bhante asukapurisassa tathÈ
dhammaÑ desetha, yathÈ so pÈÓÈtipÈtato virameyyÈ”ti.
AthekadivasaÑ so thero RÈjagahe piÓÉÈya caranto tassa gehadvÈre
aÔÔhÈsi, taÑ disvÈ so mÈgaviko saÒjÈtabahumÈno paccuggantvÈ gehaÑ
pavesetvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. NisÊdi thero paÒÒatte Èsane, sopi
theraÑ upasa~kamitvÈ nisÊdi. Tassa thero pÈÓÈtipÈte ÈdÊnavaÑ1 tato viratiyÈ
ÈnisaÑsaÒca pakÈsesi. So taÑ sutvÈpi tato viramituÑ na icchi. Atha naÑ
thero Èha “sace tvaÑ Èvuso sabbena sabbaÑ viramituÑ na sakkosi, rattimpi
tÈva viramass|”ti, so “sÈdhu bhante viramÈmi rattin”ti tato virami, sesaÑ
anantaravatthusadisaÑ. GÈthÈsu pana–
______________________________________________________________
1. ŒdÊnavaÑ kathetvÈ (SÊ, I)
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488. “K|ÔÈgÈre ca pÈsÈde, palla~ke gonakatthate1.
PaÒca~gikena turiyena, ramasi suppavÈdite.
489. Tato ratyÈ vivasÈne2, s|riyuggamanaÑ pati.
Apaviddho susÈnasmiÑ, bahudukkhaÑ nigacchasi.
490. KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, idaÑ dukkhaÑ nigacchasÊ”ti–
tÊhi gÈthÈhi NÈradatthero naÑ paÔipucchi. Athassa peto–
491. “AhaÑ RÈjagahe ramme, ramaÓÊye Giribbaje.
Migaluddo pure ÈsiÑ, luddo cÈsi’masaÒÒato.
492. Tassa me sahÈyo suhadayo, saddho-Èsi upÈsako.
Tassa kul|pako bhikkhu, Èsi GotamasÈvako.
Sopi maÑ anukampanto, nivÈresi punappunaÑ.
493. ‘MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, mÈ tÈta duggatiÑ agÈ.
Sace icchasi pecca sukhaÑ, virama pÈÓavadhÈ asaÑyamÈ’.
494. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ,
SukhakÈmassa hitÈnukampino.
NÈkÈsiÑ sakalÈnusÈsaniÑ,
CirapÈpÈbhirato abuddhimÈ.
495. So maÑ puna bh|risumedhaso,
AnukampÈya saÑyame nivesayi.
‘Sace divÈ hanasi pÈÓino,
Atha te rattiÑ bhavatu saÑyamo’.
496. SvÈhaÑ divÈ hanitvÈ pÈÓino,
Virato rattimahosi saÒÒato.
RattÈhaÑ paricÈremi,
DivÈ khajjÈmi duggato.
______________________________________________________________
1. GoÓasanthate (Ka)

2. RatyÈbyavasÈne (SÊ)
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497. Tassa kammassa kusalassa,
Anubhomi rattiÑ amÈnusiÑ.
DivÈ paÔihatÈva kukkurÈ,
UpadhÈvanti samantÈ khÈdituÑ.
498. Ye ca te satatÈnuyogino,
DhuvaÑ payuttÈ1 Sugatassa sÈsane.
MaÒÒÈmi te amatameva kevalaÑ,
Adhigacchanti padaÑ asa~khatan”ti–

tamatthaÑ Ècikkhi. TÈsaÑ attho heÔÔhÈ vuttanayova.
DutiyamigaluddakapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. K|ÔavinicchayikapetavatthuvaÓÓanÈ
MÈlÊ kiriÔÊ kÈy|rÊti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante
K|ÔavinicchayikapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. TadÈ BimbisÈro rÈjÈ2 mÈsassa
chasu divasesu uposathaÑ upavasati, taÑ anuvattantÈ bah| manussÈ
uposathaÑ upavasanti. RÈjÈ attano santikaÑ ÈgatÈgate manusse pucchati
“kiÑ tumhehi uposatho upavuttho, udÈhu na upavuttho”ti. Tatreko
adhikaraÓe niyuttakapuriso pisuÓavÈco nekatiko laÒjagÈhako3 “na
upavutthomhÊ”ti vattuÑ asahanto “upavutthomhi devÈ”ti Èha. Atha naÑ
rÈjasamÊpato4 nikkhantaÑ sahÈyo Èha “kiÑ samma ajja tayÈ upavuttho”ti.
BhayenÈhaÑ samma raÒÒo sammukhÈ evaÑ avocaÑ, nÈhaÑ uposathikoti.
Atha naÑ sahÈyo Èha “yadi evaÑ upaÉÉhuposathopi tÈva te ajja hotu,
uposatha~gÈni samÈdiyÈhÊ”ti5. So tassa vacanaÑ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
gehaÑ gantvÈ abhutvÈva mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathaÑ adhiÔÔhÈya
rattiyaÑ vÈs|pagato rittÈsayasambh|tena balavavÈtahetukena s|lena
upacchinnÈyusa~khÈro cuti-anantaraÑ pabbatakucchiyaÑ
______________________________________________________________
1. DhuvayuttÈ (SÊ)
4. RÈjaparisato (Ka)

2. MahÈrÈjÈ (SÊ)

3. LaÒjagÈhako sÈhasiko (SÊ, I)
5. SamÈdÈhÊti (SÊ, I)
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VemÈnikapeto hutvÈ nibbatti. So hi ekarattiÑ uposatharakkhaÓamattena1
vimÈnaÑ paÔilabhi dasakaÒÒÈsahassaparivÈraÑ mahatiÒca dibbasampattiÑ.
K|ÔavinicchayikatÈya pana pesuÓikatÈya ca attano piÔÔhimaÑsÈni sayameva
okkantitvÈ khÈdati. TaÑ ÈyasmÈ NÈrado Gijjhak|Ôato otaranto disvÈ–
499. “MÈlÊ kiriÔÊ kÈy|rÊ2, gattÈ te candanussadÈ.
PasannamukhavaÓÓosi, s|riyavaÓÓova sobhasi.
500. AmÈnusÈ pÈrisajjÈ, ye te’me paricÈrakÈ.
Dasa kaÒÒÈsahassÈni, yÈ te’mÈ paricÈrikÈ.
TÈ kambukÈy|radharÈ3, kaÒcanÈveÄabh|sitÈ.
501. MahÈnubhÈvosi tuvaÑ, lomahaÑsanar|pavÈ.
PiÔÔhimaÑsÈni attano, sÈmaÑ ukkacca4 khÈdasi.
502. KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, piÔÔhimaÑsÈni attano.
SÈmaÑ ukkacca khÈdasÊti.
503. AttanohaÑ anatthÈya, jÊvaloke acÈrisaÑ.
PesuÒÒamusÈvÈdena, nikativaÒcanÈya ca.
504. TatthÈhaÑ parisaÑ gantvÈ, saccakÈle upaÔÔhite.
AtthaÑ dhammaÑ nirÈkatvÈ5, adhammamanuvattisaÑ.
505. EvaÑ so khÈdata’ttÈnaÑ, yo hoti piÔÔhimaÑsiko.
YathÈhaÑ6 ajja khÈdÈmi, piÔÔhimaÑsÈni attano.
506. TayidaÑ tayÈ NÈrada sÈmaÑ diÔÔhaÑ,
AnukampakÈ ye kusalÈ vadeyyuÑ.
MÈ pesuÓaÑ mÈ ca musÈ abhÈÓi,
MÈ khosi piÔÔhimaÑsiko tuvan”ti–
______________________________________________________________
1. UpaÉÉh|posatharakkhaÓamattena (SÊ, I)
3. KÈkambukey|raro (SÊ)
5. NiraÑkatvÈ (Ka)

2. Key|rÊ (SÊ)
4. UkkaÉÉha (SÊ)
6. YadÈhaÑ (Ka)
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thero cat|hi gÈthÈhi pucchi, sopi tassa cat|hi gÈthÈhi etamatthaÑ vissajjesi.
499. Tattha mÈlÊti mÈladhÈrÊ, dibbapupphehi paÔimaÓÉitoti adhippÈyo.
KiriÔÊti veÔhitasÊso. KÈy|rÊti key|ravÈ, bÈhÈla~kÈrapaÔimaÓÉitoti attho.
GattÈti sarÊrÈvayavÈ. CandanussadÈti candanasÈrÈnulittÈ. S|riyavaÓÓova
sobhasÊti bÈlas|riyasadisavaÓÓo eva hutvÈ virocasi. “AraÓavaÓÓÊ
pabhÈsasÊ”tipi1 PÈÄi, araÓanti araÓiyehi devehi sadisavaÓÓo ariyÈvakÈsoti2
attho.
500. PÈrisajjÈti parisapariyÈpannÈ, upaÔÔhÈkÈti attho. Tuvanti tvaÑ.
LomahaÑsanar|pavÈti passantÈnaÑ lomahaÑsajananar|payutto.
MahÈnubhÈvatÈsama~gitÈya3 hetaÑ vuttaÑ. UkkaccÈti4 ukkantitvÈ,
chinditvÈti attho.
503. AcÈrisanti acariÑ paÔipajjiÑ. PesuÒÒamusÈvÈdenÈti pesuÒÒena
ceva musÈvÈdena ca. NikativaÒcanÈya cÈti nikatiyÈ vaÒcanÈya ca
patir|padassanena paresaÑ vikÈrena vaÒcanÈya ca.
504. SaccakÈleti saccaÑ vattuÑ yuttakÈle. Atthanti
diÔÔhadhammikÈdibhedaÑ hitaÑ. Dhammanti kÈraÓaÑ ÒÈyaÑ. NirÈkatvÈti
chaÉÉetvÈ pahÈya. Soti yo pesuÒÒÈdiÑ Ècarati, so satto. SesaÑ sabbaÑ
heÔÔhÈ vuttanayameva.
K|ÔavinicchayikapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. DhÈtuvivaÓÓapetavatthuvaÓÓanÈ
AntalikkhasmiÑ tiÔÔhantoti idaÑ DhÈtuvivaÓÓapetavatthu. Bhagavati
KusinÈrÈyaÑ upavattane MallÈnaÑ SÈlavane yamakasÈlÈnamantare
parinibbute dhÈtuvibhÈge ca kate rÈjÈ AjÈtasattu attanÈ laddhadhÈtubhÈgaÑ
gahetvÈ satta vassÈni satta ca mÈse satta ca divase BuddhaguÓe anussaranto
uÄÈrap|jaÑ pavattesi. Tattha asa~kheyyÈ appameyyÈ manussÈ cittÈni
______________________________________________________________
1. AraÓasadisavaÓÓavÈti vÈ (SÊ), taruÓasadisavaÓÓavÈti vÈ (I)
3. MahÈnubhÈvatÈsampattitÈya (Ka)

2. AriyÈva kÈsatÊti (SÊ)
4. UkkaÉÉhÈti (SÊ)
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pasÈdetvÈ sagg|pagÈ ahesuÑ, chaÄÈsÊtimattÈni pana purisasahassÈni
cirakÈlabhÈvitena assaddhiyena micchÈdassanena ca vipallatthacittÈ1
pasÈdanÊyepi ÔhÈne attano cittÈni padosetvÈ petesu uppajjiÑsu. TasmiÑyeva
RÈjagahe aÒÒatarassa vibhavasampannassa kuÔumbikassa bhariyÈ dhÊtÈ
suÓisÈ ca pasannacittÈ “dhÈtup|jaÑ karissÈmÈ”ti gandhapupphÈdÊni gahetvÈ
dhÈtuÔÔhÈnaÑ gantuÑ ÈraddhÈ. So kuÔumbiko “kiÑ aÔÔhikÈnaÑ p|janenÈ”ti
tÈ paribhÈsetvÈ dhÈtup|jaÑ vivaÓÓesi. TÈpi tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ tattha
gantvÈ dhÈtup|jaÑ2 katvÈ gehaÑ ÈgatÈ tÈdisena rogena abhibh|tÈ na
cirasseva kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbattiÑsu, so pana kodhena abhibh|to na
cirasseva kÈlaÑ katvÈ tena pÈpakammena petesu nibbatti.
AthekadivasaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo sattesu anukampÈya tathÈr|paÑ
iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi, yathÈ manussÈ te pete tÈ ca devatÈyo
passanti. TathÈ pana katvÈ cetiya~gaÓe Ôhito taÑ dhÈtuvivaÓÓakaÑ petaÑ
tÊhi gÈthÈhi pucchi, tassa so peto byÈkÈsi–
507. “AntalikkhasmiÑ tiÔÔhanto, duggandho p|ti vÈyasi.
MukhaÒca te kimayo p|tigandhaÑ,
KhÈdanti kiÑ kammamakÈsi pubbe.
508. Tato satthaÑ gahetvÈna, okkantanti punappunaÑ.
KhÈrena paripphositvÈ, okkantanti punappunaÑ.
509. KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, idaÑ dukkhaÑ nigacchasÊ”ti.
510. “AhaÑ RÈjagahe ramme, ramaÓÊye Giribbaje.
Issaro dhanadhaÒÒassa, supah|tassa mÈrisa.
511. TassÈhaÑ me bhariyÈ ca, dhÊtÈ ca suÓisÈ ca me.
TÈ mÈlaÑ uppalaÒcÈpi, paccagghaÒca vilepanaÑ.
Th|paÑ harantiyo vÈresiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
______________________________________________________________
1. VipallÈsattÈ (Ka)

2. DhÈt|naÑ p|jaÑ (SÊ, I)
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512. ChaÄÈsÊtisahassÈni, mayaÑ paccattavedanÈ.
Th|pap|jaÑ vivaÓÓetvÈ, paccÈma niraye bhusaÑ.
513. Ye ca kho th|pap|jÈya, vattante Arahato mahe.
ŒdÊnavaÑ pakÈsenti, vivecayetha ne tato.
514. ImÈ ca passa Èyantiyo, mÈladhÈrÊ ala~katÈ.
MÈlÈvipÈkaÑnubhontiyo1, samiddhÈ ca tÈ yasassiniyo.
515. TaÒca disvÈna accheraÑ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ.
Namo karonti sappaÒÒÈ, vandanti taÑ MahÈmuniÑ.
516. SohaÑ n|na ito gantvÈ, yoniÑ laddhÈna mÈnusiÑ.
Th|pap|jaÑ karissÈmi, appamatto punappunan”ti.

507-8. Tattha duggandhoti aniÔÔhagandho, kuÓapagandhagandhÊti attho.
TenÈha “p|ti vÈyasÊ”ti. Tatoti duggandhavÈyanato kimÊhi khÈyitabbato ca
upari. SatthaÑ gahetvÈna, okkantanti punappunanti kammasaÒcoditÈ sattÈ
nisitadhÈraÑ satthaÑ gahetvÈ punappunaÑ taÑ vaÓamukhaÑ2 avakantanti.
KhÈrena paripphositvÈ, okkantanti punappunanti avakantitaÔÔhÈne3
khÈrodakena ÈsiÒcitvÈ4 punappunampi avakantanti.
510. Issaro dhanadhaÒÒassa, supah|tassÈti ativiya pah|tassa dhanassa
dhaÒÒassa ca issaro sÈmÊ, aÉÉho mahaddhanoti attho.
511. TassÈyaÑ me bhariyÈ ca, dhÊtÈ ca suÓisÈ cÈti tassa mayhaÑ ayaÑ
purimattabhÈve bhariyÈ, ayaÑ dhÊtÈ, ayaÑ suÓisÈ. TÈ devabh|tÈ ÈkÈse
ÔhitÈti dassento vadati. Paccagghanti abhinavaÑ. Th|paÑ harantiyo
vÈresinti th|paÑ p|jetuÑ upanentiyo dhÈtuÑ vivaÓÓento paÔikkhipiÑ. TaÑ
pÈpaÑ pakataÑ mayÈti taÑ dhÈtuvivaÓÓanapÈpaÑ kataÑ samÈcaritaÑ
mayÈti vippaÔisÈrappatto vadati.
______________________________________________________________
1. Anubhonti (SÊ, I)
3. Avakantita-avakantitakkhaÓe (SÊ)

2. PunappunaÑ tava mukhaÑ (SÊ)
4. ParipphositvÈ ÈsiÒcitvÈ (SÊ)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

199

512. ChaÄÈsÊtisahassÈnÊti chasahassÈdhikÈ asÊtisahassamattÈ. Mayanti te
pete attanÈ saddhiÑ sa~gahetvÈ vadati. PaccattavedanÈti visuÑ visuÑ
anubhuyyamÈnadukkhavedanÈ1. Nirayeti balavadukkhatÈya pettivisayaÑ
nirayasadisaÑ katvÈ Èha.
513. Ye ca kho th|pap|jÈya, vattante arahato maheti Arahato
SammÈsambuddhassa th|paÑ uddissa p|jÈmahe pavattamÈne ahaÑ viya ye
th|pap|jÈya ÈdÊnavaÑ dosaÑ pakÈsenti, te puggale tato puÒÒato
vivecayetha vivecÈpayetha, paribÈhire janayethÈti2 aÒÒÈpadesena attano
mahÈjÈniyataÑ vibhÈveti.
514. Œyantiyoti ÈkÈsena Ègacchantiyo. MÈlÈvipÈkanti th|pe
katamÈlÈp|jÈya vipÈkaÑ phalaÑ. SamiddhÈti dibbasampattiyÈ samiddhÈ. TÈ
yasassiniyoti tÈ parivÈravantiyo.
515. TaÒca disvÈnÈti tassa atiparittassa p|jÈpuÒÒassa acchariyaÑ
abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ ati-uÄÈraÑ vipÈkavisesaÑ disvÈ. Namo karonti
sappaÒÒÈ, vandanti taÑ MahÈmuninti bhante Kassapa imÈ itthiyo taÑ
uttamapuÒÒakkhettabh|taÑ vandanti abhivÈdenti, namo karonti
namakkÈraÒca karontÊti attho.
516. Atha so peto saÑviggamÈnaso saÑvegÈnur|paÑ ÈyatiÑ attanÈ
kÈtabbaÑ dassento “sohaÑ n|nÈ”ti gÈthamÈha. TaÑ uttÈnatthameva.
EvaÑ petena vutto3 MahÈkassapo taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi.
DhÈtuvivaÓÓapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Iti KhuddakaÔÔhakathÈya PetavatthusmiÑ
DasavatthupaÔimaÓÉitassa
Tatiyassa C|Äavaggassa atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. PaccattaÑ visuÑ visuÑ attanÈ anubhuyyamÈnamahÈdukkhavedanÈti dasseti (SÊ, I)
2. ViveceyyÈtha paribÈhire jÈneyyÈthÈti (SÊ)
3. VuttaÑ (SÊ, I)

4. MahÈvagga
1. AmbasakkarapetavatthuvaÓÓanÈ
VesÈlÊ nÈma nagaratthi vajjÊnanti idaÑ Ambasakkarapetavatthu. Tassa
kÈ uppatti? Bhagavati Jetavane viharante Ambasakkaro1 nÈma LicchavirÈjÈ
micchÈdiÔÔhiko natthikavÈdo VesÈliyaÑ rajjaÑ kÈresi. Tena ca samayena
VesÈlinagare aÒÒatarassa vÈÓijassa ÈpaÓasamÊpe cikkhallaÑ hoti, tattha
bah| janÈ uppatitvÈ atikkamantÈ kilamanti, keci kaddamena limpanti. TaÑ
disvÈ so vÈÓijo “mÈ ime manussÈ kalalaÑ akkamiÑs|”ti
apagataduggandhaÑ sa~khavaÓÓapaÔibhÈgaÑ2 gosÊsaÔÔhiÑ ÈharÈpetvÈ
nikkhipÈpesi. PakatiyÈ ca sÊlavÈ ahosi akkodhano saÓhavÈco, paresaÒca
yathÈbh|taÑ guÓaÑ kitteti.
So ekasmiÑ divase attano sahÈyassa nhÈyantassa pamÈdena
anolokentassa nivÈsanavatthaÑ kÊÄÈdhippÈyena apanidhÈya taÑ dukkhÈpetvÈ
adÈsi. BhÈgineyyo panassa corikÈya paragehato bhaÓÉaÑ ÈharitvÈ tasseva
ÈpaÓe nikkhipi. BhaÓÉasÈmikÈ vÊmaÑsantÈ bhaÓÉena saddhiÑ tassa
bhÈgineyyaÑ taÒca raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ “imassa sÊsaÑ chindatha,
bhÈgineyyaÑ panassa s|le ÈropethÈ”ti ÈÓÈpesi. RÈjapurisÈ tathÈ akaÑsu. So
kÈlaÑ katvÈ bhummadevesu uppajji. So gosÊsena setuno katattÈ setavaÓÓaÑ
dibbaÑ manojavaÑ assÈjÈnÊyaÑ paÔilabhi, guÓavantÈnaÑ vaÓÓakathanena
tassa gattato dibbagandho vÈyati, sÈÔakassa pana apanihitattÈ naggo ahosi.
So attanÈ pubbe katakammaÑ olokento tadanusÈrena attano bhÈgineyyaÑ
s|le ÈropitaÑ disvÈ karuÓÈya codiyamÈno manojavaÑ assaÑ abhiruhitvÈ
aÉÉharattisamaye tassa s|lÈropitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ avid|re Ôhito “jÊva bho,
jÊvitameva seyyo”ti divase divase vadati.
Tena ca samayena Ambasakkaro rÈjÈ hatthikkhandhavaragato nagaraÑ
padakkhiÓaÑ karonto aÒÒatarasmiÑ gehe vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ rÈjavibh|tiÑ
______________________________________________________________
1. Ambasakkharo (SÊ)

2. Sa~khavaÓÓasannitaÑ (SÊ, I)
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passantiÑ ekaÑ itthiÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ pacchÈsane1 nisinnassa
purisassa “imaÑ gharaÑ imaÒca itthiÑ upadhÈrehÊ”ti saÒÒaÑ datvÈ
anukkamena attano rÈjagehaÑ paviÔÔho taÑ purisaÑ pesesi “gaccha bhaÓe
tassÈ itthiyÈ sasÈmikabhÈvaÑ vÈ asÈmikabhÈvaÑ vÈ jÈnÈhÊ”ti. So gantvÈ
tassÈ sasÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tassÈ itthiyÈ
pariggahaÓ|pÈyaÑ2 cintento tassÈ sÈmikaÑ pakkosÈpetvÈ “ehi bhaÓe maÑ
upaÔÔhÈhÊ”ti Èha. So anicchantopi “rÈjÈ attano vacanaÑ akaronte mayi
rÈjadaÓÉaÑ kareyyÈ”ti bhayena rÈjupaÔÔhÈnaÑ sampaÔicchitvÈ divase divase
rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchati. RÈjÈpi tassa bhattavetanaÑ dÈpetvÈ
katipayadivasÈtikkamena pÈtova upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ evamÈha “gaccha
bhaÓe amumhi ÔhÈne ekÈ pokkharaÓÊ atthi, tato aruÓavaÓÓamattikaÑ
rattuppalÈni ca Ènehi, sace ajjeva nÈgaccheyyÈsi, jÊvitaÑ te natthÊ”ti.
TasmiÑ ca gate dvÈrapÈlaÑ Èha “ajja anattha~gate eva s|riye sabbadvÈrÈni
thaketabbÈnÊ”ti.
SÈ ca pokkharaÓÊ VelÈsiyÈ tiyojanamatthake hoti, tathÈpi so puriso
maraÓabhayatajjito vÈtavegena pubbaÓheyeva taÑ pokkharaÓiÑ sampÈpuÓi.
“sÈ ca pokkharaÓÊ amanussapariggahitÈ”ti pageva sutattÈ bhayena so “atthi
nu kho ettha koci parissayo”ti samantato anupariyÈyati. TaÑ disvÈ
pokkharaÓipÈlako amanusso karuÓÈyamÈnar|po manussar|pena
upasa~kamitvÈ3 “kimatthaÑ bho purisa idhÈgatosÊ”ti Èha, so tassa taÑ
pavattiÑ kathesi. So “yadi evaÑ yÈvadatthaÑ gaÓhÈhÊ”ti attano dibbar|paÑ
dassetvÈ antaradhÈyi.
So tattha aruÓavaÓÓamattikaÑ rattuppalÈni ca gahetvÈ anattha~gateyeva
s|riye nagaradvÈraÑ sampÈpuÓi, taÑ disvÈ dvÈrapÈlo tassa viravantasseva
dvÈraÑ thakesi. So thakite dvÈre pavesanaÑ alabhanto dvÈrasamÊpe s|le
ÈropitaÑ purisaÑ disvÈ “ete mayi anattha~gate eva s|riye Ègate viravante
eva dvÈraÑ thakesuÑ, ‘ahaÑ kÈleyeva4 Ègato, mama doso natthÊ’ti tayÈpi
ÒÈtaÑ
______________________________________________________________
1. PaccÈsanne (Ka)
3. ŒgantvÈ (SÊ, I)

2. PariggahakaraÓ|pÈyaÑ (SÊ, I)
4. KÈlasseva (SÊ, I)
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hot|”ti sakkhimakÈsi. TaÑ sutvÈ so Èha “ahaÑ s|le Èvuto vajjho
maraÓÈbhimukho kathaÑ tava sakkhi homi, eko panettha peto mahiddhiko
mama samÊpaÑ Ègamissati, taÑ sakkhiÑ karohÊ”ti. KathaÑ pana so mayÈ
daÔÔhabboti. Idheva tvaÑ tiÔÔha, sayameva dakkhissasÊti. So tattha Ôhito
majjhimayÈme1 taÑ petaÑ ÈgataÑ disvÈ sakkhiÑ akÈsi. VibhÈtÈya ca
rattiyÈ raÒÒÈ “mama ÈÓÈ tayÈ atikkantÈ, tasmÈ rÈjadaÓÉaÑ te karissÈmÊ”ti
vutte deva mayÈ tava ÈÓÈ nÈtikkantÈ, anattha~gate eva s|riye ahaÑ
idhÈgatoti. Tattha ko te sakkhÊti. So tassa s|lÈvutassa purisassa santike
ÈgacchantaÑ naggapetaÑ “sakkhÊ”ti niddisitvÈ “kathametaÑ amhehi
saddhÈtabban”ti raÒÒÈ vutte “ajja rattiyaÑ tumhehi saddhÈtabbaÑ purisaÑ
mayÈ saddhiÑ pesethÈ”ti Èha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ sayameva tena saddhiÑ tattha
gantvÈ Ôhito petena ca tatthÈgantvÈ “jÊva bho, jÊvitameva seyyo”ti vutte taÑ
“seyyÈ nisajjÈ nayimassa atthÊ”ti-ÈdinÈ paÒcahi gÈthÈhi paÔipucchi. IdÈni
Èdito pana “VesÈli nÈma nagaratthi vajjÊnan”ti gÈthÈ tÈsaÑ
sambandhadassanatthaÑ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ–
517. “VesÈlÊ nÈma nagaratthi vajjÊnaÑ,
Tattha ahu Licchavi Ambasakkaro.
DisvÈna petaÑ nagarassa bÈhiraÑ,
Tattheva pucchittha taÑ kÈraÓatthiko.
518. SeyyÈ nisajjÈ nayimassa atthi,
Abhikkamo natthi paÔikkamo ca.
AsitapÊtakhÈyitavatthabhogÈ,
ParicÈraÓÈ sÈpi imassa natthi.
519. Ye ÒÈtakÈ diÔÔhasutÈ suhajjÈ,
AnukampakÈ yassa ahesuÑ pubbe.
DaÔÔhumpi te dÈni na taÑ labhanti,
VirÈjitatto2 hi janena tena.
______________________________________________________________
1. PacchimayÈme (Ka)

2. VirÈdhitatto (SÊ, I)
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520. Na oggatattassa bhavanti mittÈ,
Jahanti mittÈ vikalaÑ viditvÈ.
AtthaÒca disvÈ parivÈrayanti,
Bah| mittÈ uggatattassa honti.
521. NihÊnatto sabbabhogehi kiccho,
Sammakkhito samparibhinnagatto.
UssÈvabind|va palimpamÈno,
Ajja suve jÊvitass|parodho.
522. EtÈdisaÑ uttamakicchappattaÑ,
UttÈsitaÑ pucimandassa s|le.
Atha tvaÑ kena vaÓÓena vadesi yakkha,
‘JÊva bho jÊvitameva seyyo’ti”.
517. Tattha tatthÈti tassaÑ VesÈliyaÑ. Nagarassa bÈhiranti nagarassa
bahi bhavaÑ1, VesÈlinagarassa bahi eva jÈtaÑ pavattaÑ sambandhaÑ.
TatthevÈti yattha taÑ passi, tattheva ÔhÈne. Tanti taÑ petaÑ. KÈraÓatthikoti
“jÊva bho, jÊvitameva seyyo”ti vutta-atthassa kÈraÓena atthiko hutvÈ.
518. SeyyÈ nisajjÈ nayimassa atthÊti piÔÔhipasÈraÓalakkhaÓÈ2 seyyÈ,
palla~kÈbhujanalakkhaÓÈ nisajjÈ ca imassa s|le Èropitapuggalassa natthi.
Abhikkamo natthi paÔikkamo cÈti abhikkamÈdilakkhaÓaÑ appamattakampi
gamanaÑ imassa natthi. ParicÈrikÈ3 sÈpÊti yÈ
asitapÊtakhÈyitavatthaparibhogÈdilakkhaÓÈ indriyÈnaÑ paricÈraÓÈ, sÈpi
imassa natthi. “PariharaÓÈ4 sÈpÊ”ti vÈ pÈÔho, asitÈdiparibhogavasena
indriyÈnaÑ pariharaÓÈ4, sÈpi imassa natthi vigatajÊvitattÈti5 attho.
“ParicÈraÓÈ sÈpÊ”ti6 keci paÔhanti.
519. DiÔÔhasutÈ suhajjÈ, anukampakÈ yassa ahesuÑ pubbeti
sandiÔÔhasahÈyÈ ceva adiÔÔhasahÈyÈ ca yassa mittÈ anuddayÈvanto
______________________________________________________________
1. BÈhirabhÈgaÑ (Ka)
3. ParicÈraÓÈ (Ka)
5. VighÈtajÊvitattÈti (Ka)

2. ViÔÔhipasÈraÓalakkhaÓasa~khÈtÈ (Ka)
4. ParicÈrikÈ (Ka)
6. ParivÈruÓÈ cÈpÊti (Ka)
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ye assa imassa pubbe ahesuÑ. DaÔÔhumpÊti passitumpi na labhanti, kuto
saha vasitunti attho. VirÈjitattoti pariccattasabhÈvo1. Janena tenÈti tena ÒÈtiÈdijanena.
520. Na oggatattassa bhavanti mittÈti apagataviÒÒÈÓassa mahassa mittÈ
nÈma na honti tassa mittehi kÈtabbakiccassa atikkantattÈ. Jahanti mittÈ
vikalaÑ viditvÈti mato tÈva tiÔÔhatu, jÊvantampi bhogavikalaÑ purisaÑ
viditvÈ “na ito kiÒci gayh|pagan”ti mittÈ pajahanti. AtthaÒca disvÈ
parivÈrayantÊti tassa pana santakaÑ atthaÑ dhanaÑ disvÈ piyavÈdino
mukhullokikÈ hutvÈ taÑ parivÈrenti. Bah| mittÈ uggatattassa hontÊti
vibhavasampattiyÈ2 uggatasabhÈvassa samiddhassa bah| anekÈ mittÈ honti,
ayaÑ lokiyasabhÈvoti attho.
521. NihÊnatto sabbabhogehÊti sabbehi upabhogaparibhogavatth|hi
parihÊnatto. Kicchoti dukkhito. Sammakkhitoti ruhirehi sammakkhitasarÊro.
Samparibhinnagattoti s|lena abbhantare vidÈlitagatto. UssÈvabind|va
palimpamÈnoti tiÓagge limpamÈna-ussÈvabindusadiso. Ajja suveti ajja vÈ
suve vÈ imassa nÈma purisassa jÊvitassa uparodho nirodho3, tato uddhaÑ
nappavattatÊti attho.
522. UttÈsitanti ÈvutaÑ ÈropitaÑ. Pucimandassa s|leti nimbarukkhassa
daÓÉena katas|le. Kena vaÓÓenÈti kena kÈraÓena. JÊva bho jÊvitameva
seyyoti bho purisa jÊva. KasmÈ? S|laÑ ÈropitassÈpi hi te idha jÊvitameva ito
cutassa jÊvitato satabhÈgena sahassabhÈgena seyyo sundarataroti.
EvaÑ tena raÒÒÈ pucchito so peto attano adhippÈyaÑ pakÈsento–
523. “SÈlohito esa ahosi mayhaÑ,
AhaÑ sarÈmi purimÈya jÈtiyÈ.
DisvÈ ca me kÈruÒÒamahosi rÈja,
MÈ pÈpadhammo nirayaÑ patÈyaÑ.
______________________________________________________________
1. PariccattattabhÈvo (SÊ)

2. BhavasampattiyÈ (SÊ)

3. Uparodho jÈto (Ka)
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524. Ito cuto licchavi esa poso,
SattussadaÑ nirayaÑ ghorar|paÑ.
Upapajjati dukkaÔakammakÈrÊ,
MahÈbhitÈpaÑ kaÔukaÑ bhayÈnakaÑ.
525. AnekabhÈgena guÓena seyyo,
Ayameva s|lo nirayena tena.
EkantadukkhaÑ kaÔukaÑ bhayÈnakaÑ.
EkantatibbaÑ nirayaÑ patÈyaÑ.
526. IdaÒca sutvÈ vacanaÑ mameso,
Dukkh|panÊto vijaheyya pÈÓaÑ.
TasmÈ ahaÑ santike na bhaÓÈmi,
MÈ me’kato jÊvitass|parodho”ti–
catasso gÈthÈ abhÈsi.
523. Tattha sÈlohitoti samÈnalohito yonisambandhena sambandho,
ÒÈtakoti attho. PurimÈya jÈtiyÈti purimattabhÈve. MÈ pÈpadhammo nirayaÑ
patÈyanti ayaÑpÈpadhammo puriso nirayaÑ mÈ pati mÈ nirayaÑ upapajjÊti
imaÑ disvÈ me kÈruÒÒaÑ ahosÊti yojanÈ.
524. Sattussadanti pÈpakÈrÊhi sattehi ussannaÑ, atha vÈ
paÒcavidhabandhanaÑ, mukhe tattalohasecanaÑ, a~gÈrapabbatÈropanaÑ,
lohakumbhipakkhepanaÑ, asipattavanappavesanaÑ, vettaraÓiyaÑ
samotaraÓaÑ, mahÈniraye pakkhepoti imehi sattahi paÒcavidhabandhanÈdÊhi
dÈruÓakÈraÓehi ussannaÑ, upar|pari nicitanti1 attho. MahÈbhitÈpanti
mahÈdukkhaÑ, mahÈ-aggisantÈpaÑ vÈ. KaÔukanti aniÔÔhaÑ. BhayÈnakanti
bhayajanakaÑ.
525. AnekabhÈgena guÓenÈti anekakoÔÔhÈsena ÈnisaÑsena. Ayameva
s|lo nirayena tenÈti tato imassa uppattiÔÔhÈnabh|tato nirayato2 ayameva
s|lo seyyoti. Nissakke
______________________________________________________________
1. Nivisitanti (SÊ)

2. Narakato (Ka)
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hi idaÑ karaÓavacanaÑ. Ekantatibbanti ekanteneva tikhiÓadukkhaÑ,
niyatamahÈdukkhanti attho.
526. IdaÒca sutvÈ vacanaÑ mamesoti “ito cuto”ti-ÈdinÈ vuttaÑ idaÑ
mama vacanaÑ sutvÈ eso puriso dukkh|panÊto mama vacanena
nirayadukkhaÑ upanÊto viya hutvÈ. Vijaheyya pÈÓanti attano jÊvitaÑ
pariccajeyya. TasmÈti tena kÈraÓena. MÈ me’katoti “mayÈ ekato imassa
purisassa jÊvitassa1 uparodho mÈ hot|”ti imassa santike idaÑ vacanaÑ ahaÑ
na bhaÓÈmi, atha kho “jÊva bho, jÊvitameva seyyo”ti idameva bhaÓÈmÊti
adhippÈyo.
EvaÑ petena attano adhippÈye pakÈsite puna rÈjÈ petassa pavattiÑ
pucchituÑ okÈsaÑ karonto2 imaÑ gÈthamÈha–
527. “AÒÒÈto3 eso purisassa attho,
AÒÒampi icchÈmase pucchituÑ tuvaÑ.
OkÈsakammaÑ sace no karosi,
PucchÈma taÑ no na ca kujjhitabban”ti.
528. “AddhÈ paÔiÒÒÈ me tadÈ ahu4,
NÈcikkhaÓÈ appasannassa hoti.
AkÈmÈ saddheyyavacoti katvÈ,
Pucchassu maÑ kÈmaÑ yathÈ visayhan”ti5–
imÈ raÒÒo petassa ca vacanapaÔivacanagÈthÈ.
527. Tattha aÒÒÈtoti avagato6. IcchÈmaseti icchÈma. Noti amhÈkaÑ. Na
ca kujjhitabbanti “ime manussÈ yaÑkiÒci pucchantÊ”ti kodho na kÈtabbo.
528. AddhÈti ekaÑsena. PaÔiÒÒÈ meti ÒÈÓavasena mayhaÑ
“pucchass|”ti paÔiÒÒÈ7, okÈsadÈnanti attho. TadÈ ah|ti tasmiÑ
______________________________________________________________
1. Imassa jÊvitassa (SÊ)
4. AddhÈ paÔiÒÒÈtametaÑ tadÈhu (Ka)
6. Ajjhitoti adhigato (Ka)

2. KÈrento (?)
3. Ajjhito (Ka)
5. YathÈ visayanti (Ka)
7. PaÔiÒÒÈtavasena mayhaÑ pucchass|ti (Ka)
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kÈle paÔhamadassane ahosi. NÈcikkhaÓÈ appasannassa hotÊti akathanÈ
appasannassa hoti. Pasanno eva hi pasannassa kiÒci katheti. TvaÑ pana tadÈ
mayi appasanno, ahaÒca tayi, tena paÔijÈnitvÈ kathetukÈmo nÈhosi. IdÈni
panÈhaÑ tuyhaÑ akÈmÈ saddheyyavaco akÈmo eva saddhÈtabbavacano iti
katvÈ-iminÈ kÈraÓena. Pucchassu maÑ kÈmaÑ yathÈ visayhanti1 tvaÑ
yathÈ icchasi, tamatthaÑ maÑ pucchassu. AhaÑ pana yathÈ visayhaÑ yathÈ
mayhaÑ sahituÑ sakkÈ, tathÈ attano ÒÈÓabalÈnur|paÑ kathessÈmÊti
adhippÈyo.
EvaÑ petena pucchanÈya2 okÈse kate rÈjÈ–
529. “YaÑ kiÒcahaÑ cakkhunÈ passissÈmi,
Sabbampi tÈhaÑ abhisaddaheyyaÑ.
DisvÈva taÑ nopi ce saddaheyyaÑ,
KareyyÈsi me yakkha niyassakamman”ti–
gÈthamÈha. Tassattho–ahaÑ yaÑ kiÒcideva cakkhunÈ passissÈmi, taÑ
sabbampi tatheva ahaÑ abhisaddaheyyaÑ3, taÑ pana disvÈva taÑ vacanaÑ
nopi ce saddaheyyaÑ4, yakkha mayhaÑ niyassakammaÑ niggahakammaÑ
kareyyÈsÊti. Atha vÈ yaÑ kiÒcahaÑ cakkhunÈ passissÈmÊti ahaÑ yaÑ
kiÒcideva cakkhunÈ passissÈmi acakkhugocarassa5 adassanato. Sabbampi
tÈhaÑ abhisaddaheyyanti sabbampi te ahaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ aÒÒaÑ vÈ
abhisaddaheyyaÑ. TÈdiso hi mayhaÑ tayi abhippasÈdoti adhippÈyo.
Pacchimapadassa pana yathÈvuttova attho.
TaÑ sutvÈ peto–
530. “SaccappaÔiÒÒÈ tava me’sÈ hotu,
SutvÈna dhammaÑ labha suppasÈdaÑ.
AÒÒatthiko no ca paduÔÔhacitto,
YaÑ te sutaÑ asutaÒcÈpi dhammaÑ.
Sabbampi akkhissaÑ6 yathÈ pajÈnan”ti–
______________________________________________________________
1. YathÈ visayanti (Ka)
3. AbhisaddaheyyaÑ paÔiÒÒeyyaÑ (SÊ, I)
4. DisvÈ tava vacanaÑ nopi no saddaheyyaÑ (SÊ)
6. SabbaÑ ÈcikkhissaÑ (SÊ)

2. PucchitÈya (SÊ, I)
5. Acakkhuno parassa (SÊ, I)
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gÈthamÈha. Ito paraÑ–
531. “Setena assena ala~katena,
UpayÈsi s|lÈvutakassa santike.
YÈnaÑ idaÑ abbhutaÑ dassaneyyaÑ,
KissetaÑ kammassa ayaÑ vipÈkoti.
532. VesÈliyÈ nagarassa1 majjhe,
Cikkhallamagge narakaÑ ahosi.
GosÊsamekÈhaÑ pasannacitto,
SetaÑ gahetvÈ narakasmiÑ nikkhipiÑ.
533. EtasmiÑ pÈdÈni patiÔÔhapetvÈ,
MayaÒca aÒÒe ca atikkamimhÈ.
YÈnaÑ idaÑ abbhutaÑ dassaneyyaÑ,
Tasseva kammassa ayaÑ vipÈkoti.
534. VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsati,
Gandho ca te sabbadisÈ pavÈyati.
Yakkhiddhipattosi mahÈnubhÈvo,
Naggo cÈsi kissa ayaÑ vipÈkoti.
535. Akkodhano niccapasannacitto,
SaÓhÈhi vÈcÈhi janaÑ upemi.
Tasseva kammassa ayaÑ vipÈko,
Dibbo me vaÓÓo satataÑ pabhÈsati.
536. YasaÒca kittiÒca dhamme ÔhitÈnaÑ,
DisvÈna mantemi pasannacitto.
Tasseva kammassa ayaÑ vipÈko,
Dibbo me gandho satataÑ pavÈyati.
______________________________________________________________
1. VesÈliyÈ tassa nagarassa (SÊ, I)
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537. SahÈyÈnaÑ titthasmiÑ nhÈyantÈnaÑ,
Thale gahetvÈ nidahissa dussaÑ.
KhiÉÉatthiko no ca paduÔÔhacitto,
Tenamhi naggo kasirÈ ca vuttÊti.
538. Yo kÊÄamÈno pakaroti pÈpaÑ,
TassedisaÑ kammavipÈkamÈhu.
AkÊÄamÈno pana yo karoti,
KiÑ tassa kammassa vipÈkamÈh|ti.
539. Ye duÔÔhasa~kappamanÈ manussÈ,
KÈyena vÈcÈya ca saÑkiliÔÔhÈ.
KÈyassa bhedÈ abhisamparÈyaÑ,
AsaÑsayaÑ te nirayaÑ upenti.
540. Apare pana sugatimÈsamÈnÈ,
DÈne ratÈ sa~gahitattabhÈvÈ.
KÈyassa bhedÈ abhisamparÈyaÑ,
AsaÑsayaÑ te sugatiÑ upentÊ”ti–
tesaÑ ubhinnaÑ vacanapaÔivacanagÈthÈ honti.
530. Tattha saccappaÔiÒÒÈ tava mesÈ hot|ti “sabbampi tÈhaÑ
abhisaddaheyyan”ti tava esÈ paÔiÒÒÈ mayhaÑ saccaÑ hotu. SutvÈna
dhammaÑ labha suppasÈdanti mayÈ vuccamÈnaÑ dhammaÑ sutvÈ
sundaraÑ pasÈdaÑ labhassu. AÒÒatthikoti ÈjÈnanatthiko. YathÈ pajÈnanti
yathÈ aÒÒopi pajÈnanto, “yathÈpi ÒÈtan”ti vÈ1 mayÈ yathÈ ÒÈtanti attho.
531. KissetaÑ kammassa ayaÑ vipÈkoti kissetaÑ kissa nÈma etaÑ,
kissa kammassa ayaÑ vipÈko2. Etanti vÈ nipÈtamattaÑ, kissa kammassÈti
yojanÈ. “Kissa te”ti ca keci paÔhanti.
______________________________________________________________
1. YathÈ pajÈnanti vÈ (Ka)
2. KissetaÑ -pa- vipÈkoti etaÑ kissa nÈma kammassa ayaÑ vipÈko (SÊ)
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532-33. Cikkhallamaggeti cikkhallavati pathamhi. Narakanti ÈvÈÔaÑ.
EkÈhanti ekaÑ ahaÑ. NarakasmiÑ nikkhipinti yathÈ kaddamo1 na
akkamÊyati, evaÑ tasmiÑ cikkhallÈvÈÔe ÔhapesiÑ. TassÈti tassa gosÊsena
setukaraÓassa.
536-7. Dhamme ÔhitÈnanti dhammacÈrÊnaÑ samacÈrÊnaÑ. MantemÊti
kathemi kittayÈmi. KhiÉÉatthikoti hasÈdhippÈyo. No ca paduÔÔhacittoti
dussasÈmike na d|sitacitto, na avaharaÓÈdhippÈyo nÈpi vinÈsÈdhippÈyoti
attho.
538. AkÊÄamÈnoti akhiÉÉÈdhippÈyo, lobhÈdÊhi d|sitacitto. KiÑ tassa
kammassa vipÈkamÈh|ti tassa tathÈ katassa2 pÈpakammassa kÊva kaÔukaÑ
dukkhavipÈkaÑ3 paÓÉitÈ Èhu.
539-40. DuÔÔhasa~kappamanÈti kÈmasa~kappÈdivasena
d|sitamanovitakkÈ, etena manoduccaritamÈha. KÈyena vÈcÈya ca
saÑkiliÔÔhÈti pÈÓÈtipÈtÈdivasena kÈyavÈcÈhi malinÈ. ŒsamÈnÈti ÈsÊsamÈnÈ
patthayamÈnÈ.
EvaÑ petena sa~khepeneva kammaphalesu vibhajitvÈ dassitesu taÑ
asaddahanto rÈjÈ–
541. “TaÑ kinti jÈneyyamahaÑ avecca,
KalyÈÓapÈpassa ayaÑ vipÈko.
KiÑ vÈhaÑ disvÈ abhisaddaheyyaÑ.
Ko vÈpi maÑ saddahÈpeyya etan”ti–
gÈthamÈha. Tattha taÑ kinti jÈneyyamahaÑ aveccÈti yoyaÑ tayÈ “ye
duÔÔhasa~kappamanÈ manussÈ, kÈyena vÈcÈya ca saÑkiliÔÔhÈ”ti-ÈdinÈ,
“apare pana sugatimÈsamÈnÈ”ti-ÈdinÈ ca kalyÈÓassa pÈpassa ca kammassa
vipÈko vibhajitvÈ vutto, taÑ kinti kena kÈraÓena ahaÑ
______________________________________________________________
1. Kaddame (I)
3. DukkhaÑ dukkhavipÈkaÑ (SÊ, I)

2. Tassa yathÈ mayÈ katassa (Ka)
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avecca aparapaccayabhÈvena saddaheyyaÑ. KiÑ vÈhaÑ disvÈ
abhisaddaheyyanti kÊdisaÑ vÈ panÈhaÑ paccakkhabh|taÑ nidassanaÑ disvÈ
paÔisaddaheyyaÑ1. Ko vÈpi maÑ saddahÈpeyya etanti ko vÈ viÒÒ| puriso
paÓÉito etamatthaÑ maÑ saddahÈpeyya, taÑ kathehÊti attho.
TaÑ sutvÈ peto kÈraÓena tamatthaÑ tassa pakÈsento–
542. “DisvÈ ca sutvÈ abhisaddahassu,
KalyÈÓapÈpassa ayaÑ vipÈko.
KalyÈÓapÈpe ubhaye asante,
SiyÈ nu sattÈ sugatÈ duggatÈ vÈ.
543. No cettha kammÈni kareyyuÑ maccÈ,
KalyÈÓapÈpÈni manussaloke.
NÈhesuÑ sattÈ sugatÈ duggatÈ vÈ,
HÊnÈ paÓÊtÈ ca manussaloke.
544. YasmÈ ca kammÈni karonti maccÈ,
KalyÈÓapÈpÈni manussaloke.
TasmÈ hi sattÈ sugatÈ duggatÈ vÈ,
HÊnÈ paÓÊtÈ ca manussaloke.
545. Dvaya’jja kammÈnaÑ vipÈkamÈhu,
Sukhassa dukkhassa ca vedanÊyaÑ.
TÈ devatÈyo paricÈrayanti,
Paccenti bÈlÈ dvayataÑ apassino”ti–
gÈthÈ abhÈsi.
542. Tattha disvÈ cÈti paccakkhato disvÈpi. SutvÈti dhammaÑ sutvÈ
tadanusÈrena nayaÑ nento2 anuminanto. KalyÈÓapÈpassÈti kusalassa
akusalassa ca kammassa ayaÑ sukho ayaÑ dukkho ca vipÈkoti
abhisaddahassu. Ubhaye asanteti kalyÈÓe pÈpe cÈti duvidhe kamme
avijjamÈne. SiyÈ nu sattÈ sugatÈ duggatÈ vÈti “ime
______________________________________________________________
1. PaÔiÒÒeyyaÑ (SÊ)

2. Nayanto (SÊ)
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sattÈ sugatiÑ gatÈ duggatiÑ gatÈ vÈ1, sugatiyaÑ vÈ aÉÉhÈ duggatiyaÑ
daliddÈ vÈ”ti2 ayamattho kiÑ nu siyÈ kathaÑ sambhaveyyÈti attho.
543-4. IdÈni yathÈvuttamatthaÑ “no cettha kammÈnÊ”ti ca “yasmÈ ca
kammÈnÊ”ti ca gÈthÈdvayena byatirekato anvayato ca vibhÈveti. Tattha hÊnÈ
paÓÊtÈti kular|pÈrogyaparivÈrÈdÊhi hÊnÈ uÄÈrÈ ca.
545. Dvaya’jja kammÈnaÑ vipÈkamÈh|ti dvayaÑ duvidhaÑ ajja idÈni
kammÈnaÑ sucaritaduccaritÈnaÑ vipÈkaÑ vadanti kathenti. KiÑ tanti Èha
“sukhassa dukkhassa ca vedanÊyan”ti, iÔÔhassa ca aniÔÔhassa ca
anubhavanayoggaÑ. TÈ devatÈyo paricÈrayantÊti ye ukkaÑsavasena
sukhavedanÊyaÑ vipÈkaÑ paÔilabhanti, te devaloke tÈ devatÈ hutvÈ
dibbasukhasamappitÈ indriyÈni paricÈrenti. Paccenti bÈlÈ dvayataÑ
apassinoti ye bÈlÈ kammaÒca kammaphalaÒcÈti dvayaÑ apassantÈ
asaddahantÈ, te pÈpappasutÈ dukkhavedanÊyaÑ vipÈkaÑ anubhavantÈ
nirayÈdÊsu kammunÈ paccenti dukkhaÑ pÈpuÓanti.
EvaÑ kammaphalaÑ saddahanto pana tvaÑ kasmÈ evar|paÑ dukkhaÑ
paccanubhavasÊti anuyogaÑ sandhÈya–
546. “Na ma’tthi kammÈni sayaÑkatÈni,
DatvÈpi me natthi yo Èdiseyya.
AcchÈdanaÑ sayanamathannapÈnaÑ,
Tenamhi naggo kasirÈ ca vuttÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha na ma’tthi kammÈni sayaÑkatÈnÊti yasmÈ sayaÑ attanÈ
pubbe katÈni puÒÒakammÈni mama natthi na vijjanti, yehi idÈni
acchÈdanÈdÊni labheyyaÑ. DatvÈpi me natthi yo ÈdiseyyÈti yo
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dÈnaÑ datvÈ “asukassa petassa hot|”ti me Èdiseyya
uddiseyya, so natthi. Tenamhi naggo kasirÈ ca vuttÊti tena duvidhenÈpi
kÈraÓena3 idÈni naggo niccoÄo amhi, kasirÈ dukkhÈ ca vutti jÊvikÈ hotÊti.
______________________________________________________________
1. SugatiyÈ duggatiyÈ vÈ gatÈ (Ka)
2. AddhÈ sugatiÑ gatÈpi vÈ addhÈ duggatiyaÑ daliddÈ vÈti (SÊ)
3. Kammena kÈraÓena (SÊ)
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa acchÈdanÈdilÈbhaÑ Èka~khanto–
547. “SiyÈ nu kho kÈraÓaÑ kiÒci yakkha,
AcchÈdanaÑ yena tuvaÑ labhetha.
Œcikkha me tvaÑ yadatthi hetu,
SaddhÈyikaÑ1 hetuvaco suÓomÈ”ti–
gÈthamÈha. Tattha yenÈti yena kÈraÓena tvaÑ acchÈdanaÑ labhetha
labheyyÈsi, kiÒci taÑ kÈraÓaÑ siyÈ nu kho bhaveyya nu khoti attho.
YadatthÊti yadi atthi.
Athassa peto taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhanto–
548. “Kappitako nÈma idhatthi bhikkhu,
JhÈyÊ susÊlo arahÈ vimutto.
Guttindriyo saÑvutapÈtimokkho,
SÊtibh|to uttamadiÔÔhipatto.
549. Sakhilo vadaÒÒ| suvaco sumukho,
SvÈgamo suppaÔimuttako ca.
PuÒÒassa khettaÑ araÓavihÈrÊ.
DevamanussÈnaÒca dakkhiÓeyyo.
550. Santo vidh|mo anÊgho nirÈso,
Mutto visallo amamo ava~ko.
Nir|padhÊ sabbapapaÒcakhÊÓo,
Tisso vijjÈ anuppatto jutimÈ.
551. AppaÒÒÈto disvÈpi na ca sujÈno,
MunÊti naÑ vajjisu voharanti.
JÈnanti taÑ yakkhabh|tÈ anejaÑ,
KalyÈÓadhammaÑ vicarantaÑ2 loke.
______________________________________________________________
1. SaddhÈyitaÑ (SÊ, I)

2. Vicaranti (SÊ)
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552. Tassa tuvaÑ ekayugaÑ duve vÈ,
MamuddisitvÈna sace dadetha.
PaÔiggahÊtÈni ca tÈni assu,
MamaÒca passetha sannaddhadussan”ti–

gÈthÈ abhÈsi.
548. Tattha Kappitako nÈmÈti jaÔilasahassassa abbhantare Èyasmato
UpÈlittherassa upajjhÈyaÑ sandhÈya vadati. IdhÈti imissÈ VesÈliyÈ samÊpe.
JhÈyÊti aggaphalajhÈnena jhÈyÊ. SÊtibh|toti
sabbakilesadarathapariÄÈhav|pasamena sÊtibhÈvappatto. UttamadiÔÔhipattoti
uttamaÑ aggaphalaÑ sammÈdiÔÔhiÑ patto.
549. Sakhiloti mudu. Suvacoti subbaco. SvÈgamoti suÔÔhu ÈgatÈgamo.
SuppaÔimuttakoti suÔÔhu paÔimuttakavÈco, muttabhÈÓÊti attho. AraÓavihÈrÊti
mettÈvihÈrÊ.
550. Santoti upasantakileso. Vidh|moti vigatamicchÈvitakkadh|mo.
AnÊghoti niddukkho. NirÈsoti nittaÓho. Muttoti sabbabhavehi vimutto.
Visalloti vÊtarÈgÈdisallo. Amamoti mamaÑkÈravirahito. Ava~koti
kÈyava~kÈdiva~kavirahito. Nir|padhÊti kilesÈbhisa~khÈrÈdi-upadhippahÈyÊ.
SabbapapaÒcakhÊÓoti parikkhÊÓataÓhÈdipapaÒco. JutimÈti anuttarÈya
ÒÈÓajutiyÈ jutimÈ. AppaÒÒÈtoti paramappicchatÈya paÔicchannaguÓatÈya ca
na pÈkaÔo1.
551. DisvÈpi na ca sujÈnoti gambhÊrabhÈvena disvÈpi “evaÑsÊlo,
evaÑdhammo, evaÑpaÒÒo”ti na suviÒÒeyyo. JÈnanti taÑ yakkhabh|tÈ
anejanti yakkhabh|tÈ ca anejaÑ nittaÓhaÑ “arahÈ”ti taÑ jÈnanti.
KalyÈÓadhammanti sundarasÊlÈdiguÓaÑ.
552. TassÈti tassa KappitakamahÈtherassa. Ekayuganti ekaÑ
vatthayugaÑ. Duve vÈti dve vÈ vatthayugÈni. MamuddisitvÈnÈti mamaÑ
uddisitvÈ. PaÔiggahÊtÈni ca tÈni ass|ti tÈni vatthayugÈni tena paÔiggahitÈni ca
______________________________________________________________
1. PaÔicchannaguÓattÈ pÈkaÔo (Ka)
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assu bhaveyyuÑ. Sannaddhadussanti dussena katasannÈhaÑ, laddhavatthaÑ
nivatthapÈrutadussanti attho.
Tato rÈjÈ–
553. “KasmiÑ padese samaÓaÑ vasantaÑ,
GantvÈna passemu mayaÑ idÈni.
Yo ma’jja1 ka~khaÑ vicikicchitaÒca,
DiÔÔhÊvis|kÈni vinodayeyyÈ”ti2–
therassa vasanaÔÔhÈnaÑ pucchi. Tattha kasmiÑ padeseti katarasmiÑ padese.
Yo ma’jjÈti yo ajja3, ma-kÈro padasandhikaro.
Tato peto–
554. “Eso nisinno KapinaccanÈyaÑ,
ParivÈrito devatÈhi bah|hi.
DhammiÑ kathaÑ bhÈsati saccanÈmo,
SakasmimÈcerake appamatto”ti–
gÈthamÈha. Tattha kapinaccanÈyanti kapÊnaÑ vÈnarÈnaÑ naccanena
“KapinaccanÈ”ti laddhavohÈre padese. SaccanÈmoti jhÈyÊ susÊlo arahÈ
vimuttoti-ÈdÊhi guÓanÈmehi yÈthÈvanÈmo aviparÊtanÈmo.
EvaÑ petena vutte rÈjÈ tÈvadeva therassa santikaÑ gantukÈmo–
555. “TathÈhaÑ4 kassÈmi gantvÈ idÈni,
AcchÈdayissaÑ samaÓaÑ yugena.
PaÔiggahÊtÈni ca tÈni assu,
TuvaÒca passemu sannaddhadussan”ti–
gÈthamÈha. Tattha kassÈmÊti karissÈmi.
Atha peto “devatÈnaÑ thero dhammaÑ deseti, tasmÈ nÈyaÑ
upasa~kamanakÈlo”ti dassento–
______________________________________________________________
1. Samajja (SÊ)
3. SamajjÈti so ajja (SÊ)

2. DiÔÔhivisukÈni ca ko vinodayeti (SÊ)
4. YathÈhaÑ (Ka)
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556. “MÈ akkhaÓe pabbajitaÑ upÈgami,
SÈdhu vo Licchavi nesa dhammo.
Tato ca kÈle upasa~kamitvÈ,
Tattheva passÈhi1 raho nisinnan”ti–

gÈthamÈha. Tattha sÈdh|ti ÈyÈcane nipÈto. Vo Licchavi nesa dhammoti
LicchavirÈja tumhÈkaÑ rÈj|naÑ esa dhammo na hoti, yaÑ akÈle
upasa~kamanaÑ. TatthevÈti tasmiÑyeva ÔhÈne.
EvaÑ petena vutte rÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ attano nivesanameva
gantvÈ puna yuttapattakÈle2 aÔÔha vatthayugÈni gÈhÈpetvÈ theraÑ
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisinno paÔisanthÈraÑ katvÈ “imÈni bhante aÔÔha
vatthayugÈni paÔiggaÓhÈ”ti3 Èha. TaÑ sutvÈ thero kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ
“mahÈrÈja pubbe tvaÑ adÈnasÊlo samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ viheÔhanajÈtikova
kathaÑ paÓÊtÈni vatthÈni dÈtukÈmo jÈto”ti Èha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa
kÈraÓaÑ Ècikkhanto petena samÈgamaÑ, tena ca attanÈ ca kathitaÑ sabbaÑ
therassa ÈrocetvÈ vatthÈni datvÈ petassa uddisi, tena peto dibbavatthadharo
ala~katapaÔiyatto assÈruÄho therassa ca raÒÒo ca purato pÈtubhavi. TaÑ
disvÈ rÈjÈ attamano pamudito pÊtisomanassajÈto “paccakkhato vata mayÈ
kammaphalaÑ diÔÔhaÑ, na dÈnÈhaÑ pÈpaÑ karissÈmi, puÒÒameva
karissÈmÊ”ti vatvÈ tena petena sakkhiÑ akÈsi. So ca peto “sace tvaÑ
LicchavirÈja ito paÔÔhÈya adhammaÑ pahÈya dhammaÑ carasi, evÈhaÑ tava
sakkhiÑ karissÈmi, santikaÒca te ÈgamissÈmi, s|lÈvutaÒca purisaÑ sÊghaÑ
s|lato mocehi, evaÑ so jÊvitaÑ labhitvÈ dhammaÑ caranto dukkhato
muccissati, theraÒca kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ suÓanto
puÒÒÈni karohÊ”ti vatvÈ gato.
Atha rÈjÈ theraÑ vanditvÈ nagaraÑ pavisitvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ
LicchaviparisaÑ sannipÈtetvÈ4 te anujÈnÈpetvÈ taÑ purisaÑ s|lato mocetvÈ
“imaÑ arogaÑ karothÈ”ti tikicchake ÈÓÈpesi. TheraÒca upasa~kamitvÈ
pucchi “siyÈ nu kho bhante nirayagÈmikammaÑ5 katvÈ Ôhitassa nirayato
muttÊ”ti. SiyÈ mahÈrÈja, sace uÄÈraÑ puÒÒaÑ karoti,
______________________________________________________________
1. PassÈmi (SÊ)
2. YuttapayuttakÈle (SÊ, I)
4. SannipÈtÈpetvÈ (SÊ, I)

3. PaÔiggaÓhathÈti (Ka)
5. NirayagÈminikammaÑ (I)
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muccatÊti vatvÈ thero rÈjÈnaÑ saraÓesu ca sÊlesu ca pitiÔÔhÈpesi. So tattha
patiÔÔhito therassa ovÈde ÔhatvÈ sotÈpanno ahosi, s|lÈvuto pana puriso arogo
hutvÈ saÑvegajÈto bhikkh|su pabbajitvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi.
TamatthaÑ dassentÈ sa~gÊtikÈrÈ–
557. “TathÈti vatvÈ agamÈsi tattha,
ParivÈrito dÈsagaÓena Licchavi.
So taÑ nagaraÑ upasa~kamitvÈ,
VÈs|pagacchittha sake nivesane.
558. Tato ca kÈle gihikiccÈni katvÈ,
NhÈtvÈ pivitvÈ ca khaÓaÑ labhitvÈ.
Viceyya peÄÈto ca yugÈni aÔÔha,
GÈhÈpayÊ dÈsagaÓena Licchavi.
559. So taÑ padesaÑ upasa~kamitvÈ,
TaÑ addasa samaÓaÑ santacittaÑ.
PaÔikkantaÑ gocarato nivattaÑ,
SÊtibh|taÑ rukkham|le nisinnaÑ.
560. Tamenamavoca upasa~kamitvÈ,
AppÈbÈdhaÑ phÈsuvihÈraÒca pucchi.
VesÈliyaÑ LicchavihaÑ bhadante,
JÈnanti maÑ Licchavi Ambasakkaro.
561. ImÈni me aÔÔha yugÈ subhÈni,
PaÔiggaÓha bhante padadÈmi tuyhaÑ.
Teneva atthena idhÈgatosmi,
YathÈ ahaÑ attamano bhaveyyanti.
562. D|ratova samaÓÈ brÈhmaÓÈ ca,
NivesanaÑ te parivajjayanti.
PattÈni bhijjanti ca te1 nivesane,
Sa~ghÈÔiyo cÈpi vidÈlayanti2.
______________________________________________________________
1. Bhijjanti tava (Ka)

2. VinÈsayanti (SÊ, I), vipÈtayanti (Ka)
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563. AthÈpare pÈdakuÔhÈrikÈhi,
AvaÑsirÈ samaÓÈ pÈtayanti.
EtÈdisaÑ pabbajitÈ vihesaÑ,
TayÈ kataÑ samaÓÈ pÈpuÓanti.
564. TiÓena telampi na tvaÑ adÈsi,
M|Ähassa maggampi na pÈvadÈsi.
Andhassa daÓÉaÑ saya’mÈdiyÈsi,
EtÈdiso kadariyo asaÑvuto tuvaÑ.
Atha tvaÑ kena vaÓÓena kimeva disvÈ,
Amhehi saha saÑvibhÈgaÑ karosÊti.
565. Paccemi bhante yaÑ tvaÑ vadesi,
VihesayiÑ samaÓe brÈhmaÓe ca.
KhiÉÉatthiko no ca paduÔÔhacitto,
Etampi me dukkaÔameva bhante.
566. KhiÉÉÈya yakkho pasavitvÈ pÈpaÑ,
Vedeti dukkhaÑ asamattabhogÊ.
Daharo yuvÈ nagganiyassa bhÈgÊ,
KiÑ su tato dukkhatara’ssa hoti.
567. TaÑ disvÈ saÑvegamalatthaÑ bhante,
TappaccayÈ vÈpi1 dadÈmi dÈnaÑ.
PaÔiggaÓha bhante vatthayugÈni aÔÔha,
YakkhassimÈ gacchantu dakkhiÓÈyoti.

568. AddhÈ hi dÈnaÑ bahudhÈ pasatthaÑ,
Dadato ca te akkhayadhamma’matthu.
PaÔigaÓhÈmi te vatthayugÈni aÔÔha,
YakkhassimÈ gacchantu dakkhiÓÈyoti.
______________________________________________________________
1. TÈhaÑ (SÊ), cÈhaÑ (I)
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569. Tato hi so ÈcamayitvÈ Licchavi,
Therassa datvÈna yugÈni aÔÔha.
PaÔiggahÊtÈni ca tÈni assu,
YakkhaÒca passetha sannaddhadussaÑ.
570. TamaddasÈ candanasÈralittaÑ,
ŒjaÒÒamÈr|Äha’muÄÈravaÓÓaÑ.
Ala~kataÑ sÈdhunivatthadussaÑ,
ParivÈritaÑ yakkhamahiddhipattaÑ.
571. So taÑ disvÈ attamano udaggo,
PahaÔÔhacitto ca subhaggar|po.
KammaÒca disvÈna mahÈvipÈkaÑ,
SandiÔÔhikaÑ cakkhunÈ sacchikatvÈ.
572. Tamenamavoca upasa~kamitvÈ,
DassÈmi dÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
Na cÈpi me kiÒci adeyyamatthi,
TuvaÒca me yakkha bah|pakÈroti.
573. TuvaÒca me Licchavi ekadesaÑ,
AdÈsi dÈnÈni amoghametaÑ.
SvÈhaÑ karissÈmi tayÈva sakkhiÑ,
AmÈnuso mÈnusakena saddhinti.
574. GatÊ ca bandh| ca parÈyaÓaÒca,
Mitto mamÈsi atha devatÈ me1.
YÈcÈmi taÑ2 paÒjaliko bhavitvÈ,
IcchÈmi taÑ yakkha punapi daÔÔhunti.
575. Sace tuvaÑ assaddho bhavissasi,
Kadariyar|po vippaÔipannacitto.
TvaÑ neva maÑ lacchasi3 dassanÈya,
DisvÈ ca taÑ nopi ca ÈlapissaÑ.
______________________________________________________________
1. DevatÈsi (SÊ)

2. YÈcÈmahaÑ (SÊ)

3. Teneva na lacchasi (SÊ)
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576. Sace pana tvaÑ1 bhavissasi dhammagÈravo,
DÈne rato sa~gahitattabhÈvo.
OpÈnabh|to samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ,
EvaÑ mamaÑ lacchasi dassanÈya.
577. DisvÈ ca taÑ ÈlapissaÑ bhadante,
ImaÒca s|lato lahuÑ pamuÒca.
YatonidÈnaÑ akarimha sakkhiÑ,
MaÒÒÈmi s|lÈvutakassa kÈraÓÈ.
578. Te aÒÒamaÒÒaÑ akarimha sakkhiÑ,
AyaÒca s|lato2 lahuÑ pamutto.
Sakkacca dhammÈni3 samÈcaranto,
Mucceyya so nirayÈ ca tamhÈ.
KammaÑ siyÈ aÒÒatra vedanÊyaÑ.
579. KappitakaÒca upasa~kamitvÈ,
Teneva saha saÑvibhajitvÈ kÈle.
SayaÑ mukhen|panisajja puccha,
So te akkhissati etamatthaÑ.
580. Tameva bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ,
Pucchassu aÒÒatthiko no ca paduÔÔhacitto.
So te sutaÑ asutaÒcÈpi dhammaÑ,
Sabbampi akkhissati yathÈ pajÈnanti. ( )4

581. So tattha rahassaÑ samullapitvÈ,
SakkhiÑ karitvÈna amÈnusena.
PakkÈmi so LicchavÊnaÑ sakÈsaÑ,
Atha bravi parisaÑ sannisinnaÑ.
______________________________________________________________
1. Sace tuvaÑ (SÊ)
3. KammÈni (Ka)

2. S|lÈvuto (SÊ)
4. (Suto ca dhammaÑ sugatiÑ akkhissa) (SÊ, I)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

221

582. ‘SuÓantu bhonto mama ekavÈkyaÑ,
VaraÑ varissaÑ labhissÈmi atthaÑ.
S|lÈvuto puriso luddakammo,
PaÓihitadaÓÉo1 anusattar|po.
583. EttÈvatÈ vÊsatirattimattÈ,
Yato Èvuto neva jÊvati na mato.
TÈhaÑ mocayissÈmi dÈni,
YathÈmatiÑ anujÈnÈtu saÑgho’ti.
584. EtaÒca aÒÒaÒca lahuÑ pamuÒca,
Ko taÑ vadetha tathÈ karontaÑ.
YathÈ pajÈnÈsi tathÈ karohi,
YathÈmatiÑ anujÈnÈti saÑghoti.
585. So taÑ padesaÑ upasa~kamitvÈ,
S|lÈvutaÑ mocayi khippameva.
MÈ bhÈyi sammÈti ca taÑ avoca,
TikicchakÈnaÒca upaÔÔhapesi.
586. KappitakaÒca upasa~kamitvÈ,
Teneva saha2 saÑvibhajitvÈ kÈle.
SayaÑ mukhen|panisajja Licchavi,
Tatheva pucchittha3 naÑ kÈraÓatthiko.
587. S|lÈvuto puriso luddakammo,
PaÓÊtadaÓÉo anusattar|po.
EttÈvatÈ vÊsatirattimattÈ,
Yato Èvuto neva jÊvati na mato.
588. So mocito gantvÈ mayÈ idÈni,
Etassa yakkhassa vaco hi bhante.
SiyÈ nu kho kÈraÓaÑ kiÒcideva,
Yena so nirayaÑ no vajeyya.
______________________________________________________________
1. PaÓÊtadaÓÉo (Ka)

2. SamaÑ (SÊ)

3. Pucchi (SÊ, I)
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589. Œcikkha bhante yadi atthi hetu,
SaddhÈyikaÑ1 hetuvaco suÓoma.
Na tesaÑ kammÈnaÑ vinÈsa’matthi,
AvedayitvÈ idha byantibhÈvoti.
590. Sace sa dhammÈni2 samÈcareyya,
Sakkacca rattindiva’mappamatto.
Mucceyya so nirayÈ ca tamhÈ,
KammaÑ siyÈ aÒÒatra vedanÊyanti.
591. AÒÒÈto eso purisassa attho,
Mamampi dÈni anukampa bhante.
AnusÈsa maÑ ovada bh|ripaÒÒa,
YathÈ ahaÑ no nirayaÑ vajeyyanti.
592. Ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ upehi,
DhammaÒca saÑghaÒca pasannacitto.
Tatheva sikkhÈya padÈni paÒca,
AkhaÓÉaphullÈni samÈdiyassu.
593. PÈÓÈtipÈtÈ viramassu khippaÑ,
Loke adinnaÑ parivajjayassu.
Amajjapo mÈ ca musÈ abhÈÓÊ,
Sakena dÈrena ca hohi tuÔÔho.
ImaÒca ariyaÑ aÔÔha~gavarenupetaÑ3,
SamÈdiyÈhi kusalaÑ sukhudrayaÑ.
594. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni ca.
DadÈhi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ4.

595. Bhikkh|pi sÊlasampanne, vÊtarÈge bahussute.
Tappehi annapÈnena, sadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
______________________________________________________________
1. SaddhÈyitaÑ (SÊ, I)
3. AÔÔha~gavaraÑ upetaÑ (I)

2. Sace so kammÈni (SÊ)
4. SadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati (Ka)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

223

596. EvaÒca dhammÈni1 samÈcaranto,
Sakkacca rattindiva’mappamatto.
MuÒca tuvaÑ2 nirayÈ ca tamhÈ,
KammaÑ siyÈ aÒÒatra vedanÊyanti.
597. Ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ upemi,
DhammaÒca saÑghaÒca pasannacitto.
Tatheva sikkhÈya padÈni paÒca,
AkhaÓÉaphullÈni samÈdiyÈmi.
598. PÈÓÈtipÈtÈ viramÈmi khippaÑ,
Loke adinnaÑ parivajjayÈmi.
Amajjapo no ca musÈ bhaÓÈmi,
Sakena dÈrena ca homi tuÔÔho.
ImaÒca ariyaÑ aÔÔha~gavarenupetaÑ,
SamÈdiyÈmi kusalaÑ sukhudrayaÑ.
599. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni ca.
600. Bhikkh| ca sÊlasampanne, vÊtarÈge bahussute.
DadÈmi na vikampÈmi3, BuddhÈnaÑ sÈsane ratoti.
601. EtÈdiso Licchavi Ambasakkaro,
VesÈliyaÑ aÒÒataro upÈsako.
Saddho mud| kÈrakaro ca bhikkhu,
SaÑghaÒca sakkacca tadÈ upaÔÔhahi.
602. S|lÈvuto ca arogo hutvÈ,
SerÊ sukhÊ pabbajjaÑ upÈgami.
BhikkhuÒca Ègamma kappitakuttamaÑ,
Ubhopi SÈmaÒÒaphalÈni ajjhaguÑ.
______________________________________________________________
1. KammÈni (SÊ)

2. MuÒceyya so tvaÑ (Ka)

3. Na vikappÈmi (SÊ)
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603. EtÈdisÈ sappurisÈna sevanÈ,
MahapphalÈ hoti sataÑ vijÈnataÑ.
S|lÈvuto aggaphalaÑ aphassayi,
PhalaÑ kaniÔÔhaÑ pana Ambasakkaro”ti–

gÈthÈyo avocuÑ.
557-560. Tattha vÈs|pagacchitthÈti vÈsaÑ upagacchi. GihikiccÈnÊti
gehaÑ Èvasantena kÈtabbakuÔumbakiccÈni. ViceyyÈti
sundaravatthagahaÓatthaÑ vicinitvÈ. PaÔikkantanti piÓÉapÈtato paÔikkantaÑ.
TenÈha “gocarato nivattan”ti. AvocÈti “VesÈliyaÑ LicchavihaÑ
bhadante”ti-ÈdikaÑ avoca.
562-3. VidÈlayantÊti viphÈlayanti. PÈdakuÔhÈrikÈhÊti pÈdasa~khÈtÈhi
kuÔhÈrÊhi. PÈtayantÊti paripÈtayanti.
564. TiÓenÈti tiÓaggenÈpi. M|Ähassa maggampi na pÈvadÈsÊti
maggam|Ähassa maggampi tvaÑ na kathayasi “evÈyaÑ puriso ito cito ca
paribbhamat|”ti. KeÄÊsÊlo hi ayaÑ rÈjÈ. Saya’mÈdiyÈsÊti andhassa hatthato
yaÔÔhiÑ sayameva acchinditvÈ gaÓhasi. SaÑvibhÈgaÑ karosÊti attanÈ
paribhuÒjitabbavatthuto ekaccÈni datvÈ saÑvibhajasi.
565. Paccemi bhante yaÑ tvaÑ vadesÊti “bhante tvaÑ pattÈni
bhijjantÊ”ti-ÈdinÈ yaÑ vadesi, taÑ paÔijÈnÈmi, sabbamevetaÑ mayÈ kataÑ
kÈrÈpitaÒcÈti dasseti. EtampÊti etaÑ khiÉÉÈdhippÈyena katampi.
566-7. KhiÉÉÈti khiÉÉÈya. PasavitvÈti upacinitvÈ. VedetÊti anubhavati.
AsamattabhogÊti aparipuÓÓabhogo. Tameva aparipuÓÓabhogabhaÑ
dassetuÑ “daharo yuvÈ”ti-Èdi vuttaÑ. NagganiyassÈti naggabhÈvassa. KiÑ
su tato dukkhatara’ssa hotÊti kiÑ su nÈma tato naggabhÈvato dukkhataraÑ
assa petassa hoti. YakkhassimÈ gacchantu dakkhiÓÈyoti imÈ mayÈ
diyyamÈnavatthadakkhiÓÈyo petassa upakappantu.
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568-72. BahudhÈ pasatthanti bah|hi pakÈrehi BuddhÈdÊhi vaÓÓitaÑ.
Akkhayadhamma’matth|ti aparikkhayadhammaÑ hotu. ŒcamayitvÈti
hatthapÈdadhovanapubbakaÑ mukhaÑ vikkhÈletvÈ. CandanasÈralittanti
sÈrabh|tacandanalittaÑ. UÄÈravaÓÓanti seÔÔhar|paÑ. ParivÈritanti
anukulavuttinÈ parijanena parivÈritaÑ. Yakkhamahiddhipattanti mahatiÑ
yakkhiddhiÑ deviddhiÑ patvÈ ÔhitaÑ. TamenamavocÈti tamenaÑ avoca.
573. EkadesaÑ adÈsÊti cat|su paccayesu ekadesabh|taÑ vatthadÈnaÑ
sandhÈya vadati. Sakkhinti sakkhibhÈvaÑ.
574. MamÈsÊti me Èsi. DevatÈ meti1 mayhaÑ devatÈ ÈsÊti yojanÈ.
575-7. VippaÔipannacittoti micchÈdiÔÔhiÑ paÔipannamÈnaso,
dhammiyaÑ paÔipadaÑ pahÈya adhammiyaÑ paÔipadaÑ paÔipannoti attho.
YatonidÈnanti yannimittaÑ yassa santikaÑ Ègamanahetu.
579. SaÑvibhajitvÈti dÈnasaÑvibhÈgaÑ katvÈ. SayaÑ
mukhen|panisajjapucchÈti aÒÒe purise apesetvÈ upanisÊditvÈ
sammukheneva puccha2.
581-3. Sannisinnanti sannipatitavasena nisinnaÑ. LabhissÈmi atthanti
mayÈ icchitampi atthaÑ labhissÈmi. PaÓihitadaÓÉoti3 ÔhapitasarÊradaÓÉo.
Anusattar|poti rÈjini anusattasabhÈvo4. VÊsatirattimattÈti vÊsatimattÈ rattiyo
ativattÈti attho. TÈhanti taÑ ahaÑ. YathÈmatinti mayhaÑ yathÈruci.
584. EtaÒca aÒÒaÒcÈti etaÑ s|le ÈvutaÑ purisaÑ aÒÒaÒca yassa rÈjÈÓÈ
paÓihitÈ, taÒca5. LahuÑ pamuÒcÈti sÊghaÑ mocehi. Ko taÑ vadetha tathÈ
karontanti tathÈ dhammiyakammaÑ karontaÑ taÑ imasmiÑ VajjiraÔÔhe ko
nÈma “na pamocehÊ”ti vadeyya, evaÑ vattuÑ kocipi na labhatÊti attho.
______________________________________________________________
1. DevatÈsÊti (SÊ)
2. Pucchi (SÊ)
4. Anupattar|poti rÈjÈnaÑ anumattapakatiko (Ka)

3. PaÓÊtadaÓÉoti (Ka)
5. RÈjÈ pahiÓi taÒca (Ka)
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585. TikicchakÈnaÒcÈti tikicchake ca.

588. Yakkhassa vacoti petassa vacanaÑ, tassa bhante petassa vacanena
evamakÈsinti dasseti.
590. DhammÈnÊti pubbe kataÑ pÈpakammaÑ abhibhavituÑ samatthe
puÒÒadhamme1. KammaÑ siyÈ aÒÒatra vedanÊyanti yaÑ tasmiÑ
pÈpakamme upapajjavedanÊyaÑ, taÑ ahosikammaÑ nÈma hoti. YaÑ pana
aparapariyÈyavedanÊyaÑ, taÑ aÒÒatra aparapariyÈye vadayitabbaphalaÑ
hoti sati saÑsÈrappavattiyanti attho.
593. ImaÒcÈti attanÈ vuccamÈnaÑ tÈya ÈsannaÑ paccakkhaÑ vÈti katvÈ
vuttaÑ. AriyaÑ aÔÔha~gavarenupetanti parisuddhaÔÔhena ariyaÑ,
pÈÓÈtipÈtÈveramaÓi-ÈdÊhi aÔÔhahi a~gehi upetaÑ yuttaÑ uttamaÑ
uposathasÊlaÑ. Kusalanti anavajjaÑ. Sukhudrayanti sukhavipÈkaÑ.
595. SadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti sakideva puÒÒaÑ katvÈ “alamettÈvatÈ”ti
aparituÔÔho hutvÈ aparÈparaÑ sucaritaÑ p|rentassa sabbakÈlaÑ puÒÒaÑ
abhivaÉÉhati, aparÈparaÑ vÈ sucaritaÑ p|rentassa puÒÒasa~khÈtaÑ
puÒÒaphalaÑ upar|pari vaÉÉhati parip|retÊti attho.
597. EvaÑ therena vutte rÈjÈ apÈyadukkhato utrastacitto ratanattaye
puÒÒadhamme ca abhivaÉÉhamÈnapasÈdo tato paÔÔhÈya2 saraÓÈni sÊlÈni ca
samÈdiyanto “ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ upemÊ”ti-ÈdimÈha.
601. Tattha etÈdisoti ediso yathÈvuttar|po. VesÈliyaÑ aÒÒataro
upÈsakoti VesÈliyaÑ anekasahassesu upÈsakesu aÒÒataro upÈsako hutvÈ.
Saddhoti-Èdi kalyÈÓamittasannissayena tassa purimabhÈvato aÒÒÈdisataÑ3
dassetuÑ vuttaÑ. Pubbe hi so assaddho kakkhaÄo bhikkh|naÑ
akkosakÈrako saÑghassa ca anupaÔÔhÈko ahosi, idÈni pana saddho muduko4
hutvÈ bhikkhusaÑghaÒca sakkaccaÑ tadÈ upaÔÔhahÊti. Tattha kÈrakaroti
upakÈrakÈrÊ.
______________________________________________________________
1. AÒÒadhamme (Ka)
3. PurimasabhÈvato asadisataÑ (Ka)

2. UÔÔhÈya (Ka)
4. MudukÈrako (SÊ)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

227

602. UbhopÊti dvepi s|lÈvuto rÈjÈ ca. SÈmaÒÒaphalÈni ajjhagunti
yathÈrahaÑ SÈmaÒÒaphalÈni adhigacchiÑsu. TayidaÑ yathÈrahaÑ dassetuÑ
“s|lÈvuto aggaphalaÑ aphassayi, phalaÑ kaniÔÔhaÑ pana Ambasakkaro”ti
vuttaÑ. Tattha phalaÑ kaniÔÔhanti sotÈpattiphalaÑ sandhÈyÈha. YaÑ
panettha atthato avibhattaÑ, taÑ suviÒÒeyyameva.
EvaÑ raÒÒÈ petena attanÈ ca vuttamatthaÑ ÈyasmÈ Kappitako
SatthÈraÑ vandituÑ SÈvatthiÑ gato Bhagavato Èrocesi. SatthÈ tamatthaÑ
aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ
mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
AmbasakkarapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. SerÊsakapetavatthuvaÓÓanÈ
604-57. SuÓotha yakkhassa vÈÓijÈnaÒcÈti idaÑ SerÊsakapetavatthu1.
TaÑ yasmÈ SerÊsakavimÈnavatthunÈ nibbisesaÑ, tasmÈ tattha
aÔÔhuppattiyaÑ gÈthÈsu ca yaÑ vattabbaÑ, taÑ ParamatthadÊpaniyaÑ
VimÈnavatthuvaÓÓanÈyaÑ2 vuttameva, tasmÈ tattha vuttanayena
veditabbanti.
SerÊsakapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. NandakapetavatthuvaÓÓanÈ
RÈjÈ Pi~galako nÈmÈti idaÑ Nandakapetavatthu. Tassa kÈ uppatti?
Satthu parinibbÈnato vassasatadvayassa accayena SuraÔÔhavisaye Pi~galo
nÈma rÈjÈ ahosi. Tassa senÈpati Nandako nÈma micchÈdiÔÔhÊ viparÊtadassano
“natthi dinnan”ti-ÈdinÈ micchÈgÈhaÑ paggayha vicari. Tassa dhÊtÈ UttarÈ
nÈma upÈsikÈ patir|pe kule dinnÈ ahosi. Nandako pana kÈlaÑ katvÈ
viÒjhÈÔaviyaÑ mahati nigrodharukkhe VemÈnikapeto hutvÈ nibbatti.
TasmiÑ kÈlakate UttarÈ sucisÊtalagandhodakap|ritaÑ pÈnÊyaghaÔaÑ
______________________________________________________________
1. Serissakapetavatthu (SÊ)

2. VimÈna-®Ôha 311 piÔÔhe.
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kummÈsÈbhisa~khatehi vaÓÓagandharasasampannehi p|vehi
paripuÓÓasarÈvakaÒca aÒÒatarassa khÊÓÈsavattherassa datvÈ “ayaÑ dakkhiÓÈ
mayhaÑ pitu upakappat|”ti uddisi, tassa tena dÈnena dibbapÈnÊyaÑ
aparimitÈ ca p|vÈ pÈtubhaviÑsu. TaÑ disvÈ so evaÑ cintesi “pÈpakaÑ vata
mayÈ kataÑ, yaÑ mahÈjano ‘natthi dinnan’ti-ÈdinÈ micchÈgÈhaÑ gÈhito,
idÈni pana Pi~galo rÈjÈ DhammÈsokassa raÒÒo ovÈdaÑ1 dÈtuÑ gato, so taÑ
tassa datvÈ Ègamissati, handÈhaÑ natthikadiÔÔhiÑ vinodessÈmÊ”ti. Na
cireneva ca Pi~galo rÈjÈ DhammÈsokassa raÒÒo ovÈdaÑ1 datvÈ
paÔinivattanto maggaÑ paÔipajji.
Atha so peto attano vasanaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ taÑ maggaÑ nimmini.
RÈjÈ Ôhitamajjhanhike samaye tena maggena gacchati. Tassa gacchantassa
purato maggo dissati, piÔÔhito panassa antaradhÈyati. Sabbapacchato
gacchanto puriso maggaÑ antarahitaÑ disvÈ bhÊto vissaraÑ viravanto
dhÈvitvÈ raÒÒo Èrocesi, taÑ sutvÈ rÈjÈ bhÊto saÑviggamÈnaso
hatthikkhandhe ÔhatvÈ catasso disÈ olokento petassa
vasananigrodharukkhaÑ disvÈ tadabhimukho agamÈsi saddhiÑ
catura~giniyÈ senÈya. AthÈnukkamena raÒÒe taÑ ÔhÈnaÑ patte peto
sabbÈbharaÓavibh|sito rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ p|ve ca
pÈnÊyaÒca dÈpesi. RÈjÈ saparijano nhatvÈ p|ve khÈditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ
paÔippassaddhamaggakilamatho “devatÈ nusi gandhabbo”ti-ÈdinÈ petaÑ
pucchi, peto Èdito paÔÔhÈya attano pavattiÑ ÈcikkhitvÈ rÈjÈnaÑ
micchÈdassanato vimocetvÈ2 saraÓesu sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi. TamatthaÑ
dassetuÑ sa~gÊtikÈrÈ–
658. “RÈjÈ Pi~galako nÈma, SuraÔÔhÈnaÑ adhipati ahu.
MoriyÈnaÑ upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ, SuraÔÔhaÑ punarÈgamÈ.
659. UÓhe majjhinhike kÈle, rÈjÈ pa~kaÑ3 upÈgami.
Addasa maggaÑ ramaÓÊyaÑ, petÈnaÑ taÑ vaÓÓupathaÑ4.
______________________________________________________________
1. UppÈdaÑ (Ka)
3. Pa~kaÑ (SÊ, I), va~kaÑ (Ka)

2. VivecetvÈ (Ka)
4. VaÓÓanÈpathaÑ (SÊ)
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660. SÈrathiÑ ÈmantayÊ rÈjÈ–
‘AyaÑ maggo ramaÓÊyo, khemo sovatthiko sivo.
IminÈ sÈrathi yÈma, SuraÔÔhÈnaÑ santike ito’.
661. Tena pÈyÈsi SoraÔÔho, senÈya catura~giniyÈ.
Ubbiggar|po puriso, SoraÔÔhaÑ etadabravi.
662. ‘KummaggaÑ paÔipannamhÈ, bhiÑsanaÑ lomahaÑsanaÑ.
Purato dissati maggo, pacchato ca na dissati.
663. KummaggaÑ paÔipannamhÈ, yamapurisÈna santike.
AmÈnuso vÈyati gandho, ghoso suyyati dÈruÓo’.
664. SaÑviggo rÈjÈ SoraÔÔho, sÈrathiÑ etadabravi.
‘KummaggaÑ paÔipannamhÈ, bhiÑsanaÑ lomahaÑsanaÑ.
Purato dissati maggo, pacchato ca na dissati.
665. KummaggaÑ paÔipannamhÈ, yamapurisÈna santike.
AmÈnuso vÈyati gandho, ghoso suyyati dÈruÓo’.
666. HatthikkhandhaÑ samÈruyha, olokento catuddisÈ.
Addasa nigrodhaÑ ramaÓÊyaÑ1, pÈdapaÑ chÈyÈsampannaÑ.
NÊlabbhavaÓÓasadisaÑ, meghavaÓÓasirÊnibhaÑ.
667. SÈrathiÑ ÈmantayÊ rÈjÈ, ‘kiÑ eso dissati brahÈ.
NÊlabbhavaÓÓasadiso, meghavaÓÓasirÊnibho’.
668. Nigrodho so mahÈrÈja, pÈdapo chÈyÈsampanno.
NÊlabbhavaÓÓasadiso, meghavaÓÓasirÊnibho.
669. Tena pÈyÈsi SoraÔÔho, yena so dissate brahÈ.
NÊlabbhavaÓÓasadiso, meghavaÓÓasirÊnibho.
______________________________________________________________
1. RukkhaÑ nigrodhaÑ (Ka)
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670. Hatthikkhandhato oruyha, rÈjÈ rukkhaÑ upÈgami.
NisÊdi rukkham|lasmiÑ, sÈmacco saparijjano.
P|raÑ pÈnÊyasarakaÑ1, p|ve vitte ca addasa.
671. Puriso ca devavaÓÓÊ, sabbÈbharaÓabh|sito.
Upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ, SoraÔÔhaÑ etadabravi.
672. ‘SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
Pivatu devo pÈnÊyaÑ, p|ve khÈda Arindama’.
673. PivitvÈ rÈjÈ pÈnÊyaÑ, sÈmacco saparijjano.
P|ve khÈditvÈ pitvÈ ca, SoraÔÔho etadabravi.
674. DevatÈ nusi gandhabbo, adu2 Sakko Purindado.
AjÈnantÈ taÑ pucchÈma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti.
675. NÈmhi devo na gandhabbo, nÈpi Sakko Purindado.
Peto ahaÑ mahÈrÈja, SuraÔÔhÈ idha mÈgatoti.
676. KiÑsÊlo kiÑsamÈcÈro, SuraÔÔhasmiÑ pure tuvaÑ.
Kena te brahmacariyena, ÈnubhÈvo ayaÑ tavÈti.
677. TaÑ suÓohi mahÈrÈja, Arindama raÔÔhavaÉÉhana.
AmaccÈ pÈrisajjÈ ca, brÈhmaÓo ca purohito.
678. SuraÔÔhasmiÑ3 ahaÑ deva, puriso pÈpacetaso.
MicchÈdiÔÔhi ca dussÊlo, kadariyo paribhÈsako.
679. DadantÈnaÑ karontÈnaÑ, vÈrayissaÑ bahujjanaÑ.
AÒÒesaÑ dadamÈnÈnaÑ, antarÈyakaro ahaÑ.

680. VipÈko natthi dÈnassa, saÑyamassa kuto phalaÑ.
Natthi Ècariyo nÈma, adantaÑ ko damessati.
______________________________________________________________
1. PÈnÊyakarakaÑ (SÊ, I)
3. SuraÔÔhasmÈ (SÊ), suraÔÔhamhÈ (I), suraÔÔhamhi (Ka)

2. Œdu (SÊ, I)
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681. SamatulyÈni bh|tÈni, kuto jeÔÔhÈpacÈyiko.
Natthi balaÑ vÊriyaÑ vÈ, kuto uÔÔhÈnaporisaÑ.
682. Natthi dÈnaphalaÑ nÈma, na visodheti verinaÑ.
LaddheyyaÑ labhate macco, niyatipariÓÈmajaÑ.
683. Natthi mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ, loko natthi ito paraÑ.
Natthi dinnaÑ natthi hutaÑ, sunihitaÑ na vijjati.
684. Yopi haneyya purisaÑ, parassa chindate1 siraÑ.
Na koci kaÒci hanati, sattannaÑ vivaramantare.
685. AcchejjÈbhejjo hi jÊvo, aÔÔhaÑso guÄaparimaÓÉalo.
YojanÈnaÑ sataÑ paÒca, ko jÊvaÑ chettumarahati.
686. YathÈ suttaguÄe khitte, nibbeÔhentaÑ palÈyati.
Evameva ca so jÊvo, nibbeÔhento palÈyati.
687. YathÈ gÈmato nikkhamma, aÒÒaÑ gÈmaÑ pavisati.
Evameva ca so jÊvo, aÒÒaÑ bondiÑ2 pavisati.
688. YathÈ gehato nikkhamma, aÒÒaÑ gehaÑ pavisati.
Evameva ca so jÊvo, aÒÒaÑ bondiÑ pavisati.
689. CullÈsÊti3 MahÈkappino4, satasahassÈni hi.
Ye bÈlÈ ye ca paÓÉitÈ, saÑsÈraÑ khepayitvÈna.
DukkhassantaÑ karissare.
690. MitÈni sukhadukkhÈni, doÓehi piÔakehi ca.
Jino sabbaÑ pajÈnÈti, samm|ÄhÈ itarÈ pajÈ.
691. EvaÑdiÔÔhi pure ÈsiÑ, samm|Äho mohapÈruto.
MicchÈdiÔÔhi ca dussÊlo, kadariyo paribhÈsako.
______________________________________________________________
1. Purisassa chinde (Ka)
3. C|ÄhÈsÊti (SÊ, Ka)

2. KÈyaÑ (SÊ)
4. MahÈkappuno (SÊ)
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692. OraÑ me chahi mÈsehi, kÈlakiriyÈ bhavissati.
EkantakaÔukaÑ ghoraÑ, nirayaÑ papatissahaÑ.
693. CatukkaÓÓaÑ catudvÈraÑ, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
AyopÈkÈrapariyantaÑ, ayasÈ paÔikujjitaÑ.
694. Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈ yutÈ,
SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ.
695. VassÈni satasahassÈni, ghoso suyyati tÈvade.
Lakkho eso mahÈrÈja, satabhÈgavassakoÔiyo.
696. KoÔisatasahassÈni, niraye paccare janÈ.
MicchÈdiÔÔhÊ ca dussÊlÈ, ye ca ariy|pavÈdino.
697. TatthÈhaÑ dÊghamaddhÈnaÑ, dukkhaÑ vedissa vedanaÑ.
PhalaÑ pÈpassa kammassa, tasmÈ socÈmahaÑ bhusaÑ.
698. TaÑ suÓohi mahÈrÈja, Arindama raÔÔhavaÉÉhana.
DhÊtÈ mayhaÑ mahÈrÈja, UttarÈ bhaddamatthu te.
699. Karoti bhaddakaÑ kammaÑ, sÊlesu’posathe ratÈ.
SaÒÒatÈ saÑvibhÈgÊ ca, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ.
700. AkhaÓÉakÈrÊ sikkhÈya, suÓhÈ parakulesu ca.
UpÈsikÈ Sakyamunino, Sambuddhassa sirÊmato.
701. Bhikkhu ca sÊlasampanno, gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi.
Okkhittacakkhu satimÈ, guttadvÈro susaÑvuto.
702. SapadÈnaÑ caramÈno, agamÈ taÑ nivesanaÑ.
Tamaddasa mahÈrÈja, UttarÈ bhaddamatthu te.

703. P|raÑ pÈnÊyasarakaÑ1, p|ve vitte ca sÈ adÈ.
PitÈ me kÈlakato bhante, tassetaÑ upakappatu.
______________________________________________________________
1. PÈnÊyassa karakaÑ (SÊ)
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704. SamanantarÈnuddiÔÔhe, vipÈko udapajjatha.
BhuÒjÈmi kÈmakÈmÊhaÑ, rÈjÈ VessavaÓo yathÈ.
705. TaÑ suÓohi mahÈrÈja, Arindama raÔÔhavaÉÉhana.
Sadevakassa lokassa, Buddho aggo pavuccati.
TaÑ BuddhaÑ saraÓaÑ gaccha, saputtadÈro Arindama.
706. AÔÔha~gikena maggena, phusanti amataÑ padaÑ.
TaÑ dhammaÑ saraÓaÑ gaccha, saputtadÈro Arindama.
707. CattÈro ca paÔipannÈ1, cattÈro ca phale ÔhitÈ.
Esa saÑgho ujubh|to, paÒÒÈsÊlasamÈhito.
TaÑ saÑghaÑ saraÓaÑ gaccha, saputtadÈro Arindama.
708. PÈÓÈtipÈtÈ viramassu khippaÑ,
Loke adinnaÑ parivajjayassu.
Amajjapo mÈ ca musÈ abhÈÓi2.
Sakena dÈrena ca hohi tuÔÔhoti.
709. AtthakÈmosi me yakkha, hitakÈmosi devate.
Karomi tuyhaÑ vacanaÑ, tvaÑsi Ècariyo mama.
710. Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÒcÈpi anuttaraÑ.
SaÑghaÒca naradevassa, gacchÈmi saraÓaÑ ahaÑ.
711. PÈÓÈtipÈtÈ viramÈmi khippaÑ,
Loke adinnaÑ parivajjayÈmi.
Amajjapo no ca musÈ bhaÓÈmi.
Sakena dÈrena ca homi tuÔÔho.
712. OphuÓÈmi mahÈvÈte, nadiyÈ sÊghagÈmiyÈ.
VamÈmi pÈpikaÑ diÔÔhiÑ, BuddhÈnaÑ sÈsane rato.
______________________________________________________________
1. CattÈro maggapaÔipannÈ (SÊ)

2. AbhÈsi (SÊ)
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713. IdaÑ vatvÈna SoraÔÔho, viramitvÈ pÈpadassanÈ1.
Namo Bhagavato katvÈ, pÈmokkho rathamÈruhÊ”ti–

gÈthÈyo avocuÑ.
658-9. Tattha rÈjÈ Pi~galako nÈma, SuraÔÔhÈnaÑ adhipati ah|ti
pi~galacakkhutÈya “Pi~galo”ti pÈkaÔanÈmo SuraÔÔhadesassa issaro rÈjÈ
ahosi. MoriyÈnanti moriyarÈj|naÑ, DhammÈsokaÑ sandhÈya vadati.
SuraÔÔhaÑ punarÈgamÈti SuraÔÔhassa visayaÑ uddissa suraÔÔhagÈmimaggaÑ
paccÈgaÒchi. Pa~kanti mudubh|miÑ2. VaÓÓupathanti petena nimmitaÑ
marubh|mimaggaÑ3.
660. Khemoti nibbhayo. Sovatthikoti sotthibhÈvÈvaho. Sivoti
anupaddavo. SuraÔÔhÈnaÑ santike itoti iminÈ maggena gacchantÈ mayaÑ
SuraÔÔhavisayassa samÊpeyeva.
661-2. SoraÔÔhoti SuraÔÔhÈdhipati. Ubbiggar|poti utrastasabhÈvo.
BhiÑsananti bhayajananaÑ. LomahaÑsananti bhiÑsanakabhÈvena lomÈnaÑ
haÑsÈpanaÑ.
663. YamapurisÈna santiketi petÈnaÑ samÊpe vattÈma. AmÈnuso
vÈyati gandhoti petÈnaÑ sarÊragandho vÈyati. Ghoso suyyati dÈruÓoti
paccekanirayesu kÈraÓaÑ kÈriyamÈnÈnaÑ sattÈnaÑ ghorataro saddo
suyyati.
666. PÈdapanti pÈdasadisehi m|lÈvayavehi udakassa pivanato
“PÈdapo”ti laddhanÈmaÑ taruÑ. ChÈyÈsampannanti sampannacchÈyaÑ.
NÊlabbhavaÓÓasadisanti vaÓÓena nÊlameghasadisaÑ.
MeghavaÓÓasirÊnibhanti meghavaÓÓasaÓÔhÈnaÑ hutvÈ khÈyamÈnaÑ.
670. P|raÑ pÈnÊyasarakanti pÈnÊyena puÓÓaÑ pÈnÊyabhÈjanaÑ. P|veti
khajjake. Vitteti vittijanane madhure manuÒÒe tahiÑ tahiÑ sarÈve p|retvÈ
Ôhapitap|ve addasa.
______________________________________________________________
1. PÈpadassanaÑ (Ka)
2. Va~kanti marubh|miÑ (Ka)
3. VaÓÓanÈpathanti petena nimmitaÑ mudubh|mimaggaÑ (SÊ, I)
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672. Atho te adurÈgatanti ettha athoti nipÈtamattaÑ, avadhÈraÓatthe vÈ,
mahÈrÈja te ÈgataÑ durÈgataÑ na hoti, atha kho svÈgatamevÈti mayaÑ
sampaÔicchÈmÈti attho. ArindamÈti arÊnaÑ damanasÊla.
677. AmaccÈ pÈrisajjÈti amaccÈ pÈrisajjÈ ca vacanaÑ suÓantu,
brÈhmaÓo ca tuyhaÑ purohito taÑ suÓÈt|ti yojanÈ.
678. SuraÔÔhasmiÑ ahanti SuraÔÔhadese ahaÑ. DevÈti rÈjÈnaÑ Èlapati.
MicchÈdiÔÔhÊti natthikadiÔÔhiyÈ viparÊtadassano. DussÊloti nissÊlo. Kadariyoti
thaddhamaccharÊ. ParibhÈsakoti samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ akkosako.
679. VÈrayissanti vÈresiÑ. AntarÈyakaro ahanti dÈnaÑ dadantÈnaÑ
upakÈraÑ karontÈnaÑ antarÈyakaro hutvÈ aÒÒesaÒca paresaÑ dÈnaÑ
dadamÈnÈnaÑ dÈnamayapuÒÒato ahaÑ bahujanaÑ vÈrayissaÑ vÈresinti
yojanÈ.
680. VipÈko natthi dÈnassÈti-Èdi vÈritÈkÈradassanaÑ. Tattha vipÈko
natthi dÈnassÈti dÈnaÑ dadato tassa vipÈko ÈyatiÑ pattabbaphalaÑ natthÊti
vipÈkaÑ paÔibÈhati. SaÑyamassa kuto phalanti sÊlassa pana kuto nÈma
phalaÑ1, sabbena sabbaÑ taÑ natthÊti adhippÈyo. Natthi Ècariyo nÈmÈti
ÈcÈrasamÈcÈrasikkhÈpako Ècariyo nÈma koci natthi. SabhÈvato eva hi sattÈ
dantÈ vÈ adantÈ vÈ hontÊti adhippÈyo. TenÈha “adantaÑ ko damessatÊ”ti.
681. SamatulyÈni bh|tÈnÊti ime sattÈ sabbepi aÒÒamaÒÒaÑ samasamÈ,
tasmÈ jeÔÔho eva natthi, kuto jeÔÔhÈpacÈyiko2, jeÔÔhÈpacÈyanapuÒÒaÑ nÈma
natthÊti attho. Natthi balanti yamhi attano bale patiÔÔhitÈ sattÈ vÊriyaÑ katvÈ
manussasobhagyataÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva arahattaÑ sampattiyo pÈpuÓanti, taÑ
vÊriyabalaÑ paÔikkhipati. VÊriyaÑ vÈ natthi kuto uÔÔhÈnaporisanti idaÑ no
purisavÊriyena purisakÈrena pavattanti evaÑ pavattavÈdapaÔikkhepavasena
vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. TaÑ phalaÑ (SÊ, I)

2. JeÔÔhÈpacÈyikoti (SÊ)
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682. Natthi dÈnaphalaÑ nÈmÈti dÈnassa phalaÑ nÈma kiÒci natthi,
deyyadhammapariccÈgo bhasmanihitaÑ viya nipphalo evÈti attho. Na
visodheti verinanti ettha verinanti veravantaÑ verÈnaÑ vasena
pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ vasena ca katapÈpaÑ puggalaÑ dÈnasÊlÈdivatato na
visodheti, kadÈcipi suddhaÑ na karoti. Pubbe “vipÈko natthi dÈnassÈ”ti-Èdi
dÈnÈdito attano paresaÑ nivÈritÈkÈradassanaÑ, “natthi dÈnaphalaÑ nÈmÈ”tiÈdipana attano micchÈbhinivesadassananti daÔÔhabbaÑ. Laddheyyanti
laddhabbaÑ. KathaÑ pana laddhabbanti Èha “niyatipariÓÈmajan”ti. ayaÑ
satto sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ labhanto niyativipariÓÈmavaseneva1 labhati,
na kammassa katattÈ, na issarÈdinÈ cÈti adhippÈyo.
683. Natthi mÈtÈ pitÈ bhÈtÈti mÈtÈdÊsu
sammÈpaÔipattimicchÈpaÔipattÊnaÑ phalÈbhÈvaÑ sandhÈya vadati. Loko
natthi ito paranti ito idhalokato paraloko nÈma koci natthi, tattha tattheva
sattÈ ucchijjantÊti adhippÈyo. Dinnanti mahÈdÈnaÑ. Hutanti
pahenakasakkÈro2, tadubhayampi phalÈbhÈvaÑ sandhÈya “natthÊ”ti
paÔikkhipati. Sunihitanti suÔÔhu nihitaÑ. Na vijjatÊti yaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dÈnaÑ nÈma “anugÈmikanidhÊ”ti3 vadanti, taÑ na
vijjati, tesaÑ taÑ vÈcÈvatthumattamevÈti4 adhippÈyo.
684. Na koci kaÒci hanatÊti yo puriso paraÑ purisaÑ haneyya, parassa
purisassa sÊsaÑ chindeyya, tattha paramatthato na koci kaÒci hanati,
sattannaÑ kÈyÈnaÑ chiddabhÈvato hananto viya hoti. KathaÑ satthapahÈroti
Èha “sattannaÑ vivaramantare”ti. PathavÊ-ÈdÊnaÑ sattannaÑ kÈyÈnaÑ
vivarabh|te antare chidde satthaÑ pavisati, tena sattÈ asi-ÈdÊhi pahatÈ viya
honti, jÊvo viya pana sesakÈyÈpi niccasabhÈvattÈ na chijjantÊti adhippÈyo.
685. AcchejjÈbhejjo hi jÊvoti ayaÑ sattÈnaÑ jÊvo SatthÈdÊhi na
chinditabbo na bhinditabbo niccasabhÈvattÈ. AÔÔhaÑso guÄaparimaÓÉaloti so
pana jÊvo kadÈci aÔÔhaÑ so hoti kadÈci
______________________________________________________________
1. NiyatipariÓÈmajavaseneva (SÊ)
3. AnugÈmikaÑ nidÈnanti (SÊ, I)

2. PahonakalÈbhasakkÈro (Ka)
4. VÈcÈya vuttamattamevÈti (SÊ)
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guÄaparimaÓÉalo. YojanÈnaÑ sataÑ paÒcÈti kevalÊbhÈvaÑ patto1
paÒcayojanasatubbedho hoti. Ko jÊvaÑ chettumarahatÊti niccaÑ nibbikÈraÑ
jÊvaÑ ko nÈma SatthÈdÊhi chindituÑ arahati, na so kenaci vikopaneyyoti
vadati.
686. SuttaguÄeti veÔhetvÈ katasuttaguÄe. Khitteti nibbeÔhanavasena
khitte. NibbeÔhentaÑ palÈyatÊti pabbate vÈ rukkhagge vÈ ÔhatvÈ
nibbeÔhiyamÈnaÑ khittaÑ suttaguÄaÑ nibbeÔhentameva gacchati, sutte khÊÓe
na gacchati. Evamevanti yathÈ taÑ suttaguÄaÑ nibbeÔhiyamÈnaÑ gacchati,
sutte khÊÓe na gacchati, evameva so jÊvo “cullÈsÊti MahÈkappino
satasahassÈnÊ”ti vuttakÈlameva attabhÈvaguÄaÑ nibbeÔhento palÈyati
pavattati, tato uddhaÑ na pavattati.
687. Evameva ca so jÊvoti yathÈ koci puriso attano nivÈsagÈmato
nikkhamitvÈ tato aÒÒaÑ gÈmaÑ pavisati kenacideva karaÓÊyena, evameva
so jÊvo ito sarÊrato2 nikkhamitvÈ aÒÒaÑ aparaÑ sarÊraÑ niyatavasena
pavisatÊti adhippÈyo. Bondinti kÈyaÑ.
689. CullÈsÊtÊti caturÈsÊti. MahÈkappinoti mahÈkappÈnaÑ. Tattha
“ekamhÈ mahÈsarÈ AnotattÈdito vassasate vassasate kusaggena ekekaÑ
udakabinduÑ nÊharante3 iminÈ upakkamena sattakkhattuÑ tamhi sare
nirudake jÈte eko mahÈkappo nÈma hotÊ”ti vatvÈ “evar|pÈnaÑ
mahÈkappÈnaÑ caturÈsÊtisatasahassÈni saÑsÈrassa parimÈÓan”ti vadanti. Ye
bÈlÈ ye ca paÓÉitÈti ye andhabÈlÈ, ye ca sappaÒÒÈ, sabbepi te. SaÑsÈraÑ
khepayitvÈnÈti yathÈvuttakÈlaparicchedaÑ saÑsÈraÑ aparÈparuppattivasena
khepetvÈ. DukkhassantaÑ karissareti vaÔÔadukkhassa pariyantaÑ
pariyosÈnaÑ karissanti. PaÓÉitÈpi antarÈ sujjhituÑ na sakkonti, bÈlÈpi tato
uddhaÑ nappavattantÊti tassa laddhi.
690. MitÈni sukhadukkhÈni, doÓehi piÔakehi cÈti sattÈnaÑ
sukhadukkhÈni nÈma doÓehi piÔakehi mÈnabhÈjanehi mitÈni viya
______________________________________________________________
1. KevalaÑ bhÈvappatto (Ka)
3. NÊharanti (SÊ), nÊharantena (I)

2. KÈyato sarÊrato (SÊ)
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yathÈvuttakÈlaparicchedeneva parimitattÈ1 paccekaÒca tesaÑ tesaÑ
sattÈnaÑ tÈni niyatipariÓÈmajÈni parimitÈni2. TayidaÑ jino sabbaÑ pajÈnÈti
jinabh|miyaÑ Ôhito kevalaÑ pajÈnÈti saÑsÈrassa samatikkantattÈ. SaÑsÈre
pana paribbhamati samm|ÄhÈyaÑ itarÈ pajÈ.
691. EvaÑdiÔÔhi pure Èsinti yathÈvuttanatthikadiÔÔhiko pubbeva ahaÑ
ahosiÑ. Samm|Äho mohapÈrutoti yathÈvuttÈya diÔÔhiyÈ hetubh|tena
sammohena samm|Äho, taÑsahajÈtena pana mohena pÈruto,
paÔicchÈditakusalabÊjoti adhippÈyo.
692. EvaÑ pubbe yÈ attano uppannÈ pÈpadiÔÔhi, tassÈ vasena kataÑ
pÈpakammaÑ dassetvÈ idÈni attanÈ ÈyatiÑ anubhavitabbaÑ tassa phalaÑ
dassento “oraÑ me chahi mÈsehÊ”ti-ÈdimÈha.
695-7. Tattha vassÈni satasahassÈnÊti3 vassÈnaÑ satasahassÈni,
atikkamitvÈti vacanaseso, bhummatthe vÈ etaÑ paccattavacanaÑ, vassesu
satasahassesu vÊtivattes|ti attho. Ghoso suyyati tÈvadeti yadÈ ettako kÈlo
atikkanto hoti, tÈvadeva tasmiÑ kÈle “idha paccantÈnaÑ vo mÈrisÈ
vassasatasahassaparimÈÓo kÈlo atÊto”ti evaÑ tasmiÑ niraye saddo suyyati.
Lakkho eso mahÈrÈja, satabhÈgavassakoÔiyoti satabhÈgÈ satakoÔÔhÈsÈ
vassakoÔiyo4 mahÈrÈja niraye paccantÈnaÑ sattÈnaÑ Èyuno eso lakkho eso
paricchedoti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–dasadasakaÑ sataÑ nÈma, dasa satÈni
sahassaÑ nÈma, dasa dasasahassÈni satasahassaÑ nÈma, satasatasahassÈni
koÔi nÈma, tÈsaÑ koÔÊnaÑ vasena satasahassavassakoÔiyo satabhÈgÈ
vassakoÔiyo. SÈ ca kho nerayikÈnaÑyeva vassagaÓanÈvasena veditabbÈ, na
manussÈnaÑ, devÈnaÑ vÈ. ¢disÈni anekÈni vassakoÔisatasahassÈni
nerayikÈnaÑ Èyu. TenÈha “koÔisatasahassÈni, niraye paccare janÈ”ti.
YÈdisena pana pÈpena sattÈ evaÑ nirayesu
______________________________________________________________
1. ParibbhamitattÈ (Ka)
3. VassasatasahassÈnÊti (SÊ, I)

2. PariÓÈmitÈni (Ka)
4. SatakoÔÔhÈsavassakoÔiyo (Ka)
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paccanti, taÑ nigamanavasena dassetuÑ “micchÈdiÔÔhÊ ca dussÊlÈ, ye ca
ariy|pavÈdino”ti vuttaÑ. Vedissanti anubhavissaÑ.
698-706. EvaÑ ÈyatiÑ attanÈ anubhavitabbaÑ pÈpaphalaÑ dassetvÈ
idÈni “kena te brahmacariyena, ÈnubhÈvo ayaÑ tavÈ”ti raÒÒÈ1
pucchitamatthaÑ ÈcikkhitvÈ taÑ saraÓesu ceva sÊlesu ca patiÔÔhÈpetukÈmo
“taÑ suÓohi mahÈrÈjÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha sÊlesuposathe2 ratÈti niccasÊlesu
ca uposathasÊlesu ca abhiratÈ. AdÈti adÈsi. TaÑ dhammanti taÑ aÔÔha~gikaÑ
maggaÑ amatapadaÒca.
709-12. EvaÑ petena saraÓesu sÊlesu ca samÈdapito rÈjÈ
pasannamÈnaso tena attano kataÑ upakÈraÑ tÈva kittetvÈ saraÓÈdÊsu
patiÔÔhahanto “atthakÈmo”ti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ vatvÈ pubbe attanÈ gahitÈya
pÈpikÈya diÔÔhiyÈ paÔinissaÔÔhabhÈvaÑ pakÈsento “ophuÓÈmÊ”ti gÈthamÈha.
Tattha ophuÓÈmi mahÈvÈteti mahante vÈte vÈyante bhusaÑ viya taÑ
pÈpakaÑ diÔÔhiÑ yakkha tava dhammadesanÈvÈte ophuÓÈmi niddhunÈmi3.
NadiyÈ vÈ sÊghagÈmiyÈti sÊghasotÈya mahÈnadiyÈ vÈ
tiÓakaÔÔhapaÓÓakasaÔaÑ viya pÈpikaÑ diÔÔhiÑ pavÈhemÊti adhippÈyo.
VamÈmi pÈpikaÑ diÔÔhinti mama manomukhagataÑ pÈpikaÑ diÔÔhiÑ
ucchaÉÉayÈmi. Tattha kÈraÓamÈha “BuddhÈnaÑ sÈsane rato”ti. YasmÈ
ekaÑsena amatÈvahe BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ sÈsane rato abhirato,
tasmÈ taÑ diÔÔhisa~khÈtaÑ visaÑ vamÈmÊti yojanÈ.
713. IdaÑ vatvÈnÈti osÈnagÈthÈ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ. Tattha
pÈmokkhoti pÈcÊnadisÈbhimukho hutvÈ. RathamÈruhÊti rÈjÈ gamanasajjaÑ
attano rÈjarathaÑ abhiruhi, Èruyha4 yakkhÈnubhÈvena taÑ divasameva
attano nagaraÑ patvÈ5 rÈjabhavanaÑ pÈvisi. So aparena samayena imaÑ
pavattiÑ bhikkh|naÑ Èrocesi, bhikkh| taÑ therÈnaÑ ÈrocesuÑ, therÈ
tatiyasa~gÊtiyaÑ sa~gahaÑ ÈropesuÑ.
NandakapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. RaÒÒo (SÊ, I)
4. Œruyha rathaÑ (SÊ, I)

2. SÊle uposathe (Ka)

3. OniddhunÈmi (Ka)
5. Anuppatto (SÊ, I)
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4. RevatÊpetavatthuvaÓÓanÈ

714-36. UÔÔhehi revate supÈpadhammeti idaÑ RevatÊpetavatthu. TaÑ
yasmÈ RevatÊvimÈnavatthunÈ nibbisesaÑ, tasmÈ yadettha aÔÔhuppattiyaÑ
gÈthÈsu ca vattabbaÑ, taÑ ParamatthadÊpaniyaÑ
VimÈnavatthuvaÓÓanÈyaÑ1 vuttanayeneva veditabbaÑ. IdaÑ hi Nandiyassa
devaputtassa vasena VimÈnavatthupÈÄiyaÑ sa~gahaÑ Èropitampi
RevatÊpaÔibaddhÈya gÈthÈya vasena “RevatÊpetavatthun”ti
PetavatthupÈÄiyampi sa~gahaÑ Èropitanti daÔÔhabbaÑ.
RevatÊpetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. UcchupetavatthuvaÓÓanÈ
IdaÑ mama ucchuvanaÑ mahantanti idaÑ Ucchupetavatthu. Tassa kÈ
uppatti? Bhagavati VeÄuvane viharante aÒÒataro puriso ucchukalÈpaÑ
khandhe katvÈ ekaÑ ucchuÑ khÈdanto gacchati. Atha aÒÒataro upÈsako
sÊlavÈ kalyÈÓadhammo bÈladÈrakena saddhiÑ tassa piÔÔhito piÔÔhito gacchati.
DÈrako ucchuÑ passitvÈ “dehÊ”ti parodati. UpÈsako dÈrakaÑ parodantaÑ
disvÈ taÑ purisaÑ sa~gaÓhanto tena saddhiÑ sallÈpamakÈsi, so pana puriso
tena saddhiÑ na kiÒci Èlapi, dÈrakassa ucchukhaÓÉampi nÈdÈsi. UpÈsako
taÑ dÈrakaÑ dassetvÈ “ayaÑ dÈrako ativiya rodati, imassa ekaÑ
ucchukhaÓÉaÑ dehÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ so puriso asahanto2 paÔihatacittaÑ3
upaÔÔhapetvÈ anÈdaravasena ekaÑ ucchulaÔÔhiÑ piÔÔhito khipi.
So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ ciraÑ paribhÈvitassa lobhassa vasena
petesu nibbatti, tassa phalaÑ nÈma sakakammasarikkhakaÑ4 hotÊti
aÔÔhakarÊsamattaÑ ÔhÈnaÑ avattharantaÑ aÒjanavaÓÓaÑ
musaladaÓÉaparimÈÓehi ucch|hi ghanasaÒchannaÑ mahantaÑ ucchuvanaÑ
nibbatti. TasmiÑ khÈditukÈmatÈya “ucchuÑ gahessÈmÊ”ti upagatamatte taÑ
ucch| abhihananti, so tena mucchito patati.
______________________________________________________________
1. VimÈna-®Ôha 204 piÔÔhe.
3. ParibhavacittaÑ (SÊ)

2. ApasÈrento (Ka)
4. KammasarikkhakaÑ (Ka)
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AthekadivasaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno RÈjagahaÑ piÓÉÈya
gacchanto antarÈmagge taÑ petaÑ addasa. So theraÑ disvÈ attanÈ
katakammaÑ pucchi1–
737. “IdaÑ mama ucchuvanaÑ mahantaÑ,
Nibbattati puÒÒaphalaÑ anappakaÑ.
TaÑ dÈni me na paribhoga’meti,
Œcikkha bhante kissa ayaÑ vipÈko.
738. HaÒÒÈmi khajjÈmi ca vÈyamÈmi,
ParisakkÈmi paribhuÒjituÑ kiÒci.
SvÈhaÑ chinnathÈmo kapaÓo lÈlapÈmi,
Kissa kammassa ayaÑ vipÈko.
739. VighÈto cÈhaÑ paripatÈmi chamÈyaÑ,
ParivattÈmi vÈricarova ghamme.
Rudato ca me assukÈ niggalanti,
Œcikkha bhante kissa ayaÑ vipÈko.
740. ChÈto kilanto ca pipÈsito ca,
Santassito sÈtasukhaÑ na vinde.
PucchÈmi taÑ etamatthaÑ bhadante,
KathaÑ nu ucchuparibhogaÑ labheyyan”ti.
741. “Pure tuvaÑ kammamakÈsi attanÈ,
Manussabh|to purimÈya jÈtiyÈ.
AhaÒca taÑ etamatthaÑ vadÈmi,
SutvÈna tvaÑ etamatthaÑ vijÈna.
742. UcchuÑ tuvaÑ khÈdamÈno payÈto,
Puriso ca te piÔÔhito anvagacchi.
So ca taÑ paccÈsanto kathesi,
Tassa tuvaÑ na kiÒci Èlapittha.
______________________________________________________________
1. Pucchanto (SÊ, Ka)
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743. So ca taÑ abhaÓantaÑ ayÈci,
Deha’yya ucchunti ca taÑ avoca.
Tassa tuvaÑ piÔÔhito ucchuÑ adÈsi,
TassetaÑ kammassa ayaÑ vipÈko.
744. I~gha tvaÑ gantvÈna piÔÔhito gaÓheyyÈsi1,
GahetvÈna taÑ khÈdassu yÈvadatthaÑ.
Teneva tvaÑ attamano bhavissasi,
HaÔÔho cudaggo ca pamodito cÈti.
745. GantvÈna so piÔÔhito aggahesi,
GahetvÈna taÑ khÈdi yÈvadatthaÑ.
Teneva so attamano ahosi,
HaÔÔho cudaggo ca pamodito cÈ”ti–

vacanapaÔivacanagÈthÈ petena therena ca vuttÈ.
737-8. Tattha kissÈti kÊdisassa, kammassÈti adhippÈyo. HaÒÒÈmÊti
vihaÒÒÈmi vighÈtaÑ ÈpajjÈmi. VihaÒÒÈmÊti vÈ vibÈdhiyÈmi, visesato
pÊÄiyÈmÊti attho. KhajjÈmÊti khÈdiyÈmi, asipattasadisehi2 nisitehi khÈdantehi
viya ucchupattehi kantiyÈmÊti attho. VÈyamÈmÊti ucchuÑ khÈdituÑ
vÈyÈmaÑ karomi. ParisakkÈmÊti payogaÑ karomi. ParibhuÒjitunti
ucchurasaÑ paribhuÒjituÑ, ucchuÑ khÈditunti attho. ChinnathÈmoti
chinnasaho3 upacchinnathÈmo, parikkhÊÓabaloti attho. KapaÓoti dÊno.
LÈlapÈmÊti dukkhena aÔÔito ativiya vilapÈmi.
739. VighÈtoti vighÈtavÈ, vihatabalo vÈ. ParipatÈmi chamÈyanti ÔhÈtuÑ
asakkonto bh|miyaÑ papatÈmi. ParivattÈmÊti paribbhamÈmi. VÈricarovÈti
maccho viya. Ghammeti ghammasantatte thale.
740-4. Santassitoti4 oÔÔhakaÓÔhatÈl|naÑ sosappattiyÈ suÔÔhu tasito.
SÈtasukhanti sÈtabh|taÑ sukhaÑ. Na vindeti na labhÈmi.
______________________________________________________________
1. I~gha tvaÑ piÔÔhito gaÓha ucchuÑ (SÊ)
3. ChinnasabhÈvo (Ka)

2. AsipattasaÓÔhÈnasadisehi (SÊ, I)
4. Santasitoti (SÊ)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

243

tanti tuvaÑ. VijÈnÈti vijÈnÈhi. PayÈtoti gantuÑ Èraddho. AnvagacchÊti
anubandhi. PaccÈsantoti paccÈsÊsamÈno. TassetaÑ kammassÈti ettha etanti
nipÈtamattaÑ, tassa kammassÈti attho. PiÔÔhito gaÓheyyÈsÊti attano
piÔÔhipasseneva ucchuÑ gaÓheyyÈsi. Pamoditoti pamudito.
745. GahetvÈna taÑ khÈdi yÈvadatthanti therena ÈÓattiniyÈmena
ucchuÑ gahetvÈ yathÈruci khÈditvÈ mahantaÑ ucchukalÈpaÑ gahetvÈ
therassa upanesi, thero taÑ anuggaÓhanto teneva taÑ ucchukalÈpaÑ
gÈhÈpetvÈ VeÄuvanaÑ gantvÈ Bhagavato adÈsi, BhagavÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ taÑ paribhuÒjitvÈ anumodanaÑ akÈsi, peto pasannacitto vanditvÈ
gato, tato paÔÔhÈya yathÈsukhaÑ ucchuÑ paribhuÒji.
So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsesu uppajji. SÈ panesÈ
petassa pavatti manussaloke pÈkaÔÈ ahosi. Atha manussÈ SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ taÑ pavattiÑ pucchiÑsu. SatthÈ tesaÑ tamatthaÑ vitthÈrato
kathetvÈ dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ manussÈ maccheramalato paÔiviratÈ
ahesunti.
UcchupetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. KumÈrapetavatthuvaÓÓanÈ
SÈvatthi nÈma nagaranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve pete
Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira KosalaraÒÒo dve puttÈ pÈsÈdikÈ
paÔhamavaye ÔhitÈ yobbanamadamattÈ paradÈrakammaÑ katvÈ kÈlaÑ katvÈ
parikhÈpiÔÔhe petÈ hutvÈ nibbattiÑsu. Te rattiyaÑ bheravena saddena
parideviÑsu. ManussÈ taÑ sutvÈ bhÊtatasitÈ “evaÑ kate idaÑ avama~galaÑ
v|pasammatÊ”ti Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ
taÑ pavattiÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ “upÈsakÈ tassa saddassa sÈnena
tumhÈkaÑ na koci antarÈyo”ti vatvÈ tassa kÈraÓaÑ ÈcikkhitvÈ tesaÑ
dhammaÑ desetuÑ–
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746. “SÈvatthi nÈma nagaraÑ, Himavantassa passato.
Tattha ÈsuÑ dve kumÈrÈ, rÈjaputtÈti me sutaÑ.
747. SammattÈ rajanÊyesu, kÈmassÈdÈbhinandino.
Paccuppannasukhe giddhÈ, na te passiÑsu’nÈgataÑ.
748. Te cutÈ ca manussattÈ, paralokaÑ ito gatÈ.
Tedha ghosentu’dissantÈ1, pubbe dukkaÔamattano.
749. Bah|su vata santesu, deyyadhamme upaÔÔhite.
NÈsakkhimhÈ ca attÈnaÑ, parittaÑ kÈtuÑ sukhÈvahaÑ.
750. KiÑ tato pÈpakaÑ assa, yaÑ no rÈjakulÈ cutÈ.
UpapannÈ pettivisayaÑ, khuppipÈsasamappitÈ2.
751. SÈmino idha hutvÈna, honti asÈmino tahiÑ.
Bhamanti3 khuppipÈsÈya, manussÈ unnatonatÈ.
752. EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, issaramadasambhavaÑ.
PahÈya issaramadaÑ, bhave saggagato naro.
KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjatÊ”ti–

gÈthÈ abhÈsi.
746. Tattha iti me sutanti na kevalaÑ attano ÒÈÓena diÔÔhameva, atha
kho loke pÈkaÔabhÈvena evaÑ mayÈ sutanti attho.
747. KÈmassÈdÈbhinandinoti kÈmaguÓesu assÈdavasena
abhinandanasÊlÈ. Paccuppannasukhe giddhÈti vattamÈnasukhamatte giddhÈ
gathitÈ hutvÈ. Na te passiÑsu’nÈgatanti duccaritaÑ pahÈya sucaritaÑ
caritvÈ anÈgataÑ ÈyatiÑ devamanussesu laddhabbaÑ sukhaÑ te na
cintesuÑ4.
748. Tedha ghosentya’dissantÈti te pubbe rÈjaputtabh|tÈ petÈ idha
SÈvatthiyÈ samÊpe adissamÈnar|pÈ ghosenti kandanti. KiÑ kandantÊti Èha
“pubbe dukkaÔamattano”ti.
______________________________________________________________
1. Te ca ghosenti dissanti (Ka)
3. Caranti (SÊ, I)

2. KhuppipÈsÈsamappitÈ (SÊ, I)
4. Na vindesuÑ (Ka)
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749. IdÈni tesaÑ kandanassa kÈraÓaÑ hetuto ca phalato ca vibhajitvÈ
dassetuÑ “bah|su vata santes|”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha bah|su vata santes|ti anekesu dakkhiÓeyyesu vijjamÈnesu.
Deyyadhamme upaÔÔhiteti attano santake dÈtabbadeyyadhammepi samÊpe
Ôhite, labbhamÈneti attho. ParittaÑ sukhÈvahanti appamattakampi ÈyatiÑ
sukhÈvahaÑ puÒÒaÑ katvÈ attÈnaÑ sotthiÑ nirupaddavaÑ kÈtuÑ
nÈsakkhimhÈ vatÈti yojanÈ.
750. KiÑ tato pÈpakaÑ assÈti tato pÈpakaÑ lÈmakaÑ nÈma kiÑ aÒÒaÑ
assa siyÈ. YaÑ no rÈjakulÈ cutÈti yena pÈpakammena mayaÑ rÈjakulato
cutÈ idha pettivisayaÑ upapannÈ petesu nibbattÈ khuppipÈsasamappitÈ
vicarÈmÈti attho.
751. SÈmino idha hutvÈnÈti idha imasmiÑ loke yasmiÑyeva ÔhÈne
pubbe sÈmino hutvÈ vicaranti, tahiÑ tasmiÑyeva ÔhÈne honti assÈmino.
ManussÈ unnatonatÈti manussakÈle sÈmino hutvÈ kÈlakatÈ kammavasena1
onatÈ bhamanti2 khuppipÈsÈya, passa saÑsÈrapakatinti dasseti.
752. EtamÈdÊnavaÑ3 ÒatvÈ, issaramadasambhavanti etaÑ4
issariyamadavasena sambh|taÑ apÈy|papattisa~khÈtaÑ ÈdÊnavaÑ dosaÑ
ÒatvÈ pahÈya isariyamadaÑ puÒÒappasuto hutvÈ. Bhave saggagato naroti
saggaÑ devalokaÑ gatoyeva bhaveyya.
Iti SatthÈ tesaÑ petÈnaÑ pavattiÑ kathetvÈ tehi manussehi kataÑ
dÈnaÑ tesaÑ petÈnaÑ uddisÈpetvÈ sampattaparisÈya ajjhÈsayÈnur|paÑ
dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
KumÈrapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. Kammaphalena (Ka)

2. Caranti (SÊ)

3. EvamÈdÊnavaÑ (SÊ)

4. EvaÑ (SÊ)
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7. RÈjaputtapetavatthuvaÓÓanÈ

Pubbe katÈnaÑ kammÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
rÈjaputtapetaÑ Èrabbha kathesi. Tattha yo so atÊte Kitavassa nÈma raÒÒo
putto atÊte Paccekabuddhe aparajjhitvÈ bah|ni vassasahassÈni niraye
paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena petesu uppanno, so idha
“rÈjaputtapeto”ti adhippeto. Tassa vatthu heÔÔhÈ SÈÓavÈsipetavatthumhi
vitthÈrato Ègatameva, tasmÈ tattha vuttanayeneva gahetabbaÑ. SatthÈ hi tadÈ
therena attano ÒÈtipetÈnaÑ pavattiyÈ kathitÈya “na kevalaÑ tava
ÒÈtakÈyeva, atha kho tvampi ito anantarÈtÊte attabhÈve peto hutvÈ
mahÈdukkhaÑ anubhavÊ”ti vatvÈ tena yÈcito–
753. “Pubbe katÈnaÑ kammÈnaÑ, vipÈko mathaye manaÑ.
R|pe sadde rase gandhe, phoÔÔhabbe ca manorame.
754. NaccaÑ gÊtaÑ ratiÑ khiÉÉaÑ, anubhutvÈ anappakaÑ.
UyyÈne paricaritvÈ1, pavisanto GiribbajaÑ.
755. IsiÑ sunetta2 maddakkhi, attadantaÑ samÈhitaÑ.
AppicchaÑ hirisampannaÑ, uÒche pattagate rataÑ.
756. Hatthikkhandhato oruyha, laddhÈ bhanteti cÈbravi.
Tassa pattaÑ gahetvÈna, uccaÑ paggayha khattiyo.
757. ThaÓÉile pattaÑ bhinditvÈ, hasamÈno apakkami.
RaÒÒo KitavassÈhaÑ putto, kiÑ maÑ bhikkhu karissasi.
758. Tassa kammassa pharusassa, vipÈko kaÔuko ahu.
YaÑ rÈjaputto vedesi, nirayamhi samappito.
759. ChaÄeva caturÈsÊti, vassÈni nahutÈni ca.
BhusaÑ dukkhaÑ nigacchittho, niraye katakibbiso.
______________________________________________________________
1. ParicaritvÈna (SÊ)

2. Sunita (Ka)
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760. UttÈnopi ca paccittha, nikujjo vÈmadakkhiÓo.
UddhaÑpÈdo Ôhito ceva, ciraÑ bÈlo apaccatha.
761. Bah|ni vassasahassÈni, p|gÈni nahutÈni ca.
BhusaÑ dukkhaÑ nigacchittho, niraye katakibbiso.
762. EtÈdisaÑ kho kaÔukaÑ, appaduÔÔhappadosinaÑ.
Paccanti pÈpakammantÈ, isimÈsajja subbataÑ.
763. So tattha bahuvassÈni, vedayitvÈ bahuÑ dukhaÑ.
KhuppipÈsahato nÈma, peto Èsi tato cuto.
764. EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ1, issaramadasambhavaÑ.
PahÈya issaramadaÑ, nivÈtamanuvattaye.
765. DiÔÔheva dhamme pÈsaÑso, yo Buddhesu sagÈravo.
KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjatÊ”ti–
idaÑ petavatthuÑ kathesi.
753. Tattha pubbe katÈnaÑ kammÈnaÑ, vipÈko mathaye mananti
purimÈsu jÈtÊsu katÈnaÑ akusalakammÈnaÑ phalaÑ uÄÈraÑ hutvÈ
uppajjamÈnaÑ2 andhabÈlÈnaÑ cittaÑ mathayeyya abhibhaveyya, paresaÑ
anatthakaraÓamukhena attano atthaÑ3 uppÈdeyyÈti adhippÈyo.
IdÈni taÑ cittamathanaÑ visayena saddhiÑ dassetuÑ “r|pe sadde”ti-Èdi
vuttaÑ. Tattha r|peti r|pahetu, yathicchitassa4 manÈpiyassa
r|pÈrammaÓassa paÔilÈbhanimittanti attho. Saddeti-ÈdÊsupi eseva nayo.
754. EvaÑ sÈdhÈraÓato vuttamatthaÑ asÈdhÈraÓato niyametvÈ dassento
“naccaÑ gÊtan”ti-ÈdimÈha. Tattha ratinti kÈmaratiÑ. KhiÉÉanti sahÈyakÈdÊhi
keÄiÑ. Giribbajanti RÈjagahaÑ.
______________________________________________________________
1. DisvÈ (SÊ)

2. UpapajjantÈnaÑ (Ka)

3. AnatthaÑ (Ka)

4. YaÑkiÒci tassa (Ka)
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755. Isinti asekkhÈnaÑ1 sÊlakkhandhÈdÊnaÑ esanaÔÔhena isiÑ.
Sunettanti evaÑnÈmakaÑ PaccekabuddhaÑ. Attadantanti uttamena
damathena damitacittaÑ. SamÈhitanti arahattaphalasamÈdhinÈ samÈhitaÑ.
UÒche pattagate ratanti uÒchena bhikkhÈcÈrena laddhe2 pattagate
pattapariyÈpanne ÈhÈre rataÑ santuÔÔhaÑ.
756. LaddhÈ bhanteti cÈbravÊti “api bhante bhikkhÈ laddhÈ”ti vissÈ
sajananatthaÑ kathesi. UccaÑ paggayhÈti uccataraÑ katvÈ pattaÑ
ukkhipitvÈ.
757. ThaÓÉile pattaÑ bhinditvÈti kharakaÔhine bh|mippadese khipanto
pattaÑ bhinditvÈ. ApakkamÊti thokaÑ apasakki. Apasakkanto ca
“akÈraÓeneva andhabÈlo mahantaÑ anatthaÑ attano akÈsÊ”ti
karuÓÈyanavasena olokentaÑ PaccekabuddhaÑ rÈjaputto Èha “raÒÒo
kitavassÈhaÑ putto, kiÑ maÑ bhikkhu karissasÊ”ti.
758. PharusassÈti dÈruÓassa. KaÔukoti aniÔÔho. Yanti yaÑ vipÈkaÑ.
Samappitoti allÊno.
759. ChaÄeva caturÈsÊti, vassÈni nahutÈni cÈti uttÈno nipanno
caturÈsÊtivassasahassÈni, nikujjo, vÈmapassena, dakkhiÓapassena,
uddhaÑpÈdo, olambiko, yathÈÔhito cÈti evaÑ cha3 caturÈsÊtisahassÈni
vassÈni honti. TenÈha–
760. “UttÈnopi ca paccittha, nikujjo vÈmadakkhiÓo.
UddhaÑpÈdo Ôhito ceva, ciraÑ bÈlo apaccathÈ”ti.
TÈni pana vassÈni yasmÈ anekÈni nahutÈni honti, tasmÈ vuttaÑ
“nahutÈnÊ”ti. BhusaÑ dukkhaÑ nigacchitthoti ativiya dukkhaÑ pÈpuÓi.
761. P|gÈnÊti vassasam|he, idha purimagÈthÈya ca accantasaÑyoge
upayogavacanaÑ daÔÔhabbaÑ.
762. EtÈdisanti evar|paÑ. KaÔukanti atidukkhaÑ,
bhÈvanapuÑsakaniddesoyaÑ “ekamantaÑ nisÊdÊ”ti-ÈdÊsu viya.
AppaduÔÔhappadosinaÑ isiÑ subbataÑ Èsajja ÈsÈdetvÈ pÈpakammantÈ
puggalÈ evar|paÑ kaÔukaÑ ativiya dukkhaÑ paccantÊti yojanÈ.
______________________________________________________________
1. SeÔÔhÈnaÑ (Ka)

2. Laddhe uÒche (SÊ)

3. EvaÑ ca (SÊ)
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763. Soti so rÈjaputtapeto. TatthÈti niraye. VedayitvÈti anubhavitvÈ.
NÈmÈti byattapÈkaÔabhÈvena. Tato cutoti nirayato cuto. SesaÑ
vuttanayameva.
EvaÑ BhagavÈ rÈjaputtapetakathÈya tattha sannipatitaÑ mahÈjanaÑ
saÑvejetvÈ upari saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni
sampÈpuÓiÑ s|ti.
RÈjaputtapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. G|thakhÈdakapetavatthuvaÓÓanÈ
G|thak|pato uggantvÈti idaÑ Satthari Jetavane viharante ekaÑ
G|thakhÈdakapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyÈ kira avid|re aÒÒatarasmiÑ
gÈmake eko kuÔumbiko attano kul|pakaÑ bhikkhuÑ uddissa vihÈraÑ
kÈresi, tattha nÈnÈjanapadato bhikkh| ÈgantvÈ paÔivasiÑsu. Te disvÈ
manussÈ pasannacittÈ paÓÊtena paccayena upaÔÔhahiÑsu. Kul|pako bhikkhu
taÑ asahamÈno issÈpakato hutvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ dosaÑ vadanto
kuÔumbikaÑ ujjhÈpesi, kuÔumbiko te bhikkh| kul|pakaÒca paribhavanto
paribhÈsi. Atha kul|pako kÈlaÑ katvÈ tasmiÑyeva vihÈre vaccakuÔiyaÑ
peto hutvÈ nibbatti, kuÔumbiko pana kÈlaÑ katvÈ tasseva upari peto hutvÈ
nibbatti. AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ disvÈ pucchanto–
766. “G|thak|pato uggantvÈ, ko nu dÊno patiÔÔhasi1.
NissaÑsayaÑ pÈpakammanto, kiÑ nu saddahase tuvan”ti–
gÈthamÈha. TaÑ sutvÈ peto–
767. “AhaÑ bhadante petomhi, duggato yamalokiko.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gato”ti–
______________________________________________________________
1. Ko nu dÊno hi tiÔÔhasi (SÊ)
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gÈthÈya attÈnaÑ Ècikkhi. Atha naÑ thero–
768. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, idaÑ dukkhaÑ nigacchasÊ”ti–
GÈthÈya tena katakammaÑ pucchi. So peto–
769. “Ahu ÈvÈsiko mayhaÑ, issukÊ kulamaccharÊ.
AjjhÈsito1 mayhaÑ ghare, kadariyo paribhÈsako.
770. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, bhikkhavo paribhÈsisaÑ.
TassakammavipÈkena, petalokaÑ ito gato”ti–
dvÊhi gÈthÈhi attanÈ katakammaÑ kathesi.
769. Tattha ahu ÈvÈsiko mayhanti mayhaÑ ÈvÈse mayÈ katavihÈre eko
bhikkhu ÈvÈsiko nibaddhavasanako ahosi. AjjhÈsito1 mayhaÑ ghareti
kul|pakabhÈvena mama gehe taÓhÈbhinivesavasena abhiniviÔÔho.
770. TassÈti tassa kul|pakabhikkhussa. Bhikkhavoti bhikkh|.
ParibhÈsisanti akkosiÑ. PetalokaÑ ito gatoti iminÈ ÈkÈrena petayoniÑ
upagato petabh|to.
TaÑ sutvÈ thero itarassa gatiÑ pucchanto–
771. “Amitto mittavaÓÓena, yo te Èsi kul|pako.
KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, kiÑ nu pecca gatiÑ gato”ti–
gÈthamÈha. Tattha mittavaÓÓenÈti mittapaÔir|pena mittapaÔir|patÈya.
Puna peto therassa tamatthaÑ Ècikkhanto–
772. “TassevÈhaÑ pÈpakammassa, sÊse tiÔÔhÈmi matthake.
So ca paravisayaÑ patto, mameva paricÈrako.
______________________________________________________________
1. Ajjhosito (Ka)
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773. YaÑ bhadante hadanta’ÒÒe, etaÑ me hoti bhojanaÑ.
AhaÒca kho yaÑ hadÈmi, etaÑ so upajÊvatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
772. Tattha tassevÈti tasseva mayhaÑ pubbe kul|pakabhikkhubh|tassa
petassa. PÈpakammassÈti pÈpasamÈcÈrassa. SÊse tiÔÔhÈmi matthaketi sÊse
tiÔÔhÈmi, tiÔÔhanto ca matthake eva tiÔÔhÈmi, na sÊsappamÈÓe ÈkÈseti attho.
ParavisayaÑ pattoti manussalokaÑ upÈdÈya paravisayabh|taÑ pettivisayaÑ
patto. MamevÈti mayhaÑ eva paricÈrako ahosÊti vacanaseso.
773. YaÑ bhadante hadanta’ÒÒeti bhadante ayya MahÈmoggallÈna
tassaÑ vaccakuÔiyaÑ yaÑ aÒÒe uhadanti vaccaÑ ossajanti. EtaÑ me hoti
bhojananti etaÑ vaccaÑ mayhaÑ divase divase bhojanaÑ hoti. YaÑ
hadÈmÊti taÑ pana vaccaÑ khÈditvÈ yampahaÑ vaccaÑ karomi. EtaÑ so
upajÊvatÊti etaÑ mama vaccaÑ so kul|pakapeto divase divase
khÈdanavasena upajÊvati, attabhÈvaÑ yÈpetÊti attho.
Tesu kuÔumbiko pesale bhikkh| “evaÑ ÈhÈraparibhogato varaÑ
tumhÈkaÑ g|thakhÈdanan”ti akkosi. Kul|pako pana kuÔumbikampi
tathÈvacane samÈdapetvÈ sayaÑ tathÈ akkosi, tenassa tatopi paÔikuÔÔhatarÈ1
jÊvikÈ ahosi. ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi.
BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ upavÈde ÈdÊnavaÑ dassetvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
G|thakhÈdakapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. PaÔikiliÔÔhatarÈ (SÊ)
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9. G|thakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ

774-81. G|thak|pato uggantvÈti idaÑ Satthari Jetavane viharante
aÒÒataraÑ G|thakhÈdakapetiÑ Èrabbha vuttaÑ. TassÈ vatthu
anantaravatthusadisaÑ. Tattha upÈsakena vihÈro kÈritoti upÈsakassa vasena
ÈgataÑ, idha pana upÈsikÈyÈti ayameva viseso. SesaÑ vatthusmiÑ gÈthÈsu
ca apubbaÑ natthi.
G|thakhÈdakapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. GaÓapetavatthuvaÓÓanÈ
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈtthÈti idaÑ Satthari Jetavane viharante sambahule
pete Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyaÑ kira sambahulÈ manussÈ gaÓabh|tÈ
assaddhÈ appasannÈ maccheramalapariyuÔÔhitacittÈ dÈnÈdisucaritavimukhÈ
hutvÈ ciraÑ jÊvitvÈ kÈyassa bhedÈ nagarassa samÊpe petayoniyaÑ
nibbattiÑsu. AthekadivasaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya
gacchanto antarÈmagge pete disvÈ–
782. “NaggÈ dubbaÓÓar|pÈttha, kisÈ dhamanisanthatÈ.
UpphÈsulikÈ kisikÈ, ke nu tumhettha mÈrisÈ”ti–
gÈthÈya pucchi. Tattha dubbaÓÓar|pÈtthÈti dubbaÓÓasarÊrÈ hotha. Ke nu
tumhetthÈti tumhe ke nu nÈma bhavatha. MÈrisÈti te attano sÈruppavasena
Èlapati.
TaÑ sutvÈ petÈ–
783. “MayaÑ bhadante petamhÈ, duggatÈ yamalokikÈ.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
gÈthÈya attano petabhÈvaÑ pakÈsetvÈ puna therena–
784. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, petalokaÑ ito gatÈ”ti–
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gÈthÈya katakammaÑ pucchitÈ–
785. “AnÈvaÔesu titthesu, vicinimhaddhamÈsakaÑ.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkamha attano.
786. NadiÑ upema tasitÈ, rittakÈ parivattati.
ChÈyaÑ upema uÓhesu, Ètapo parivattati.
787. AggivaÓÓo ca no vÈto, Éahanto upavÈyati.
EtaÒca bhante arahÈma, aÒÒaÒca pÈpakaÑ tato.
788. Api yojanÈni1 gacchÈma, chÈtÈ ÈhÈragedhino.
AladdhÈva nivattÈma, aho no appapuÒÒatÈ.
789. ChÈtÈ pamucchitÈ bhantÈ, bh|miyaÑ paÔisumbhitÈ.
UttÈnÈ paÔikirÈma, avakujjÈ patÈmase.
790. Te ca tattheva patitÈ2, bh|miyaÑ paÔisumbhitÈ.
UraÑ sÊsaÒca ghaÔÔema, aho no appapuÒÒatÈ.
791. EtaÒca bhante arahÈma, aÒÒaÒca pÈpakaÑ tato.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkamha attano.
792. Te hi n|na ito gantvÈ, yoniÑ laddhÈna mÈnusiÑ.
VadaÒÒ| sÊlasampannÈ, kÈhÈma kusalaÑ bahun”ti–
attanÈ katakammaÑ kathesuÑ.
788. Tattha api yojanÈni1 gacchÈmÈti anekÈnipi yojanÈni gacchÈma.
KathaÑ? ChÈtÈ ÈhÈragedhinoti, cirakÈlaÑ jighacchÈya jighacchitÈ ÈhÈre
giddhÈ abhigijjhantÈ hutvÈ, evaÑ gantvÈpi kiÒci ÈhÈraÑ aladdhÈyeva
nivattÈma. AppapuÒÒatÈti apuÒÒatÈ3 akatakalyÈÓatÈ.
______________________________________________________________
1. AdhiyojanÈni (SÊ, Ka)
3. NivattÈma appapuÒÒatÈya akatakalyÈÓatÈya (Ka)

2. Tattha papatitÈ (Ka)
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789. UttÈnÈ paÔikirÈmÈti kadÈci uttÈnÈ hutvÈ vikiriyamÈna~gapacca~gÈ
viya vattÈma. AvakujjÈ patÈmaseti kadÈci avakujjÈ hutvÈ patÈma.
790. Te cÈti te mayaÑ. UraÑ sÊsaÒca ghaÔÔemÈti avakujjÈ hutvÈ patitÈ
uÔÔhÈtuÑ asakkontÈ vedhantÈ vedanÈppattÈ attano attano uraÑ sÊsaÒca
paÔighaÑsÈma1. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva.
Thero taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ
aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ mahÈjano
maccheramalaÑ pahÈya dÈnÈdisucaritanirato2 ahosÊti.
GaÓapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
11. PÈÔaliputtapetavatthuvaÓÓanÈ
DiÔÔhÈ tayÈ nirayÈ tiracchÈnayonÊti idaÑ Satthari Jetavane viharante
aÒÒataraÑ vimÈnapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthivÈsino kira
PÈÔaliputtavÈsino ca bah| vÈÓijÈ nÈvÈya SuvaÓÓabh|miÑ agamiÑsu.
Tattheko upÈsako ÈbÈdhiko mÈtugÈme paÔibaddhacitto kÈlamakÈsi. So
katakusalopi devalokaÑ anupapajjitvÈ itthiyÈ paÔibaddhacittatÈya
samuddamajjhe vimÈnapeto hutvÈ nibbatti. YassaÑ pana so paÔibaddhacitto,
sÈ itthÊ SuvaÓÓabh|migÈminiÑ nÈvaÑ3 abhiruyha gacchati. Atha kho so
peto taÑ itthiÑ gahetukÈmo nÈvÈya gamanaÑ uparundhi. Atha vÈÓijÈ “kena
nu kho kÈraÓena ayaÑ nÈvÈ na gacchatÊ”ti vÊmaÑsantÈ kÈÄakaÓÓisalÈkaÑ
vicÈresuÑ, amanussiddhiyÈ yÈvatatiyaÑ tassÈ eva itthiyÈ pÈpuÓi, yassaÑ so
paÔibaddhacitto, taÑ disvÈ vÈÓijÈ veÄukalÈpaÑ samudde otÈretvÈ tassa upari
taÑ itthiÑ otÈresuÑ, itthiyÈ otÈritamattÈya nÈvÈ vegena SuvaÓÓabh|miÑ
abhimukhÈ4 pÈyÈsi. Amanusso taÑ itthiÑ attano vimÈnaÑ ÈropetvÈ tÈya
saddhiÑ abhirami.
______________________________________________________________
1. PaÔipisÈma (Ka)
3. TaÑ nÈvaÑ (SÊ, I)

2. DÈnÈdÊni puÒÒÈni karonto sucaritanirato (SÊ)
4. SuvaÓÓabh|miyÈbhimukhÈ (SÊ, I)
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SÈ ekaÑ saÑvaccharaÑ atikkamitvÈ nibbinnar|pÈ taÑ petaÑ yÈcantÊ
Èha “ahaÑ idha vasantÊ mayhaÑ samparÈyikaÑ atthaÑ kÈtuÑ na labhÈmi,
sÈdhu mÈrisa maÑ PÈÔaliputtameva nehÊ”ti. So tÈya yÈcito–
793. “DiÔÔhÈ tayÈ nirayÈ tiracchÈnayoni.
PetÈ asurÈ athavÈpi mÈnusÈ devÈ.
Sayamaddasa kammavipÈkamattano,
NessÈmi taÑ PÈÔaliputtamakkhataÑ.
Tattha gantvÈ kusalaÑ karohi kamman”ti–
gÈthamÈha. Tattha diÔÔhÈ tayÈ nirayÈti ekacce paccekanirayÈpi tayÈ diÔÔhÈ.
TiracchÈnayonÊti mahÈnubhÈvÈ nÈgasupaÓÓÈditiracchÈnÈpi diÔÔhÈ tayÈti
yojanÈ. PetÈti khuppipÈsÈdibhedÈ petÈ. AsurÈti kÈlakaÒcikÈdibhedÈ asurÈ.
DevÈti ekacce cÈtumahÈrÈjikÈ devÈ. So kira attano ÈnubhÈvena antarantarÈ
taÑ gahetvÈ paccekanirayÈdike dassento vicarati, tena evamÈha.
Sayamaddasa kammavipÈkamattanoti nirayÈdike visesato gantvÈ passantÊ
sayameva attanÈ katakammÈnaÑ vipÈkaÑ paccakkhato addasa adakkhi.
NessÈmi taÑ pÈÔaliputtamakkhatanti idÈnÈhaÑ taÑ akkhataÑ kenaci
aparikkhataÑ manussar|peneva PÈÔaliputtaÑ nayissÈmi. TvaÑ pana tattha
gantvÈ kusalaÑ karohi kammaÑ1, kammavipÈkassa paccakkhato diÔÔhattÈ
yuttapayuttÈ puÒÒaniratÈ hohÊti attho.
Atha sÈ itthÊ tassa vacanaÑ sutvÈ attamanÈ–
794. “AtthakÈmosi me yakkha, hitakÈmosi devate.
Karomi tuyhaÑ vacanaÑ, tvaÑsi Ècariyo mama.
795. DiÔÔhÈ mayÈ nirayÈ tiracchÈnayoni,
PetÈ asurÈ athavÈpi mÈnusÈ devÈ.
SayamaddasaÑ kammavipÈkamattano,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti–
gÈthamÈha.
______________________________________________________________
1. Kammanti (SÊ)
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Atha so peto taÑ itthiÑ gahetvÈ ÈkÈsena gantvÈ PÈÔaliputtanagarassa
majjhe ÔhapetvÈ pakkÈmi. AthassÈ ÒÈtimittÈdayo taÑ disvÈ “mayaÑ pubbe
samudde pakkhittÈ matÈti assumha, sÈ ayaÑ diÔÔhÈ vata bho sotthinÈ ÈgatÈ”ti
abhinandamÈnÈ samÈgantvÈ tassÈ pavattiÑ pucchiÑsu. SÈ tesaÑ Èdito
paÔÔhÈya attanÈ diÔÔhaÑ anubh|taÒca sabbaÑ kathesi. SÈvatthivÈsinopi kho
te vÈÓijÈ anukkamena SÈvatthiÑ upagatakÈle Satthu santikaÑ upasa~kamitvÈ
vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ taÑ pavattiÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ
tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ catunnaÑ parisÈnaÑ dhammaÑ desesi, taÑ
sutvÈ mahÈjano saÑvegajÈto dÈnÈdikusaladhammanirato ahosÊti.
PÈÔaliputtapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
12. AmbavanapetavatthuvaÓÓanÈ
AyaÒca te pokkharaÓÊ surammÈti idaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante
AmbapetaÑ Èrabbha vuttaÑ. SÈvatthiyaÑ kira aÒÒataro gahapati
parikkhÊÓabhogo ahosi. Tassa bhariyÈ kÈlamakÈsi, ekÈ dhÊtÈyeva hoti. So
taÑ attano mittassa gehe ÔhapetvÈ iÓavasena gahitena kahÈpaÓasatena
bhaÓÉaÑ gahetvÈ satthena saddhiÑ vaÓijjÈya gato na cireneva m|lena saha
udayabh|tÈni paÒca kahÈpaÓasatÈni labhitvÈ satthena saha paÔinivatti.
AntarÈmagge corÈ pariyuÔÔhÈya satthaÑ pÈpuÓiÑsu1, satthikÈ ito cito ca
palÈyiÑsu. So pana gahapati aÒÒatarasmiÑ gacche kahÈpaÓe nikkhipitvÈ
avid|re nilÊyi. CorÈ taÑ gahetvÈ jÊvitÈ voropesuÑ, so dhanalobhena tattheva
peto hutvÈ nibbatti.
VÈÓijÈ SÈvatthiÑ gantvÈ tassa dhÊtuyÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ, sÈ pitu
maraÓena ÈjÊvikÈbhayena ca ativiya saÒjÈtadomanassÈ bÈÄhaÑ paridevi.
Atha naÑ so pitu sahÈyo kuÔumbiko “yathÈ nÈma kulÈlabhÈjanaÑ sabbaÑ
bhedanapariyantaÑ, evameva sattÈnaÑ jÊvitaÑ bhedanapariyantaÑ.
______________________________________________________________
1. HaniÑsu (Ka)

Petavatthu-aÔÔhakathÈ

257

MaraÓaÑ nÈma sabbasÈdhÈraÓaÑ appaÔikÈraÒca, tasmÈ mÈ tvaÑ pitari
atibÈÄhaÑ soci, mÈ paridevi, ahaÑ te pitÈ, tvaÑ mayhaÑ dhÊtÈ, ahaÑ tava
pitu kiccaÑ karomi, tvaÑ pituno gehe viya imasmiÑ gehe avimanÈ
abhiramass|”ti vatvÈ samassÈsesi. SÈ tassa vacanena paÔippassaddhasokÈ
pitari viya tasmiÑ saÒjÈtagÈravabahumÈnÈ attano kapaÓabhÈvena tassa
veyyÈvaccakÈrinÊ hutvÈ vattamÈnÈ pitaraÑ uddissa matakiccaÑ1 kÈtukÈmÈ
yÈguÑ pacitvÈ manosilÈvaÓÓÈni suparipakkÈni madhurÈni ambaphalÈni
kaÑsapÈtiyaÑ ÔhapetvÈ2 yÈguÑ ambaphalÈni ca dÈsiyÈ gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ evamÈha “BhagavÈ mayhaÑ dakkhiÓÈya
paÔiggahaÓena anuggahaÑ karothÈ”ti. SatthÈ mahÈkaruÓÈya
saÒcoditamÈnaso tassÈ manorathaÑ p|rento nisajjÈkÈraÑ dassesi. SÈ
haÔÔhatuÔÔhÈ paÒÒattavarabuddhÈsane attanÈ upanÊtaÑ suvisuddhavatthaÑ
attharitvÈ adÈsi, nisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane.
Atha sÈ Bhagavato yÈguÑ upanÈmesi, paÔiggahesi BhagavÈ yÈguÑ.
Atha saÑghaÑ uddissa bhikkh|nampi3 yÈguÑ datvÈ puna dhotahatthÈ
ambaphalÈni Bhagavato upanÈmesi, BhagavÈ tÈni paribhuÒji. SÈ
BhagavantaÑ vanditvÈ evamÈha “yÈ me bhante paccattharaÓayÈguambaphaladÈnavasena pavattÈ dakkhiÓÈ, sÈ me pitaraÑ4 pÈpuÓÈt|”ti.
BhagavÈ “evaÑ hot|”ti vatvÈ anumodanaÑ akÈsi. SÈ BhagavantaÑ vanditvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. TÈya dakkhiÓÈya samuddiÔÔhamattÈya so peto
ambavana-uyyÈnavimÈnakapparukkhapokkharaÓiyo mahatiÑ ca
dibbasampattiÑ paÔilabhi.
Atha te vÈÓijÈ aparena samayena vaÓijjÈya gacchantÈ tameva maggaÑ
paÔipannÈ pubbe vasitaÔÔhÈne ekarattiÑ5 vÈsaÑ kappesuÑ. Te disvÈ so
vimÈnapeto uyyÈnavimÈnÈdÊhi saddhiÑ tesaÑ attÈnaÑ dassesi. Te vÈÓijÈ
taÑ disvÈ tena laddhasampattiÑ pucchantÈ–
796. “AyaÒca te pokkharaÓÊ surammÈ,
SamÈ sutitthÈ ca6 mahodakÈ ca.
SupupphitÈ bhamaragaÓÈnukiÓÓÈ,
KathaÑ tayÈ laddhÈ ayaÑ manuÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. PetakiccaÑ (SÊ, I)
3. Bhikkh|nampi yÈguÑ adÈsi (SÊ, I)
5. VasitaÔÔhÈne eva rattiyaÑ (Ka)

2. VaÉÉhetvÈ (SÊ)
4. Pitu (Ka)
6. SamÈ supatitthÈ (SÊ)
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797. IdaÒca te ambavanaÑ surammaÑ,
SabbotukaÑ dhÈrayate phalÈni.
SupupphitaÑ bhamaragaÓÈnukiÓÓaÑ,
KathaÑ tayÈ laddhamidaÑ vimÈnan”ti–

imÈ dve gÈthÈ avocuÑ.
796. Tattha surammÈti suÔÔhu ramaÓÊyÈ. SamÈti samatalÈ. SutitthÈti
ratanamayasopÈnatÈya sundaratitthÈ. MahodakÈti bahujalÈ.
797. Sabbotukanti pupph|pagaphal|pagarukkhÈdÊhi sabbesu ut|su
sukhÈvahaÑ. TenÈha “dhÈrayate phalÈnÊ”ti. Supupphitanti niccaÑ
supupphitaÑ1.
TaÑ sutvÈ peto pokkharaÓi-ÈdÊnaÑ paÔilÈbhakÈraÓaÑ Ècikkhanto–
798. “AmbapakkaÑ dakaÑ2 yÈgu, sÊtacchÈyÈ manoramÈ.
DhÊtÈya dinnadÈnena, tena me idha labbhatÊ”ti–
gÈthamÈha. Tattha tena me idha labbhatÊti yaÑ taÑ Bhagavato
bhikkh|naÒca ambapakkaÑ udakaÑ yÈguÑ ca mamaÑ uddissa dentiyÈ
mayhaÑ dhÊtÈya dinnaÑ dÈnaÑ, tena me dhÊtÈya dinnadÈnena3 idha
imasmiÑ dibbe ambavane sabbotukaÑ ambapakkaÑ, imissÈ dibbÈya
manuÒÒÈya pokkharaÓiyÈ dibbaÑ udakaÑ, yÈguyÈ attharaÓassa ca dÈnena
uyyÈnavimÈnakapparukkhÈdÊsu sÊtacchÈyÈ manoramÈ idha labbhati,
samijjhatÊti4 attho.
EvaÒca pana vatvÈ so peto te vÈÓije netvÈ tÈni paÒca kahÈpaÓasatÈni
dassetvÈ “ito upaÉÉhaÑ tumhe gaÓhatha, upaÉÉhaÑ mayÈ gahitaÑ iÓaÑ
sodhetvÈ sukhena jÊvat|’ti mayhaÑ dhÊtÈya dethÈ”ti Èya. VÈÓijÈ
anukkamena SÈvatthiÑ patvÈ tassa dhÊtÈya kathetvÈ tena attano
dinnabhÈgampi tassÈ eva adaÑsu. SÈ kahÈpaÓasataÑ dhanikÈnaÑ5 datvÈ
itaraÑ attano pitu sahÈyassa tassa kuÔumbikassa datvÈ sayaÑ veyyÈvaccaÑ
karontÊ nivasati. So “idaÑ sabbaÑ tuyhaÑyeva
______________________________________________________________
1. NiccapupphitaÑ (Ka)
2. AmbapakkodakaÑ (SÊ, I), ambapakk|dakaÑ (Ka)
3. MayhaÑ dhÊtÈya dinnÈya dÈnena (Ka)
4. SijjhatÊti (SÊ, I)
5. IÓakÈrÈnaÑ (SÊ)
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hot|”ti tassÈyeva paÔidatvÈ taÑ attano jeÔÔhaputtassa gharasÈminiÑ akÈsi.
SÈ gacchante kÈle ekaÑ puttaÑ labhitvÈ taÑ upalÈlentÊ1–
799. “SandiÔÔhikaÑ kammaÑ evaÑ passatha,
DÈnassa damassa saÑyamassa vipÈkaÑ.
DÈsÊ ahaÑ ayyakulesu hutvÈ,
SuÓisÈ homi agÈrassa issarÈ”ti–
imaÑ gÈthaÑ vadati.
AthekadivasaÑ SatthÈ tassÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ oloketvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ
sammukhe Ôhito viya attÈnaÑ dassetvÈ–
“AsÈtaÑ sÈtar|pena, piyar|pena appiyaÑ.
DukkhaÑ sukhassa r|pena, pamattaÑ ativattatÊ”ti2–
imaÑ gÈthamÈha. SÈ gÈthÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ. SÈ
dutiyadivase Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ taÑ
pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
AmbavanapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
13. AkkharukkhapetavatthuvaÓÓanÈ
YaÑ dadÈti na taÑ hotÊti idaÑ AkkhadÈyakapetavatthu. Tassa kÈ
uppatti? Bhagavati SÈvatthiyaÑ viharante aÒÒataro SÈvatthivÈsÊ upÈsako
sakaÔehi bhaÓÉassa p|retvÈ vaÓijjÈya videsaÑ gantvÈ tattha attano bhaÓÉaÑ
vikkiÓitvÈ paÔibhaÓÉaÑ sakaÔesu ÈropetvÈ SÈvatthiÑ uddissa maggaÑ
paÔipajji. Tassa maggaÑ gacchantassa aÔaviyaÑ ekassa sakaÔassa akkho
bhijji. Atha aÒÒataro puriso rukkhagahaÓatthaÑ kuÔhÈripharasuÑ gÈhÈpetvÈ
attano gÈmato nikkhamitvÈ araÒÒe vicaranto taÑ ÔhÈnaÑ
______________________________________________________________
1. UpadhÈrentÊ (Ka), upalÈpentÊ (I)

2. Khu 1. 97; Khu 5. 23 piÔÔhesu.
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patvÈ taÑ upÈsakaÑ akkhabhaÒjanena domanassappattaÑ disvÈ “ayaÑ
vÈÓijo akkhabhaÒjanena aÔaviyaÑ kilamatÊ”ti anukampaÑ upÈdÈya
rukkhadaÓÉaÑ1 chinditvÈ daÄhaÑ akkhaÑ katvÈ sakaÔe yojetvÈ adÈsi.
So aparena samayena kÈlaÑ katvÈ tasmiÑyeva aÔavipadese
bhummadevatÈ hutvÈ nibbatto attano kammaÑ paccavekkhitvÈ rattiyaÑ
tassa upÈsakassa gehaÑ gantvÈ gehadvÈre ÔhatvÈ–
800. “YaÑ dadÈti na taÑ hoti,
Detheva dÈnaÑ datvÈ ubhayaÑ tarati.
UbhayaÑ tena dÈnena gacchati,
JÈgaratha mÈ pamajjathÈ”ti–
gÈthamÈha. Tattha yaÑ dadÈti na taÑ hotÊti yaÑ deyyadhammaÑ dÈyako
deti, na tadeva paraloke tassa dÈnassa phalabhÈvena hoti, atha kho aÒÒaÑ
bahuÑ iÔÔhaÑ kantaÑ phalaÑ hotiyeva, tasmÈ detheva dÈnanti yathÈ tathÈ
dÈnaÑ detha eva. Tattha kÈraÓamÈha “datvÈ ubhayaÑ taratÊ”ti, dÈnaÑ datvÈ
diÔÔhadhammikampi samparÈyikampi dukkhaÑ anatthaÒca atikkamati.
UbhayaÑ tena dÈnena gacchatÊti diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÒcÈti
ubhayampi sukhaÑ tena dÈnena upagacchati pÈpuÓÈti, attano paresaÒca
hitasukhavasenÈpi ayamattho yojetabbo. JÈgaratha mÈ pamajjathÈti evaÑ
ubhayÈnatthanivÈraÓaÑ ubhayahitasÈdhanaÑ dÈnaÑ sampÈdetuÑ jÈgaratha,
dÈn|pakaraÓÈni sajjetvÈ tattha ca appamattÈ hothÈti attho.
ŒdaradassanatthaÑ cettha ÈmeÉitavasena vuttaÑ.
VÈÓijo attano kiccaÑ tÊretvÈ paÔinivattitvÈ anukkamena SÈvatthiÑ patvÈ
dutiyadivase SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno taÑ
pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, sÈ desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti.
AkkharukkhapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. RukkhaÑ (Ka)
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14. BhogasaÑharaÓapetivatthuvaÓÓanÈ
MayaÑ bhoge saÑharimhÈti idaÑ BhogasaÑharaÓapetivatthu. Tassa kÈ
uppatti? Bhagavati VeÄuvane viharante RÈjagahe kira catasso itthiyo
mÈnak|ÔÈdivasena sappimadhuteladhaÒÒÈdÊhi vohÈraÑ katvÈ ayoniso bhoge
saÑharitvÈ jÊvanti. TÈ1 kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ bahinagare
parikhÈpiÔÔhe petiyo hutvÈ nibbattiÑsu. TÈ rattiyaÑ dukkhÈbhibh|tÈ–
801. “MayaÑ bhoge saÑharimhÈ, samena visamena ca.
Te aÒÒe paribhuÒjanti, mayaÑ dukkhassa bhÈginÊ”ti–
vippalapantiyo bheravena mahÈsaddena viraviÑsu. ManussÈ taÑ sutvÈ
bhÊtatasitÈ vibhÈtÈya rattiyÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ SatthÈraÑ bhikkhusaÑghaÒca nimantetvÈ paÓÊtena
khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisitvÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ
onÊtapattapÈÓiÑ upanisÊditvÈ taÑ pavattiÑ nivedesuÑ. BhagavÈ “upÈsakÈ
tena vo saddena koci antarÈyo natthi, catasso pana petiyo dukkhÈbhibh|tÈ
attanÈ dukkaÔaÑ kammaÑ kathetvÈ paridevanavasena vissarena
viravantiyo2–
‘MayaÑ bhoge saÑharimhÈ, samena visamena ca.
Te aÒÒe paribhuÒjanti, mayaÑ dukkhassa bhÈginÊ’ti–
imaÑ gÈthamÈhaÑs|”ti avoca.
Tattha bhogeti paribhuÒjitabbaÔÔhena “bhogÈ”ti laddhanÈme
vatthÈbharaÓÈdike vitt|pakaraÓavisese. SaÑharimhÈti maccheramalena
pariyÈdinnacittÈ kassaci kiÒci adatvÈ saÒcinimha. Samena visamena cÈti
ÒÈyena ca aÒÒÈyena ca, ÒÈyapatir|pakena vÈ aÒÒÈyena3 te bhoge amhehi
saÑharite idÈni aÒÒe paribhuÒjanti. MayaÑ dukkhassa bhÈginÊti mayaÑ
pana kassacipi sucaritassa akatattÈ duccaritassa ca katattÈ etarahi
petayonipariyÈpannassa mahato dukkhassa bhÈginiyo bhavÈma,
mahÈdukkhaÑ anubhavÈmÈti attho.
______________________________________________________________
1. JÊvantiyo (SÊ, I)
3. ©Èyena ca ÒÈyapaÔir|pakena vÈ (Ka)

2. Saddena vilapantiyo (SÊ)
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EvaÑ BhagavÈ tÈhi petÊhi vuttaÑ gÈthaÑ vatvÈ tÈsaÑ pavattiÑ kathetvÈ
taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desetvÈ upari saccÈni
pakÈsesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti.
BhogasaÑharaÓapetivatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
15. SeÔÔhiputtapetavatthuvaÓÓanÈ
SaÔÔhivassasahassÈnÊti idaÑ SeÔÔhiputtapetavatthu. Tassa kÈ uppatti?
BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane. Tena kho pana samayena rÈjÈ
Pasenadi Kosalo ala~katappaÔiyatto hatthikkhandhavaragato mahatiyÈ
rÈjiddhiyÈ mahantena rÈjÈnubhÈvena nagaraÑ anusaÒcaranto aÒÒatarasmiÑ
gehe uparipÈsÈde vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ taÑ rÈjavibh|tiÑ olokentiÑ
r|pasampattiyÈ devaccharÈpaÔibhÈgaÑ ekaÑ itthiÑ disvÈ adiÔÔhapubbe
ÈrammaÓe sahasÈ samuppannena kilesasamudÈcÈrena pariyuÔÔhitacitto satipi
kular|pÈcÈrÈdiguÓavisesasampanne1 antepurajane sabhÈvalahukassa pana
duddamassa cittassa vasena tassaÑ itthiyaÑ paÔibaddhamÈnaso hutvÈ
pacchÈsane nisinnassa purisassa “imaÑ pÈsÈdaÑ imaÒja itthiÑ
upadhÈrehÊ”ti saÒÒaÑ datvÈ rÈjagehaÑ paviÔÔho, aÒÒaÑ sabbaÑ
Ambasakkarapetavatthumhi Ègatanayeneva veditabbaÑ.
AyaÑ pana viseso–idha puriso s|riye anattha~gateyeva ÈgantvÈ
nagaradvÈre thakite attanÈ ÈnÊtaÑ aruÓavaÓÓamattikaÑ uppalÈni ca
nagaradvÈrakavÈÔe laggetvÈ nipajjituÑ JetavanaÑ agamÈsi. RÈjÈ pana
sirisayane vÈs|pagato majjhimayÈme sa-iti na-iti du-iti so-iti ca imÈni
cattÈri akkharÈni mahatÈ kaÓÔhena uccÈritÈni viya vissaravasena assosi. TÈni
kira atÊte kÈle SÈvatthivÈsÊhi cat|hi seÔÔhiputtehi bhogamadamattehi
yobbanakÈle pÈradÈrikakammavasena bahuÑ apuÒÒaÑ pasavetvÈ
aparabhÈge kÈlaÑ katvÈ tasseva nagarassa samÊpe LohakumbhiyaÑ
nibbattitvÈ paccamÈnehi LohakumbhiyÈ mukhavaÔÔiÑ patvÈ ekekaÑ gÈthaÑ
vattukÈmehi uccÈritÈnaÑ tÈsaÑ gÈthÈnaÑ
______________________________________________________________
1. KulasÊlar|pajÈtiyÈdiguÓavisesasampanne (Ka)
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Èdi-akkharÈni, te paÔhamakkharameva vatvÈ vedanÈppattÈ hutvÈ
LohakumbhiÑ otariÑsu.
RÈjÈ pana taÑ saddaÑ sutvÈ bhÊtatasito saÑviggo lomahaÔÔhajÈto taÑ
rattÈvasesaÑ dukkhena vÊtinÈmetvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ purohitaÑ
pakkosÈpetvÈ taÑ pavattiÑ kathesi. Purohito rÈjÈnaÑ bhÊtatasitaÑ ÒatvÈ
lÈbhagiddho “uppanno kho ayaÑ mayhaÑ brÈhmaÓÈnaÒca
lÈbhuppÈdanupÈyo”ti cintetvÈ “mahÈrÈja mahÈ vatÈyaÑ upaddavo uppanno,
sabbacatukkaÑ yaÒÒaÑ yajÈhÊ”ti Èha. RÈjÈ tassa vacanaÑ1 sutvÈ amacce
ÈÓÈpesi “sabbacatukkayaÒÒassa upakaraÓÈni sajjethÈ”ti. TaÑ sutvÈ MallikÈ
devÊ rÈjÈnaÑ evamÈha “kasmÈ mahÈrÈja brÈhmaÓassa vacanaÑ sutvÈ
anekapÈÓavadhahiÑsanakakiccaÑ2 kÈtukÈmosi, nanu sabbattha
appaÔihataÒÈÓacÈro BhagavÈ pucchitabbo. YathÈ ca te BhagavÈ byÈkarissati,
tathÈ paÔipajjitabban”ti. RÈjÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ
taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ “na mahÈrÈja tatonidÈnaÑ
tuyhaÑ koci antarÈyo”ti vatvÈ Èdito paÔÔhÈya tesaÑ Lohakumbhiniraye
nibbattasattÈnaÑ pavattiÑ kathetvÈ tehi paccekaÑ uccÈretuÑ
ÈraddhagÈthÈyo–
802. “SaÔÔhivassasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
Niraye paccamÈnÈnaÑ, kadÈ anto bhavissati.
803. Natthi anto kuto anto,na anto paÔidissati.
TathÈ hi pakataÑ pÈpaÑ, tuyhaÑ mayhaÒca mÈrisÈ3.
804. DujjÊvitamajÊvimha, ye sante na dadamhase.
Santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ nÈkamha attano.
805. SohaÑ n|na ito gantvÈ, yoniÑ laddhÈna mÈnusiÑ.
VadaÒÒ| sÊlasampanno, kÈhÈmi kusalaÑ bahun”ti–
paripuÓÓaÑ katvÈ kathesi.
______________________________________________________________
1. PaÔivacanaÑ (SÊ, I)
2. AnekapÈÓavadhaÑ bhiÑsanakaÑ athekicchaÑ (Ka)
3. Mama tuyhaÒca mÈrisa (SÊ, I)
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802. Tattha saÔÔhivassasahassÈnÊti vassÈnaÑ saÔÔhisahassÈni. TasmiÑ
kira Lohakumbhiniraye nibbattasatto adho ogacchanto1 tiÑsÈya
vassasahassehi heÔÔhimatalaÑ pÈpuÓÈti, tato uddhaÑ uggacchantopi tiÑsÈya
eva vassasahassehi mukhavaÔÔipadesaÑ pÈpuÓÈti, tÈya saÒÒÈya so
“saÔÔhivassasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso”ti gÈthaÑ vattukÈmo sa-iti vatvÈ
adhimattavedanÈppatto hutvÈ adhomukho pati. BhagavÈ pana taÑ raÒÒo
paripuÓÓaÑ katvÈ kathesi. Esa nayo sesagÈthÈsupi. Tattha kadÈ anto
bhavissatÊti Lohakumbhiniraye paccamÈnÈnaÑ amhÈkaÑ kadÈ nu kho
imassa dukkhassa anto pariyosÈnaÑ bhavissati.
803. TathÈ hÊti yathÈ tuyhaÑ mayhaÒca imassa dukkhassa natthi anto,
na anto paÔidissati, tathÈ tena pakÈrena pÈpakaÑ kammaÑ pakataÑ tayÈ
mayÈ cÈti vibhattiÑ vipariÓÈmetvÈ vattabbaÑ.
804. DujjÊvitanti viÒÒ|hi garahitabbaÑ jÊvitaÑ. Ye santeti ye mayaÑ
sante vijjamÈne deyyadhamme. Na dadamhaseti na adamha.
VuttamevatthaÑ pÈkaÔataraÑ kÈtuÑ “santesu deyyadhammesu, dÊpaÑ
nÈkamha attano”ti vuttaÑ.
805. Sohanti so ahaÑ. N|nÈti parivitakke2 nipÈto. Itoti imasmÈ
LohakumbhinirayÈ. GantvÈti apagantvÈ. YoniÑ laddhÈna mÈnusinti
manussayoniÑ manussattabhÈvaÑ labhitvÈ. VadaÒÒ|ti pariccÈgasÊlo3,
yÈcakÈnaÑ vÈ vacanaÒÒ|. SÊlasampannoti sÊlÈcÈrasampanno. KÈhÈmi
kusalaÑ bahunti pubbe viya pamÈdaÑ anÈpajjitvÈ bahuÑ pah|taÑ kusalaÑ
puÒÒakammaÑ karissÈmi, upacinissÈmÊti attho.
SatthÈ imÈ gÈthÈyo vatvÈ vitthÈrena dhammaÑ desesi,
desanÈpariyosÈne mattikÈrattuppalahÈrako puriso sotÈpattiphale patiÔÔhahi,
rÈjÈ saÒjÈtasaÑvego parapariggahe abhijjhaÑ pahÈya sadÈrasantuÔÔho
ahosÊti.
SeÔÔhiputtapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Adho gacchanto (SÊ, I)

2. Vuttaparivitakke (SÊ, I)

3. PariccÈgasÊlo vÈ (SÊ)
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16. SaÔÔhik|ÔapetavatthuvaÓÓanÈ
KiÑ nu ummattar|povÈti idaÑ Satthari VeÄuvane viharante aÒÒataraÑ
petaÑ Èrabbha vuttaÑ. AtÊte kira BÈrÈÓasinagare aÒÒataro pÊÔhasampÊ
sÈlittakapayoge kusalo, tahiÑ1 sakkharakhipanasippe nipphattiÑ gato
nagaradvÈre nigrodharukkham|le nisÊditvÈ sakkharapahÈrehi hatthiassamanussarathak|ÔÈgÈradhajapuÓÓaghaÔÈdir|pÈni nigrodhapattesu dasseti,
nagaradÈrakÈ2 attano kÊÄanatthÈya mÈsakaÉÉhamÈsakÈdÊni datvÈ yathÈruci
tÈni sippÈni kÈrÈpenti.
AthekadivasaÑ BÈrÈÓasirÈjÈ nagarato nikkhamitvÈ taÑ nigrodham|laÑ
upagato nigrodhapattesu hatthir|pÈdivasena nÈnÈvidhar|pavibhattiyo
appitÈ3 disvÈ manusse pucchi “kena nu kho imesu nigrodhapattesu evaÑ
nÈnÈvidhar|pavibhattiyo katÈ”ti. ManussÈ taÑ pÊÔhasappiÑ dassesuÑ “deva
iminÈ katÈ”ti. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ evamÈha “sakkÈ nu kho bhaÓe mayÈ
dassitassa ekassa purisassa kathentassa ajÈnantasseva kucchiyaÑ
ajalaÓÉikÈhi p|retun”ti. SakkÈ devÈti. RÈjÈ taÑ attano rÈjabhavanaÑ netvÈ
bahubhÈÓike purohite nibbinnar|po purohitaÑ pakkosÈpetvÈ tena saha
vivitte okÈse sÈÓipÈkÈraparikkhitte nisÊditvÈ mantayamÈno pÊÔhasappiÑ
pakkosÈpesi. PÊÔhasappÊ nÈÄimattÈ ajalaÓÉikÈ ÈdÈyÈgantvÈ raÒÒo ÈkÈraÑ
ÒatvÈ purohitÈbhimukho nisinno tena mukhe vivaÔe sÈÓipÈkÈravivarena
ekekaÑ ajalaÓÉikaÑ tassa galam|le patiÔÔhÈpesi. So lajjÈya uggilituÑ
asakkonto sabbÈ ajjhohari. Atha naÑ rÈjÈ ajalaÓÉikÈhi p|ritodaraÑ vissajji
“gaccha brÈhmaÓa, laddhaÑ tayÈ bahubhÈÓitÈya phalaÑ,
maddanaphalapiya~gutacÈdÊhi4 abhisa~khataÑ pÈnakaÑ pivitvÈ ucchaÉÉehi,
evaÑ te sotthi bhavissatÊ”ti. Tassa ca pÊÔhasappissa tena kammena attamano
hutvÈ cuddasa gÈme adÈsi. So gÈme labhitvÈ attÈnaÑ sukhento pÊÓento
parijanampi sukhento pÊÓento samaÓabrÈhmaÓÈdÊnaÑ yathÈrahaÑ kiÒci
dento diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÒca atthaÑ ahÈpento sukheneva jÊvati,
attano santikaÑ upagatÈnaÑ sippaÑ sikkhantÈnaÑ bhattavetanaÑ deti.
______________________________________________________________
1. TathÈ hi (SÊ, I)
3. Anappaso (SÊ), anappakÈ (I)

2. Nagare dÈrakÈ (SÊ)
4. Madanaphalapiya~gupattÈdÊhi (SÊ, I)
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Atheko puriso tassa santikaÑ upagantvÈ evamÈha “sÈdhu Ècariya
mampi etaÑ sippaÑ sikkhÈpehi, mayhaÑ pana alaÑ bhattavetanenÈ”ti. So
taÑ purisaÑ taÑ sippaÑ sikkhÈpesi. So sikkhitasippo sippaÑ
vÊmaÑsitukÈmo gantvÈ Ga~gÈtÊre nisinnassa1 Sunettassa nÈma
Paccekabuddhassa sakkharÈbhighÈtena sÊsaÑ bhindi, Paccekabuddho
tattheva Ga~gÈtÊre parinibbÈyi. ManussÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ2 taÑ purisaÑ
tattheva leÉÉudaÓÉÈdÊhi paharitvÈ jÊvitÈ voropesuÑ. So kÈlakato
AvÊcimahÈniraye nibbattitvÈ bah|ni vassasahassÈni niraye paccitvÈ tasseva
kammassa vipÈkÈvasesena imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagarassa
avid|re peto hutvÈ nibbatti. Tassa kammassa sarikkhakena vipÈkena3
bhavitabbanti kammavegukkhittÈni pubbaÓhasamayaÑ
majjhanhikasamayaÑ sÈyanhasamayaÒca saÔÔhi ayok|ÔasahassÈni matthake
nipatanti. So chinnabhinnasÊso adhimattavedanÈppatto bh|miyaÑ nipatati.
Ayok|Ôesu pana apagatamattesu paÔipÈkatikasiro4 tiÔÔhati.
AthekadivasaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Gijjhak|ÔapabbatÈ otaranto
taÑ disvÈ–
806. “KiÑ nu ummattar|pova, migo bhantova dhÈvasi.
NissaÑsayaÑ pÈpakammanto5, kiÑ nu saddÈyase tuvan”ti–
imÈya gÈthÈya paÔipucchi. Tattha ummattar|povÈti ummattakasabhÈvo viya
ummÈdappatto viya. Migo bhantova dhÈvasÊti bhantamigo viya ito cito ca
dhÈvasi. So hi tesu ayok|Ôesu nipatantesu parittÈÓaÑ apassanto “na siyÈ nu
kho evaÑ pahÈro”ti6 itopi ettopi palÈyati. Te pana kammavegukkhittÈ yatta
katthaci Ôhitassa matthakeyeva nipatanti7. KiÑ nu saddÈyase tuvanti kiÑ nu
kho tuvaÑ saddaÑ karosi, ativiya vissaraÑ karonto vicarasi.
TaÑ sutvÈ peto–
807. “AhaÑ bhadante petomhi, duggato yamalokiko.
PÈpakammaÑ karitvÈna, petalokaÑ ito gato.
______________________________________________________________
1. VÊmaÑsitukÈmo Ga~gÈtÊrena gacchantassa (Ka)
2. DisvÈ (Ka)
3. KammasarikkhakavipÈkena (Ka)
4. PaÔipÈkatikasarÊro (Ka)
5. PÈpakammaÑ (SÊ, I)
6. SiyÈ nu kho evaÑ parihÈroti (Ka)
7. Upari patanti (SÊ, I)
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808. SaÔÔhi k|ÔasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
SÊse mayhaÑ nipatanti, te bhindanti ca matthakan”ti–
dvÊhi gÈthÈhi paÔivacanaÑ adÈsi. Tattha saÔÔhi k|ÔasahassÈnÊti saÔÔhimattÈni
ayok|ÔasahassÈni. ParipuÓÓÈnÊti an|nÈni. Sabbasoti sabbabhÈgato. Tassa
kira saÔÔhiyÈ ayok|ÔasahassÈnaÑ patanappahonakaÑ mahantaÑ
pabbatak|ÔappamÈÓaÑ sÊsaÑ nibbatti. TaÑ tassa
vÈlaggakoÔinitudanamattampi1 ÔhÈnaÑ asesetvÈ tÈni k|ÔÈni patantÈni
matthakaÑ bhindanti, tena so aÔÔassaraÑ karoti. Tena vuttaÑ “sabbaso sÊse
mayhaÑ nipatanti, te bhindanti ca matthakan”ti.
Atha naÑ thero katakammaÑ pucchanto–
809. “KiÑ nu kÈyena vÈcÈya, manasÈ dukkaÔaÑ kataÑ.
KissakammavipÈkena, idaÑ dukkhaÑ nigacchasi.
810. SaÔÔhi k|ÔasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
SÊse tuyhaÑ nipatanti, te bhindanti ca matthakan”ti–
dve gÈthÈ abhÈsi.
Tassa peto attanÈ katakammaÑ Ècikkhanto–
811. “AthaddasÈsiÑ2 SambuddhaÑ, sunettaÑ bhÈvitindriyaÑ.
NisinnaÑ rukkham|lasmiÑ, jhÈyantaÑ akutobhayaÑ.
812. SÈlittakappahÈrena, bhindissaÑ tassa matthakaÑ.
TassakammavipÈkena, idaÑ dukkhaÑ nigacchisaÑ.
813. SaÔÔhi k|ÔasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
SÊse mayhaÑ nipatanti, te bhindanti ca matthakan”ti–
tisso gÈthÈyo abhÈsi.
811. Tattha Sambuddhanti paccekasambuddhaÑ. Sunettanti
evaÑnÈmakaÑ. BhÈvitindriyanti ariyamaggabhÈvanÈya bhÈvitasaddhÈdiindriyaÑ.
______________________________________________________________
1. VÈlaggakoÔimattampi (Ka)

2. AddasÈsiÑ (SÊ)
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812-13. SÈlittakappahÈrenÈti sÈlittakaÑ vuccati dhanukena, a~gulÊhi eva
vÈ sakkharakhipanapayogo. TathÈ hi sakkharÈya pahÈrenÈti vÈ pÈÔho1.
Bhindissanti bhindiÑ.
TaÑ sutvÈ thero “attano katakammÈnur|pameva idÈni purÈÓakammassa
idaÑ phalaÑ paÔilabhatÊ”ti dassento–
814. “Dhammena te kÈpurisa,
SaÔÔhi k|ÔasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
SÊse tuyhaÑ nipatanti, te bhindanti ca matthakan”ti–
osÈnagÈthamÈha. Tattha dhammenÈti anur|pakÈraÓena. Teti tava, tasmiÑ
Paccekabuddhe aparajjhantena tayÈ katassa pÈpakammassa
anucchavikamevetaÑ phalaÑ tuyhaÑ upanÊtaÑ, tasmÈ kenaci devena vÈ
mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ api SammÈsambuddhenapi appaÔibÈhanÊyametanti
dasseti.
EvaÒca pana vatvÈ tato nagare piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco
sÈyanhasamaye SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi.
BhagavÈ tamatthaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desento
PaccekabuddhÈnaÑ guÓÈnubhÈvaÑ, kammÈnaÒca avaÒjhataÑ pakÈsesi,
mahÈjano saÑvegajÈto hutvÈ pÈpaÑ pahÈya dÈnÈdipuÒÒanirato ahosÊti.
SaÔÔhik|ÔapetavatthuvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Iti KhuddakaÔÔhakathÈya PetavatthusmiÑ
SoÄasavatthupaÔimaÓÉitassa
Catutthassa MahÈvaggassa atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. TathÈ sakkharÈya paharaÓena, sÈlittakapaharaÓenÈti vÈ pÈÔho (SÊ, I)
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NigamanakathÈ
EttÈvatÈ ca–
Ye te petesu nibbattÈ, sattÈ dukkaÔakÈrino.
Yehi kammehi tesaÑ taÑ, pÈpakaÑ kaÔukapphalaÑ.
Paccakkhato vibhÈventÊ, pucchÈvissajjanehi ca.
YÈ desanÈniyÈmena, sataÑ saÑvegavaÉÉhanÊ1.
YaÑ2 kathÈvatthukusalÈ, supariÒÒÈtavatthukÈ.
Petavatth|ti nÈmena, sa~gÈyiÑsu mahesayo.
Tassa atthaÑ pakÈsetuÑ, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ.
NissÈya yÈ samÈraddhÈ, atthasaÑvaÓÓanÈ mayÈ.
YÈ tattha paramatthÈnaÑ, tattha tattha yathÈrahaÑ.
PakÈsanÈ Paramattha-dÊpanÊ nÈma nÈmato.
SampattÈ pariniÔÔhÈnaÑ, anÈkulavinicchayÈ.
SÈ pannarasamattÈya, PÈÄiyÈ bhÈÓavÈrato.
Iti taÑ sa~kharontena, yaÑ taÑ adhigataÑ mayÈ.
PuÒÒaÑ tassÈnubhÈvena3, LokanÈthassa sÈsanaÑ.
OgÈhetvÈ visuddhÈya, sÊlÈdipaÔipattiyÈ.
Sabbepi dehino hontu, vimuttirasabhÈgino.
CiraÑ tiÔÔhatu lokasmiÑ, SammÈsambuddhasÈsanaÑ.
TasmiÑ sagÈravÈ niccaÑ, hontu sabbepi4 pÈÓino.
______________________________________________________________
1. SattasaÑvegavaÉÉhanÊ (SÊ, I)

2. TaÑ (SÊ)

3. PuÒÒamassÈnubhÈvena (SÊ)

4. Sabbeva (SÊ, I)
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SammÈ vassatu kÈlena, devopi jagatÊpati1.
Saddhammanirato lokaÑ, dhammeneva pasÈsat|ti.
Iti BadaratitthavihÈravÈsinÈ MunivarayatinÈ
Bhadantena ŒcariyadhammapÈlena katÈ
Petavatthu-atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

Petavatthu-aÔÔhakathÈ samattÈ.

_____________________________________________________________
1. JagatiÑ sadÈ (Ka)
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkatakalyÈÓÈ
161
Akatena
139
AkantaÑ
177
AkammakÈmÈ
161
AkÈmÈya
134
AkÈrayi
152
AkÈsi
189
Akiri
86
AkÊÄamÈno
210
AkutobhayÈ
71
AkkhataÑ
255
Akkhayadhamma’matthu
225
AkkhimalaÑ
182
AgÈ
82
AgÈrinÊ
178
Aggakuliko
183
AggahesuÑ
183
AggidaÉÉhÈva
35, 161
AggivaÓÓo
187
A~kato a~kaÑ
163
A~kura
112
A~gapacca~gÊ
146
A~gÊrasassa
115
A~guÔÔhasnehena
182
AcÈrisaÑ
196
AcetayiÑ
32

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Acchasi
AcchÈdanaÑ
AcchÈdayitvÈna
AcchejjÈbhejjo
Accherar|paÑ
AjarÈmarÈ
Ajja
AjjhaguÑ
AjjhÈsito
AÒÒaÒca
AÒÒatthiko
AÒÒathattaÑ
AÒÒÈto
AÒÒe
AÔÔÊyÈmi
AÔÔhaÑso
AÔÔha~gavarenupetaÑ
AÔÔhisa~khalikÈ
AÉÉhako
AÉÉhamÈsakaÑ
AÉÉharattÈya
AtÈresiÑ
AticarÈsi
AticÈrinÊ
AtidÈnaÒca
AtiduÔÔhavÈco

174
213
46
236
182
92
204, 212
227
250
225
209
184
206
92
45
236
226
146
101
187
146
81
147
147
122
14
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AtippadÈnena
AtimaÒÒisaÑ
Atirocati
AtÊtÈnaÑ
AtulaÑ
Atule
AttadantaÑ
Attano
Attamano
AtthaÑ
Attha
AtthaÒca
AtthÈya
Attho
Atha vÈ
Atho
AdaÑ
AdantaÑ
Adamhase
AdÈ
AdÈtÈ
AdÈnaÑ
AdÈpayi
AdÈyakÈ
AdÈyikÈ
AdÈsi
AdissantÈ
AdubbhapÈÓÊ
AdurÈgataÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

122
36
130
153
103, 104
174
248
255
123, 124
196, 225
252
204
17, 106
88
16
235
178
235
161
75, 114, 157,
171, 239
101
122
157
55
42
225
244
109
235

Addasa
AddasuÑ
AddhÈ
Adhigacchanti
Adhigamma
Adhipati
AdhimattaÑ
AnakkhÈtaÑ
AnagÈrÈ
AnappakaÑ
Anappakesu
Anabbhito
AnÈgataÑ
AnÈvaÔesu
AninditÈ
AnipphalÈ
AnÊgho
Anu
AnukampakÈ
Anukampassu
Anupariyanti
AnuppatvÈna
AnuppadinnaÑ
AnubhaviyÈna
Anubh|taÑ
Anubhonti
Anubhosi
AnumodamÈno
Anumodare
Anurodati

82, 255
97
206
192
55
234
80
187
74
29
54
59
244
187
83
16, 25
214
46
14, 24, 64, 203
167
174
115
29
102
147
55
189
114
25
60
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]

[A]
Anusattar|po
Anusocasi
AnekacittaÑ
AnekabhÈgena
AnekarasabyaÒjanaÑ
AnejaÑ
Anomadassane
AntarÈyakaro
Antare
AntalikkhasmiÑ
Antalikkhe
Anto
AntovimÈnasmiÑ
AndhakavindaÑ
AnnapÈnampi
AnnapÈnamhi
Annena pÈnena
Anvagacchi
AnvayÈ
AnvÈdisÈhi
AnvÈdisi
Apakkami
Apakkamma
AparimitaÑ
Apassino
ApÈnudiÑ
ApÈnudi
Api
Api yojanÈni

225
152
137
205
67, 170
214
175
235
157
196
13
264
45
101
161
23
38
243
137
74, 167
170
248
116-7
104
212
81
39
171
253

Apissu
Apucchittha
AppakaÑ
Appake
AppaÒÒÈto
AppaÔigandhiyÈ
AppaÔisandhiyo
AppapuÒÒatÈ
Appeva
Appeva nÈma
AbbahÊ
Abbuhe
Abravi
AbhÈÓi
AbhÈsisaÑ
Abhikkantena
Abhikkamo
AbhikkhaÓaÑ
AbhijÈnÈmi
AbhijjamÈne
AbhisaddaheyyaÑ
AbhisamparÈyaÑ
AmaccÈ
AmaccharÊ
Amatameva
AmanasikatvÈ
Amamo
AmÈnuso
Amhehi
AyaÑ

161
151
45
120
214
71
61
253
82
74
39
108
248
14
33
65
203
101
97
156
207, 211
185
93, 235
16
192
167
214
234
130
17
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo
[A]

[A]
AyasÈ
AyopÈkÈrapariyantaÑ
Ayya
Ayyakassa
AraÓavihÈrÊ
AratÊ
ArahataÑ vaco
Arahato
Arahanto
ArahÈmi
Arindama
AriyaÑ
AlaÑ
Ala~kato
AladdhÈva
Alameva
AlasÈ
AleÓÈ
AllapÈÓihato
AvakirÊyati
AvakujjÈ
Ava~ko
Avaca
AvaÒjhÈni
AvaÒÒÈ
Avalamba
Avalambare
Avirodhakaresu
Avecca
AsaÑyamÈ

PiÔÔha~ko

49
49
64
38
214
60
56
199
7
187
235
226
31
157, 158
160
115
161
74
109
161
254
214
81
178
162
174
133
191
210
191

Asa~khataÑ
AsaÒÒato
Asante
AsabbhaÑ
AsamattabhogÊ
AsayhasÈhino
Asayhassa
Asayho
Asi
AsÊti
AsurÈ
AsokaÑ
AssaÑ
Assa
AssatarÊrathena
Assu
AhaÒca
Ahameva dajjaÑ
AhuÑ
Ahu
AhesuÑ
Aho vata

192
10
211
184
224
114
113
115
80
96
255
83
60
245
52
214
81
123
85
10
152
123

[Œ]
Œ
ŒkiriÑsu
Œgacchi
ŒgatÈ
ŒgatiÑ vÈ
ŒgamuÑ
ŒgÈ

153
183
151
72
115
171
59
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

[Œ]
ŒcamayitvÈ
Œcariyo
Œcikkha
Œtape
Œtapo
ŒtumaÑ
Œtumassa
Œtume
ŒdittaÑ
ŒdiyÈsi
Œdisa
ŒdisuÑ
Œdiseyya
ŒdÊnavaÑ
Œdhipaccena
ŒnubhÈvaÑ
ŒpaÓÈ
ŒbhÈvetvÈ
Œbhenti
ŒmantitÈ
ŒmisakiÒcikkhahetu
ŒmisasmiÑ
ŒmuttamaÓikuÓÉalÈ
Œyantiyo
ŒyÈsi
ŒyunÈ
Œrabbha
ŒrammaÓaÑ katvÈ
ŒrÈmÈni
Œruhi
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225
235
100, 103
161
187
167, 171
118
153
39
224
46
46
212
245
127
104
82
155
145
81
101
101
126
199
146
127
16
16
97
239

ŒlopaÑ
ŒlopapiÓÉadÈtÈro
ŒvÈsaÑ
ŒvÈsiko
Œvi
ŒsamÈnÈ
ŒsiÑ
Œsi
ŒsuÑ
ŒhÈragedhino
ŒhiÓÉamÈnÈ
Œhu
ŒÄÈrapamhe
ŒÄÈhanaÑ

65
162
83
250
98
210
10, 77
146
151
253
171
153, 210, 212
174
151

[I]
Icceva
IcchÈmase
Ijjhati
Iti katvÈ
Itissu
Ito
IttaraÑ
Ittarato
ItthicittaÑ
ItthipurisanissitaÑ
Itthibh|tÈya
IdaÑ
IddhiÑ
Idha tiÔÔhasi
IdhÈgataÑ

55
206
66, 113
207
119
31, 151
56
56
155
74
153
10
183
30
112
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PiÔÔha~ko

[I-U]
IdhÈgatÈ
Idheva
ImaÒca
Imassa
Isayo
IsiÑ
Isi
IssaramadasambhavaÑ
Issariyena vÈ
Issaro
Ukkacca
Uggatattassa
UccaÑ
UccÈkulesu
UccinitvÈna
Ujubh|tassa
Ujja~gale
UÒche
UÔÔhÈnaporisaÑ
UÓhesu
UtusaÑvaccharÈni
Uttattar|po
UttamakicchapattaÑ
UttamadiÔÔhipatto
UttarÊyaÑ
UttasantÈ
UttÈnÈ
UttÈsitaÑ
Udakumbho
Udapajjatha

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[U]

42
8
226
203
92
248
151
245
110
198
196
204
248
163
170
48
130
248
235
187
126
174
183
214
45
167
254
204
61
46, 170

UddissayÊ
UddhaÑ
UnnatonatÈ
Unname
Upakappati
Upakappatha
UpakkhaÔaÑ
UpajÊvati
UpajÊvanti
UpaÔÔhÈsi
UpaÔÔhitÈ
UpaÔÔhite
UpaÔÔhito
UpatiÔÔhanti
Upanadanti
Upanikkhamassu
Upanisajja
Upantike
UpapannÈ
Upalabbhati
UpavÈyati
Upasa~kamma
UpÈhanaÑ
Upehi
UppaccÈpi
Uppajjanti
UppaÓÉukiÑ
UpphÈsulike
Ubbiggar|po
UbhayaÑ

170
48
245
27
17, 46
158
101
251
126
184
126
23, 245
109
163
174
45
225
113
74
137
187
136
119
83
98
66
67
63
234
33, 147, 171
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

211
81
227
37, 89, 266
175
58
82
182
204
225
29

Ete
92
Etto
7, 134
EyyÈsi
102
ErakacchaÑ
96
EvaÑ
24, 58, 127
EvaÑ ce
90
EvaÑdiÔÔhi pure
238
EvaÑsampadamevetaÑ
60
Evameva
237
Ese’tthupÈsako
46
Eso
206
Ehiti
82

[E]
Ekako
EkajjhaÑ
EkadesaÑ
EkantakaÔukaÑ
EkantatibbaÑ
Ekapathe
EkayugaÑ
Ekarattimpi
EkÈhaÑ
Eke
Eko
EtaÑ
EtaÒca
EtÈdisaÑ
EtÈdisÈ
EtÈdiso

PiÔÔha~ko
[E]

[U]
Ubhaye
Ubhayo
Ubhopi
Ummattar|pova
UyyÈnavantaÑ
Urago
Us|yasi
UssannapuÒÒÈpi
UssÈvabind|va
UÄÈravaÓÓaÑ
UÄÈrÈ
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167
170
225
48
206
167
214
108
210
160
177
134, 209, 243
225
42, 183, 248
93
66, 226

[O]
Okkantanti
Oggatattassa
OphuÓÈmi
ObhÈsate disÈ
ObhÈsayantÊ
ObhÈsenti
ObhÈsentÊ
OsadhaÑ
OsadhÊ
Osadhehi
OsiÒcaÑ
Ohara

198
204
239
9
52
163
65
183
65
91
39
90
[ Ka ]

KaÑ
KacchuyÈ
KaÒcanÈveÄabh|sitÈ

152
81
145
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

KaÔukaÑ
KaÔukapphalÈni
KaÔuko
KaÔÔhaÑ
KaÓÓamuÓÉassa
KaÓÓamuÓÉo
KaÓha
KatakalyÈÓÈ
KatakalyÈÓo
KataÒÒutÈ
KatapuÒÒassa
Kattha
KathaÒca
KadariyÈ
Kadariyo
KadalimigasaÒchannÈ
KadÈ
Kanakassa
Kandati
KapaÓÈ
KapaÓo
Kapikacchuno
Kapikacchu
KapinaccanÈyaÑ
Kappakassa
KappakÈ
Kappitako nÈma
KappiyaÑ
Kamati
KambukÈy|radharÈ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

205, 248
55
248
126
147
146
88
163
109
109
113
157
54
42
97, 235
146
264
174
151
162
113, 242
81
81
215
157
119, 162
214
24
8
145

KambojaÑ
KammaÑ
KammapaccayÈ
KammamakÈsi
KammavipÈkaÑ
Kammassa
KammÈnaÑ
KayÈkayaÑ
KaraÓaÑ
Kareyya
KarontÈnaÑ
KaromahaÑ
Karohi kammaÑ
KalyÈÓadhammaÑ
KalyÈÓapÈpassa
Kasi atthi
KasirÈ
KasÊ
KasmÈ
KasmiÑ
KassaÑ
Kassak|pamÈ
KassÈmi
KÈtuÑ kalyÈÓaÑ
KÈ nu
KÈ nu tvaÑ
KÈpurisa
KÈmakÈminÊ
KÈmakÈmino
KÈmakÈmÊ

106
8, 226
23
13
255
137
247
27
171
117
97
83
175
214
211
27
212
8
152
215
102
7
215
115
45
30
117
67
163
14

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

KÈmaguÓehi
KÈmadadaÑ
KÈmadado
KÈmassÈdÈbhinandino
KÈy|rÊ
KÈyena
KÈyo
KÈraÑ
KÈrakaro
KÈraÓatthiko
KÈlakatÈ
KÈlakate
KÈlagatÈ
KÈla~kato
KÈluÔÔhitassa
KÈlena
KÈsikuttamadhÈrinÊ
KÈhÈmi
KÈÄÊ
KiÑ
KiÑ kammamakarÊ
KiÑ nu
KiÑ vÈ
KiÑsÊlo
Kiccho
KiÒci
KitakÈ
Kinti
KiminaÑ
KimilÈyaÑ
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PiÔÔha~ko
[ Ka ]

189
115
106
244
196
10
9
130
226
203
138
58
27
97
120
24
47
137
84
13, 54
10
37, 266
83
112
204
82, 161
42
210
179
147

Kira
114
KiriÔÊ
196
KilantÈ
167
Kilamito
101
KisÈ
60, 167
Kisike
63
Kissa
41, 120, 242
KissakammavipÈkena
32
Kissahetu
100
Ki’ssÈ
183
KissetaÑ
209
KÊÄÈmi
71
KujjhitabbaÑ
206
KuÒjarena
53
KuÓaliÑ mukhaÑ
117
KuÓalÊkataÑ
116
KuÓÈ
116
KuÓÉinÈgariyo
166
Kuto phalaÑ
235
Kuto labbhÈ
91
Kur|rino
167
KulamÈtaro
161
KulÈ
122
KuveraÑ
16
KusakaÓÔake
171
KusalaÑ katvÈ
8
KusalÈ vadeyyuÑ
14
K|ÔavÈÓijo
178
K|ÔasahassÈni
267
K|ÔÈgÈranivesanÈ
171
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PiÔÔha~ko
[ Ka ]

Kena
Ke nu
KevalaÑ
KesanivÈsanÈ
Kesava
Keseha’mhi
Ko
Koci
KoÔisatasahassÈni
KopÊnaÑ
KoseyyakambalÊyÈni

66
252
89
160
89
45
88
23
238
82
71

[ Kha ]
Khajjabhojje
KhajjamÈnÈ
Khajjasi
KhajjÈmi
KhaÒjÈma
KhÈdituÑ
KhÈyitÈ
KhÈrena
KhiÉÉaÑ
KhiÉÉatthiko
KhiÉÉÈ
Khitte
KhipitaÑ
KhÊyati
KhÊyetha
KhudÈparetÈ
KhudÈya

23
64
81
191, 242
171
191
146
198
247
210
224
237
74
137
121
74
31

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Kha ]
KhuppipÈsasamappitÈ
KhuppipÈs|pagatÈ
KhettaÑ
Khett|pamÈ
KhepayitvÈna
Khemo
KheÄaÑ
Kho
KhomakappÈsikÈni
KhohaÑ

74
55
8
7
237
234
74
10, 17
71
81

[ Ga ]
Ga~gÈya
Gacchati
GacchantaÑ
Gacchantu
GaÓheyyÈsi
GataÑ
GatasattaÑ
GatÈ
GatiÑ
Gati
Gato
GattÈ
GantvÈ
GandhaÑ
Gandhabbo
Gandho
GabbhÈsayaÑ
Gamissatha
GambhÊrÈ

156
185, 260
60
224
243
31
37
31
115
58
58, 59, 250
196
137, 264
119
112
234
182
98
71
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PiÔÔha~ko
[ Ga ]

GahetvÈna
GÈmÈ gÈmaÑ
GiddhÈ
GiribbajaÑ
GihikiccÈni
GuÓavantesu
GuÓena
GuÄaparimaÓÉalo
G|thaÑ
G|thagandhinÊ
Gedhitamano
GonakasanthatÈ
Gorakkhettha

[ Ca ]
138
155
244
247
224
130
205
236
178
81
101
146
27

[ Gha ]
GhaÔo
GhaÔÔema
Ghamme
GharaÑ
GharaÓÊ
Gharamesino
GharÈ
GhÈnasÊsacchinnÈnaÑ
GhoraÑ
Ghosenti
Ghoso

93
254
242
23
161
116
162
74
48, 147
244
174, 234

[ Ca ]
Ca
Cakkhu ca dakkhiÓaÑ
CaÓÉÈlÊ
CaÓÉikÈ

14, 17, 74
88
162
80

CaÓÉÊ
CatukuÓÉiko
CatukkaÓÓaÑ
Catukkamena
CatudvÈraÑ
Catubbhi
CaturassÈ
Caturo disÈ
CandaÑ
CandanasÈralittaÑ
CandanussadÈ
CaramÈnassa
CÈtuddise
Cikkhallamagge
CittÊkatvÈ
Cintaye
CiraÑ
CiraÑ jÊvantu
CirataraÑ
CirapÈpÈbhirato
CirarattÈya
CutÈ
CundaÔÔhilaÑ
CullÈsÊti
C|ÄanÊputto
Ce
CetasÈ
Codito
CoÄakaÑ
CoÄassa

77
167
48
53
48
53
71
145
60
225
196
48
75
210
126
108
126
25
103
191
42
245
157
237
152
107, 120
48
130
65
67
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[ Cha ]
ChaÉÉitaÑ
Chatticchati
ChannaÑ
ChamÈyaÑ
ChaÄa~gaÑ
ChaÄÈsÊtisahassÈni
ChaÄeva
ChÈtaÑ
ChÈtÈ
ChÈto
ChÈdemi
ChÈyÈsampannaÑ
ChinnathÈmo
ChinnapabhinnagattÈ
ChettuÑ

[ Ja ]
74
119
147
242
92
152, 199
248
67
253
119
178
234
242
52
237

[ Ja ]
JanatÈ
Jane
Janena
Jantuno
Jappati
JaraggavaÑ
Jahanti
JÈgaratha
JÈtar|paÑ
JÈtiyÈ
JÈneyyaÑ
JÈyanti
JiÓÓaÑ

PiÔÔha~ko

184
97
204
125
89
37
204
260
96
92
210
162
58

JiÓÓÈ
Jino
JÊva
JÊvitasÈvasesaÑ
JÊvo
JutimÈ
JeÔÔhaÑva bhÈtaraÑ
JeÔÔhako
JeÔÔhÈpacÈyikÈ

138
238
204
183
237
214
93
53
98

[ Jha - ©a ]
JhÈyare
JhÈyÊ
©atvÈ
©ÈtakÈ
©Èti
©Ètidhammo
©ÈtimittasuhajjÈnaÑ
©ÈtÊ
©ÈtÊnaÑ
©ÈtÊsu

55
214
56
138
28
28
60
25
24
101

[ ®ha - a ]
®hatvÈna
®hÈnaÑ
®hÈnaso
®hÈne
®hÈyino
ayhamÈnÈ
ahanto

185
8
17
158
55
55
187
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PiÔÔha~ko

[ Ta ]
TaÑ
10, 46, 66, 198, 239
TacaÑ
58
TaÒca disvÈna
199
Ta’ÒÒova
38
TaÓhÈya
64
Tato
47
Tatra
184
TadassÈ
32
TadÈ
129, 206
TadÈhaÑ
83
Tade’va
81
TanuÑ
58
TapasÈ
14
Tapassino
92
Tapassir|po
14
Tamavoca
102
TayÈ
80
TayÈnudiÔÔhaÑ
104
TayidaÑ
14
Tarati
260
Tava
167
Tava dinnena
83
Tava sutvÈna
39
TasitÈ
133, 187
Tasito
119
TasmÈ
58, 206
Ta’ssa
185
Tassa kammassa
33
TassÈyaÑ
198
TahiÑ
27, 138
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PiÔÔha~ko
[ Ta ]

TÈdisaÑ
183
TÈdisu
130
TÈvatiÑsÈnaÑ
120
TÈvatiÑs|pago
127
TÈvatiÑse
129
TÈvade
103, 238
TÈhaÑ
77, 148
TikicchakÈnaÒca
226
TiÔÔhanti
23
TiÔÔhanto
196
TiÔÔhasi
13
TiÓena
224
Titthesu
187
TiracchÈnayoni
255
TirokuÔÔesu
23
TisahassÈni
125
TunnavÈyo
113
Tumhettha
252
Tuyha
174
TuvaÑ
14, 100, 112, 196
Te
10, 25, 46, 66
TejasÈ
49
Te’dha
83, 244
Tena
10, 117, 205
Te’mÈ
145
TesaÑ
163
TesÈhaÑ
113
Toseti
130
Tattha
25
Tattheva
203
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PiÔÔha~ko
[ Ta ]

TyÈhaÑ
TvaÑ
TvaÑsi bÈlo
TvaÒÒeva
TathÈ
TathÈti vatvÈ
TathÈhaÑ
Tatheva
[ Tha ]

248
65
198
199
139
[ Da ]

DakkhiÓaÑ
DakkhiÓÈ
DakkhiÓÈyo
DakkhiÓÈrahÈ
DajjÈ
Dajjetha
DaÔÔhumpi
DatvÈ
DadaÑ
DadantÈnaÑ
Dadanti
Dadamhase
DadÈti
DadÈtha

PiÔÔha~ko
[ Da ]

10, 81, 83
81
38
38
59
103
46
130

ThaÓÉile
ThÈlakassa
Th|paÑ
Th|pap|jÈya
TheriÑ

PadÈnukkamo

46
17
224
103
16, 120, 130
158
204
127
121, 124
97
24
264
260
170

DadÈmi
Dade
DaddallamÈnÈ
DabbigÈhÈ
Dammi
DaraÑ
Dahate
Daharo
DassanÊyÈ
Dassaneyyo
Dassayi
Dassenti
DÈtave
DÈtÈ
DÈnaÑ
DÈnapatino
DÈnaphalaÑ
DÈnamadÈ
DÈnavissagge
DÈnassa
DÈne
DÈne adhikato
DÈyakÈ
DÈrako
DÈruÓo
DÈsiyo
DiÔÔhasutÈ
DiÔÔhÈ
DinnaÑ

45, 103
82
145, 174
126
83
39
109
224
174
174
167
167
113
8
86
113
101
114
116
97, 117, 235
126
116
7
60
191, 234
162
203
255
236
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PiÔÔha~ko
[ Da ]

[ Da ]
DibbaÑ
13
DibbÈ
120
Dibbesu
171
DivasaÑ
189
DisataÑ gato
114
DisodisaÑ
160
Dissati
153
Dissatha
158
DÊghamantaraÑ
48, 126
DÊgharattaÑ
17
DÊgharattÈya
153
DÊno
101
DÊpaÑ
81, 161
DukkaÔaÑ
32, 244
Dukkha’jjapattÈ
54
DukhudrÈni
55
DuggataÑ
67
DuggatÈ
31, 166, 211
Duggato
191
DuggandhÈ
30
Duggandho
198
Dugge
97
DujjÊvitaÑ
264
DuÔÔhasa~kappamanÈ
210
DundubhÊnaÑva
174
DubbaÓÓar|pÈ
252
DubbaÓÓar|pÈsi
30
DubbhikÈ
162
Dummati
38
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Dummedho
DuruttaÑ
Duve vÈ
DussaÑ
DussÊlo
DussÊlyena
D|ragataÑ
D|raghuÔÔhaÑ
D|ra~gamo
D|re
Detheva
Deyyadhamme
Deyyadhammesu
Deva
DevatÈ
DevÈ
Devi
Devo
DehaÑ
DoÓinimmajjaniÑ
DoÓehi
DvayaÑ
DvayataÑ
DvÈrakaÑ
DvÈrabÈhÈsu
DvemÈsiko

38
77
214
45
235
101
151
101
110
160
260
245
187
147, 235
129, 225
255
66, 174
112
114
48
237
212
212
89, 107, 115
23
32

[ Dha ]
Dha~kÈ
DhataraÔÔhaÑ

182
16
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PiÔÔha~ko

[ Dha ]
DhanadhaÒÒassa
DhanahÈrakÈ
Dhanena vÈ
DhamanisanthatÈ
DhammaÑ
DhammÈni
Dhamme ÔhitÈnaÑ
Dhammena
DhÈtÈ
DhÈraÑ
DhÈrayate
DhÈresi
DhÈvasi
DhÊtÈ ca suÓisÈ
DhÊradhammo
DhuvaÑ
Dh|mÈyati

198
106
91
63
296, 239
226
210
117, 268
55
130
258
13
266
198
122
192
31

[ Na ]
NakkhattayogaÑ
Nagamuddhani
Nagarassa
Nagganiyassa
NaggÈ
NaggÈmhase
Naggino
Naggo
NacchÈdimhase
Natthi balaÑ
NadiyÈ
Nantake

183
129
203
224
30
170
167
212
55
235
239
170

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Na ]

NandanaÑ
Nandane
Namo karonti
Naya
Naya’yyaputta
NayÈmase
NarakasmiÑ
NaranÈripurakkhato
NaranÈrisevitaÑ
NavÈni
Na vijjati
NahutÈni
NaÄova
NÈkamhÈ
NÈgena
NÈcikkhaÓÈ
NÈdhigacchÈmi
NÈnÈgandhasameritaÑ
NÈnÈgandhasameritÈ
NÈnÈgottÈ
NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ
NÈnÈpadumasaÒchannÈ
NÈnÈpupphadharÈ
NÈnÈphaladharÈ
NÈnÈrasÈ
NÈnÈsaragaÓÈyutÈ
NÈnuÒÒÈto
NÈnutapeyyahaÑ
NÈbhijÈnÈmi
NÈma

163
175
199
137
137
106
210
189
137
41
27
248
54
161
53
207
35
151
145
113
145
145
145
145
112
145
59
121
133
249
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[ Na ]

NÈmhi
NÈrada
NÈrÊ
NÈvÈya
NÈ honti
NikativaÒcanÈya
NikkhittaÑ
NikkhipiÑ
Nigacchittho
NiccaÑ
Nidassito
NinnÈni
Nipatanti
NipatitvÈ
Nibbattate phalaÑ
NibbÈpaye
NibbutiÑ
NibbeÔhentaÑ
Nibbhoge
Nimantayi
NiyojeyyuÑ
NiyyÈdayiÑsu
NirayaÑ
NirayÈ
Niraye
NirÈkatvÈ
NirÈso
Nir|padhÊ
Nivattare
NivattitvÈ
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PiÔÔha~ko
[ Na ]

112
10
41, 175
174
31
196
187
210
248
125
29
123
267
103
7
39
35
237
58
170
64
170
48
255
199
196
214
214
160
118

NivÈsaya
45
NivesanaÑ
113
Nivesane
125
Nivesayi
191
NisajjÈ
203
NihitaÑ
175
NihÊnatto
204
NÊyati
52
NÊlamaÒcaparÈyaÓÈ
74
NÊlabbhavaÓÓasadisaÑ
234
NÊlÈ
74
Nu
114, 211
Nu kiÑ
41
N|na
115
N|na
264
N|’panikkhami
45
NetaÑ
147
NettÈ
38
NessÈmi
255
No
162, 167, 171, 206
NonÊtapiÓÉaÑ
183
[ Pa ]
PaÑsukunthitÈ
PakataÑ
PakataÑ mayÈ
Pakkamanti
PakkhigaÓÈ
Pakkhe
Pa~ko

80
198
33
160
182
126
174
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Paggayha
Paggharanti
Pagghari
PaccagghaÑ
PaccattavedanÈ
PaccayaÑ
Paccare
PaccÈnayitvÈna
PaccÈsanto
Paccuppannasukhe
Paccenti
Paccemi
Paccesi
PacchÈ
PajÈnaÑ
PajÈnÈti
PaÒcadhÈro
PaÒcapaÓÓÈsa
PaÒca puttÈni
PaÒcÈlÈnaÑ
PaÔikirÈma
PaÔikujjitaÑ
PaÔikkantaÑ
PaÔikkamo
PaÔiggahÊtÈni
PaÔiggahe
PaÔicchadÈ
PaÔicchannÈ
PaÔiÒÒÈ me
PaÔinayÈhi

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

114
112, 116
32
81, 198
199
134
238
139
243
244
212
224
82
109
209
238
112
97
31
151
254
49
224
203
214
162
71, 171
45
206
148

PaÔipÈdaye
PaÔip|jiya
PaÔiladdhÈ
PaÔisumbhitÈ
PaÔissuÓitvÈ
PaÔihatÈ
PaÔÔhapayi
PaÔÔhapayissÈmi
PaÓako
PaÓihitadaÓÉo
PaÓÊtaÑ
PaÓÊtÈ
PaÓÉitÈ
PaÓÉito
PaÓÉukambale
PatÈmase
PatÈyaÑ
Pati
Patir|paÑ
PattaÑ
Pattagate
Patthayasi
Pathaddhani
PadaÑ
PaduÔÔhacitto
PaduÔÔhamanasÈ
PadhÈvitvÈ
Pannaraseva cando
PapatissahaÑ
PapÈyo

100
8
184
161
175
191
118
115
174
225
24
212
122
56
129
254
205
36
147
108
248
90
174
192
210
32
160
174
48
97
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Pabbajitassa
PabbajitÈ
Pabbajite
Pabbajito
Pamajjatha
PamucchitÈ
PamuÒca
Pamutti
Pamodito
PayÈto
PayuttÈ
Parakkama
Parattha
ParapattiyaÑ
Paramiddhipatto
Paramhi loke
ParavisayaÑ
ParikiÓÓÈ
PariguhÈmi
ParicÈrayanti
ParicÈrikÈ
ParicÈrenti
PariÉayhati
ParittaÑ
ParittakaÑ
ParittapuÒÒÈpi
Paridahissati
ParidevanÈ
Paridevayanti
ParipatÈmi
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

136
155
161
100
260
160
225
98
243
243
192
170
55, 163
117
110
101
251
30
178
54, 212
145, 203
82, 162
31
245
48
182
119
17, 59
55
242

ParipuÓÓÈni
Parip|rayanto
Parip|renti
ParipphositvÈ
ParibhÈsakÈ
ParibhÈsako
ParibhÈsÈpayÊ
ParibhÈsimhase
ParibhÈsisaÑ
ParibhuÒjituÑ
Pariyanto
Parivattati
Parivattayanti
ParivattÈmi
Parivattenti
ParivÈrayanti
ParivÈritaÑ
Parivisayanti
ParivisiyÈna
ParisakkÈmi
PalÈyataÑ
PalÈyati
PalimpamÈno
PalihiÑsu
Paleti
Palla~kassa
PavaÉÉhati
PavinodayitvÈ
Pavecchati
Pavecchante

267
123
163
198
54
97, 235
33
162
250
242
153
134,178, 187
182
242
92
204
225
101
103
242
98
237
204
182
52
187
226
184
134
130
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Pavecche
122
PavedhamÈnaÑ
183
PasaÑsanti
122
PasatthaÑ
225
PasannacittÈ
64
Pasayha
107, 138
PasavitvÈ
224
PasÈdaye
124
PasÈdeyyaÑ
121
PasutaÑ
29
Pas|naÑ
74
Passati
109
PassiÑsu
244
Pah|taÑ
96, 161, 170
Pah|tadhanadhaÒÒÈse
92
Pah|tabhogesu
54
Pah|tamalyÈ
174
Pah|tavittÈ
137
Pah|te
23
PÈÓaÑ
206
PÈÓi
114
PÈÓi te
112
PÈÓimattaÒca
65
PÈÓimhi
113
PÈtayanti
224
PÈtubhaveyyuÑ
120
PÈturahosi
103
PÈdakuÔhÈrikÈhi
224
PÈdapaÑ
234
PÈdÈsi
126

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PÈnabhojanaÑ
24
PÈniyÈya
133
PÈnÊyaÑ
31, 65
PÈnÊyasarakaÑ
234
PÈpaÑ
10, 32, 108, 198
PÈpakaÑ
98
PÈpakammassa
49
PÈpako
107
PÈpadhammÈ
161
PÈpikaÑ diÔÔhiÑ
239
PÈpena
109
PÈpo
14
PÈmokkho
239
PÈrisajjÈ
196, 235
PÈrupÈmi
137
PÈvakaÑ
39
PÈvadÈsi
224
PiÔakehi
237
PiÔÔhito
243
PiÓÉÈya
170
PiÓÉenti
126
PitÈmahÈnaÑ
101
PitusokaÑ
39
Pit|naÑ
101
PiyaÑvade
174
PiyadassanÈ
146
PiyÈ
66
PivÈtha
52
PÊÓito
103
PÊtakaÒca
157
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Puggale
83
Pucimandassa
204
PucchÈmi
66
PuÒÒaÑ
45, 55, 113, 130
PuÒÒapekkhassa
125
PuÒÒena
8
PuÓÉarÊkasamotatÈ
145
Puttabal|petÈ
36
PuttamaÑsÈni khÈdÈmi
33
Punadeva
137
PunappunaÑ
126
PunarÈgamÈ
234
PunÈparaÑ
103
PunÈpare
31
PunÈparo
177
Pubbaddhapetova
156
Pubbapete
16
PubbalohitamakkhitÈ
33
Pubbe
161, 247
Pubbeva
124
Purato
52
PurindadaÑ
112
Purindado
112
PurimÈya jÈtiyÈ
205
Pure
10
P|gÈni
248
P|jitÈ honti
16
P|ti
14
P|tigandhaÑ
13
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

P|tilohitako
P|ti vÈyasi
P|raÑ
P|retvÈ
P|ve
PetaÑ maÑ
Petagato
PetalokaÑ
Petassa
PetÈ
PetÈnaÑ dÈyakassa
PetÈ paribhuÒjanti
Pete
PettivisayaÑ
PetteyyÈ
PesuÒÒamusÈvÈdena
PesuÓaÑ
PesuÓiyena
PokkharaÒÒÈ
PokkharaÒÒo
Poso

36
30
234
171
234
112
167
250
17
27, 255
8
8
8, 58
74
98
196
14
14
146
71
109

[ Pha ]
PharitvÈ
Pharusassa
PharusÈ
PhalaÑ
PhalaÑ kaniÔÔhaÑ
Phalanti
PhÈlenti

49
248
77, 84
47
227
171
126
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PiÔÔha~ko

[ Ba - Bha ]
BalaÑ
29
BalavÈ
170
BalÊyanti
88
BahiÔÔhitaÑ
45
BahuÑ
126, 264
BahukÈ
137
Bahuke dhane
97
BahudhÈ
225
Bah|
126, 204
Bah|naÑ
126
Bah|hi
104
BÈrÈÓasiÑ
157
BÈhÈyaÑ
138
BÈhiraÑ
203
BindussarÈ
174
BÊjaÑ
8
BÊjita~gÈ
163
BÊj|pamaÑ deyyadhammaÑ
7
BondiÑ
237
ByasanaÑ
31, 183
Brahmacariyena
113
BrahmacintitaÑ
92
BrahmaÒÒÈ
98
Brahmadattassa nÈmakÈ
152
Brahmalok|pagÈ
155
Brahmalok|papattiyÈ
155
Brahme
61
Br|mi
10
BhakkhÈ
120
BhajeyyuÑ
123

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Bha ]
BhaÒjeyya
BhattaÑ
BhattavissaggakÈraÓÈ
BhattÈya
Bhadante
BhaddaÑ
BhaddakaÑ
Bhaddante
BhadrÈni
BhantÈ
Bhante
BhayÈnakaÑ
BhariyÈ
Bhavanti
BhavitvÈna
BhÈgaÉÉhabhÈgena
BhÈgaso
BhÈginÊ
BhÈgino
BhÈtÈ
BhÈvitattÈ
BhÈvitattena
BhÈvitindriyaÑ
BhÈvitindriyo
BhÈsisaÑ
BhiÑsanaÑ
Bhikkhavo
Bhikkhuno
Bhikkh|naÑ
BhindissaÑ

107
67
170
160
31, 251
98
8
151
109
161
64
205
198
204
167
53
49, 171
261
162
170
93
130
267
166
147
234
250
48, 136
65
268
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]

[ Bha ]
Bhindeyya
Bhinno
Bhiyyo
BhÊrudassanÈ
BhuÒjare
BhuÒjÈmi
BhuttuÑ
BhusaÑ
Bhusa
BhusÈni
Bh|tapitÈ
Bh|tassa
Bh|tÈni
Bh|miyaÑ
BhesajjamÈhari
BhesajjahÈrÊ
Bhogato
Bhogasama~gino
BhogÈ
Bhoge
BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ

108
61
60
84
55
137
101
248
174
177
82
82
235
161
81
81
183
163
66
261
47

[ Ma ]
MaÑ
Ma
MakkhikÈhi
MaccÈ
MaccharinÊ
Majjhe
MaÒÒÈmi

81, 82
48, 171, 215
30
55
42
52
84

MaÒÒehaÑ
Mato goÓo
MatteyyÈ
Matthake
Ma’tthi
Mathaye
MadhuraÑ
Madhussavo
ManaÑ
Manaso
Manussadeva
Manussabh|tÈ
ManoramÈ
MantaÑ
MantÈ
Mantemi
MamaÑ
MamayidaÑ
MamÈsi
MamuddisitvÈna
Mameva
MayaÑ
MahagghasÈ
MahagghÈ
MahattÈsÈ
MahaddhanÈ
MahÈkappino
MahÈnubhÈve
MahÈbhitÈpaÑ
MahÈbhogÈ

112
38
98
251
212
247
90
112, 114
247
66
104
66
174
92
91
210
175
104
225
214
251
199
161
71
167
92
237
174
205
92
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ma ]
MahÈvanaÑ
MahÈvÈte
Mahe
MahesittaÑ
MahodakÈ
MÈ
MÈkattha
MÈkÈsi
MÈgadhÈ
MÈÓava
MÈÓavÈ
MÈtÈ kupitÈ
MÈnusaÑ
MÈnusaÑ dehaÑ
MÈnusÈ
MÈnusiÑ
MÈrisa
MÈlaÑ
MÈladhÈrÊ
MÈlÈvipÈkaÑ
MÈlÊ
MÈ su tÈva
MÈse
MigamandalocanÈ
Migo bhantova
MicchÈdiÔÔhi
MitaÑ
MitÈni
MittadubbhiÑ
Mittadubbho

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
163
239
199
152
258
10, 178
98
10
119
39
126
32
114, 137
127
103
84, 264
151
119
157, 158
199
196
82
126
53
266
235
49
237
109
107

MittavaÓÓena
MittÈ
Mitto
MÊÄhaÑ
MukhaÑ
MikhavaÓÓo
MukhasÈ
MuggarahatthapÈÓino
Mutto
Mud|ni
Muni
MusÈvÈdaÑ
MusÈvÈdassa
M|labhesajjÈ
M|Ähassa
Me

250
204
28
179
10
123
10, 14
52
214
41
151
33
33, 147
91
224
14, 45, 60,
103, 244
MeghavaÓÓasirÊnibhaÑ
234
Meghova
123
MettacittaÑ
155
ModÈmi
71
ModituÑ
175
Morahatthehi
163
MoriyÈnaÑ
234
MohapÈruto
230
[ Ya ]
YaÑ
YaÑkiÒci
Yakkhabh|tÈ

64
16
182
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PiÔÔha~ko

[ Ya ]
YakkhamahiddhipattaÑ
225
Yakkhassa vaco
226
Yakkho
14, 106, 130
Yakkhohamasmi
103, 110
YajitvÈ
127
YatonidÈnaÑ
225
Yattha
146
YatthannapÈnaÑ
108
YathaÒÒaÑ
90
YathÈ’gato
59
YathÈ pure
146
YathÈmatiÑ
225
YathÈrahaÑ
115
YathÈladdhaÑ
170
Yadatthi
213
Yadi
98, 103
Yanti
113
YamapurisÈna santike
234
YamalokikÈ
31
Yamavisayamhi
101
Yamassa
55
YasasÈ
174
Yasassiniyo
199
Yasassino
163
Yassa
93
YÈguyÈ
184
YÈcanakÈ
113
YÈcitÈ
136
YÈdisaÑ
67
YÈnaÑ
107, 171
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PiÔÔha~ko
[ Ya ]

YÈpenti
27
YÈmi
101
YÈvatÈ
71
YÈvadatthaÑ
243
YÈvantettha
98
YÈvabh|mi
133
YugaÑ
157
YutÈ
49
YuvÈ
189, 224
Ye
24, 64
Ye keci
66
Yena
213
Yena tuvaÑ
103
Yehi
189
YoggÈni
119
YojanasataÑ
49
YojanÈni dasa dve ca
129
YojanÈnaÑ sataÑ paÒca
237
YoniÑ
264
[ Ra ]
Rakkhe
RajanÊyehi
RaÔÔhavanto
RataÑ
RatÈ
RatiÑ
RatinandivaÉÉhanaÑ
Rato
RattÈbhataÑ

122
189
92
248
239
247
175
239
183
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PiÔÔha~ko
[ Ra ]

RathaÑ
RathakÈrÊ
Rathesabho
RamÈmi
Raho
RÈja
RÈjakulÈ
RittakÈ
RuciraÑ
RuÓÓaÑ
R|piyamayaÑ
R|piyamayÈ
R|pe
Re
Rode
RopitaÑ
RoruvamhÈ
RoruvasmiÑ

PiÔÔha~ko
[ La ]

239
162
151
71
98
103
245
187
47
16
89
145
127, 247
123
60
130
112
112

[ La ]
Lakkho
Lacchasi
Lajjino
LaddhÈ
LaddhÈna
LaddheyyaÑ
Lapate
Lapasi
Labbhati
LabbhÈ

PadÈnukkamo

238
175
113
14, 248
264
236
101
37, 89
258
91

Labha
LabhÈmase
Labhe
Labhetha
LahuÑ
LÈyitvÈ
LÈlapÈmi
Luddo
Loke
LomasÈni
LomahaÑsanaÑ
LomahaÑsanar|pavÈ
LohamayaÑ
LohitaÑ
LohitaÒÒeva
LohitapÈÓÊ
LohitapubbabhakkhÈ

209
25, 170
31
108, 213
225
37
242
191
67
41
234
196
89
74
32
191
41

[ Va ]
Vaggu
Vagg|
Vajjesi
VaÉÉhati
VaÓikÈnaÑ
VaÓÓa
VaÓÓadhÈtuÑ
VaÓÓabal|papanno
VaÓÓavÈ
VaÓÓitÈ
VaÓÓupathaÑ

174
145
139, 187
8
74
10
13
110
170
109
234
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

VaÓÓena
65, 127, 204
VaÓÓo
10
VataÑ
183, 185
Vattante
199
Vatteyya
122
VatthaÑ
170
VatthakoÔiyo
137
VatthÈna’cchÈdanÈni
71
VatthudevatÈ
16
Vattheha’cchÈdayitvÈna
46
VadaÒÒ|
264
VanantaÑ
81
VanÈ
145
VanibbakÈ
113
Vanibbake
120
Vandanti
199
VandituÑ
72
VamÈmi
239
VaraÑ
120
VaraÑ vare
121
VaramÈno
120
VasaÒca
74
VasavattinaÑ
83
VassasataÑ dasa
67
VassasatÈ
137
VassasatÈni paÒca
64
VassÈni satasahassÈni
238
VÈ
162
VÈcÈyÈsiÑ
10
VÈtÈ
88
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

VÈmato
VÈyamÈmi
VÈrayissaÑ
VÈrikiÒjakkhap|ritÈ
VÈricarova
VÈrinÈ viya
VÈrimhi
VÈresiÑ
VÈvaÔÈ
VÈsabhagÈmaÑ
VÈsavassa
VÈs|pagacchittha
VÈs|pagatÈ
VÈso
VikalaÑ
VighÈto
ViciniÑ
Viceyya
Vijaheyya
VijÈtÈnaÒca
VijÈna
VijÈyitvÈna
VijitasmiÑ
Vijjati
Vijjate
VijjÈya
VitaritvÈ
VittaÑ
Vitte
VidÈlayanti

82
242
97, 235
71, 171
242
39
156
198
126
157
185
224
146
157
204
242
187
131, 224
206
74
243
31
71
113
81
92
167
100
234
224
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

Vidicca
Vid|
VidhÈ
Vidh|mo
VinÈso
Vinde
VipÈkaÑ
VipÈko

55
96
126
214
97
242
67, 210
46, 97, 177,
235, 247
VipulaÑ
86
Vipulaphal|palabbhati
137
VipulÈ
71
VippaÔipannacitto
225
Vippasannena
48
VibhattaÑ
48
VibhattÈ
171
VirajaÑ
83, 175
VirÈjitatto
204
VirÈjetvÈ
155
VirÈdhÈya
54
Virocasi
174
VilimpetvÈna
46
Vivaramantare
236
Visamena
261
VisayhaÑ
207
Visallo
214
Visodheti
236
Vissuto
157
VihaÒÒanti
139
VihaÒÒÈmi
242

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]
ViheÔhayeyyuÑ
182
VÊriyaÑ
235
VÊsatirattimattÈ
225
VuÔÔhaÑ
27
VuÉÉhÈ
138
Vutti
212
VeÓÊ
162
VedanÊyaÑ
175, 176, 212, 226
VedayitvÈ
249
VedissaÑ
49, 239
Vedeti
224
VerinaÑ
236
VessavaÓassa
115
VehÈyasaÑ
13
Vo
24, 98
[ Sa ]
SaÑ
SaÑkiliÔÔhÈ
SaÑghato
SaÑghamhi
SaÑghe
SaÑghe cÈtuddise
SaÑyamassa
SaÑyamissaÑ
SaÑyame
SaÑyamo
SaÑvibhajitvÈ
SaÑvibhÈgaÑ
SaÑsÈraÑ

58
210
83
17
75, 103
171
235
97
191
97
225
224
237
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SaÑharimhÈ
Sa
SakaÑ gharaÑ
SakaÔavÈhÈnaÑ
SakapÈÓÊhi
SakamaÑsalohitaÑ
SakalÈnusÈsaniÑ
SakiyÈ mÈtÈ
Sako bhÈtÈ
SakkaccaÑ
Sakkassa
Sakko
Sakkhare
SakkhiÑ
SakhÈ
Sakhilo
SaggaÑ
Saggagato
SaggaÒca
Sa~kamanÈni
Sa~kÈrak|ÔamhÈ
SacÈhaÑ
Sace
SacetaÑ
SaccakÈle
SaccanÈmo
SaccappaÔiÒÒÈ
SajjÈ
SaÒÒatattÈ
SaÒÒato
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

261
122
23
96
114
177
191
74
88
25, 126
115
112
171
225
28
214
83, 98, 163
245
8
97
170
147
98
33
196
215
209
146
92
10

SaÔÔhi
267
SaÔÔhi vassasahassÈni
264
SaÔÔhi vÈhasahassÈni
125
SatataÑ
104, 192
SatabhÈgavassakoÔiyo
238
Sati
58
Sato
120
Satta
137
SattannaÑ
236
SattarattaÑ
184
SattussadaÑ
205
SatthaÑ
198
SadÈ
104, 119, 226
Saddale
146
SaddahÈpeyya
211
SaddÈyase
266
Sadde
127, 247
Saddhassa
113
SaddhÈyitaÑ
103
Saddheyyavaco
207
Saddho
46, 226
SantaÑ
39
Santappito
104
Santassito
242
SantÈ
155
SantÈni
119
Santike
157
Sante
264
Santesu
81, 178, 187, 245
Santo
123, 214
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Sandati
134
Sandhi
23
Sandhisi~ghÈÔakesu
23
SannaddhadussaÑ
215
SannipatitvÈna
129
Sannibho
174
SannisinnaÑ
225
SapatÊ
32
SapathaÑ
33, 147
SappaÒÒÈ
199
SappurisÈ
123
Sappurisehi
109
SabbakÈmadaÑ
152
Sabba~gakalyÈÓÊ
174
SabbadÈ
41, 49, 174
SabbadhaÒÒÈni
183
SabbapapaÒcakhÊÓo
214
Sabbabhogehi
204
Sabbampi
207
SabbavittÈni
121
Sabbaso
267
SabbasovaÓÓo
9, 112
SabbotukaÑ
258
Sabhogesu
163
SamaÓo
14, 166
SamatulyÈni
235
SamanantarÈnuddiÔÔhe
46, 170
SamantamotthatÈ
174
Samantayi
81
SamantÈ
49, 145, 191
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Samappito
Samayo
Samayya
Samala~katatarÈ
SamÈ
SamÈgatÈ
SamÈgantvÈ
SamÈnayi
SamÈhitaÑ
Samiti
SamiddhÈ
SamuÔÔhahe
Sam|laÑ
Same ÔhitaÑ
Samena
SamokiriÑ
SampatitacchaviÑ
SampattÈya
SampadÈ
SampannacaraÓo
Samparibhinnagatto
SampavÈyanti
SambuddhaÑ
Sammakkhito
Sammaggate
SammÈ
Samm|Äho
SayaÑ
SayaÑ katÈni
SayaÑ mukhena

248
81
174
80
258
98
25
32
248
81
199
38
83, 108
175
122, 261
81
67
146
124
151
204
145
267
204
161
130
238
255
212
225
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PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sariti sattÈnaÑ
23
SarÊsapÈ
182
SallaÑ
39
SavÈladhi
38
SasaÑsayaÑ
183
SasÈminÊ
81
SassatÈ
82
SahatthÈ
103, 126
SahabyakÈmÈnaÑ
163
SahabyataÑ
115, 176, 185
SahÈyÈnaÑ
81
SÈÓavÈsinivÈsiko
166
SÈtaÒca
137
SÈtasukhaÑ
242
SÈtunnavasanÈ
160
SÈdukÈmÈ
161
SÈdhu
175, 216
SÈdhukena
107
SÈdhunÈ
139
SÈmaÑ
10
SÈmaÒÒÈ
98
SÈmiko
174
SÈmino
245
SÈyaÑ
31
SÈliÑ
177
SÈlittakappahÈrena
268
SÈlohito
205
SÈsane
192
SÈhaÑ
71, 137
Si~ghÈÔakÈ
23
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Si~ghÈÓikaÑ
74
SipÈÔikaÑ
171
SiyÈ
60, 107, 211, 213
SilÈyaÑ
129
SilesumaÑ
74
Sivo
234
SÊghagÈmiyÈ
239
SÊtÈ
71
SÊtibh|to
214
SÊlavanto
120
SÊlasampanno
264
SÊlesuposatho
239
SÊvathikÈya
182
SÊsaÑnhÈtÈ
80
Su
119, 120, 161
Sukicchavutti
113
SukhaÑ
54, 137
SukhavedanÊyaÑ
139
SukhÈvahaÑ
118, 245
SukhitÈ
83
SukhÊ
53, 170
SukhudrayaÑ
226
Sukhe ÔhitÈ
139
Sukhesino
163
Sugatassa
182, 192
SugatÈ
212
SucÈru
146
SuciÑ
24
SucigandhÈ
145
Sucittar|paÑ
47
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SucivasanÈ
SujÈno
SuÒÒataÑ
SutaÒca
SutitthÈ
SuttaÑ
SuttaguÄe
SutvÈ
SutvÈna
SudubbalaÑ
SuddhÈ
SuddhÈni
SunimmitÈ
SunihitaÑ
SunettaÑ
Supah|tassa
SupÈpadhammino
SupupphitaÑ
SuppaÔimuttako
SuppatiÔÔhitÈ
SuppatitthÈ
Suppasayho
SuppasÈdaÑ
SubhaÑ
Subhage
SubhÈni
SubhÈsitaÑ
Subhe
Sumano
SuraÔÔhasmiÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

47
214
130
115
258
136
237
56, 211
209
139
47
41
71
236
248, 267
198
54
258
214
17
71
110
209
13
148
41
155
146
124
235

SuraÔÔhÈnaÑ
SurabhiÑ
SurammÈ
Suvaggitena
Suvaco
SuvaÓÓacuÓÓehi
Suvatthavasano
Suve
SuhajjÈ
S|karamukho
S|karasseva
S|cikaÔÔÈ
S|cikÈya
S|dÈ
S|riyavaÓÓova
S|riyuggamanaÑ pati
S|le
Setena
SetodakÈ
SeyyÈ
Seyyo
So
Sokaparetassa
Soko
SogandhiyÈ
SoÓÓavÈlukasanthatÈ
SoÓÓasopÈnaphalakÈ
Sobhane
SobhamÈno
Sobhasi

234
145
258
53
214
174
158, 171
204
203
10, 11
10
167
101
119
196
120
204
52
71
203
204
115, 196
39
17
145
145
145
45
103
189, 196
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SoraÔÔho
SovaÓÓamayaÑ
Sovatthiko
SohaÑ
SvÈgamo

234
89
234
264
214

[ Ha ]
HaÑ
HaÒÒÈmi
Hadanti
HadayaÑ
HadayanissitaÑ
HadÈmi
Handa
Haranti
Harantiyo
HarÈyÈmi
HaritaÑ tiÓaÑ
Harite

110
242
251
31, 88
39
251
45, 83
182
198
45
37
146
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[ Ha ]
HaÑsakoÒcÈbhirudÈ
145
HaÑsÈ cime
174
Hasanti
47
Hasite
174
HiÑsati
109, 178
Hi
97, 115, 130
HitÈya
17
HitvÈ
114, 127
Himavantato
134
HiraÒÒena
27
HÊnÈ
212
HutaÑ
236
HutvÈna
245
Hetu
25, 103
Hetuvaco
103
HessaÑ
46, 83
Hotha
98
Honti
24, 122
Hohisi
14
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PiÔÔha~ko

[A]
A~kurassa dÈnavicayavidhi
A~gÈrapabbatÈropanaÑ
A~gulÊhi madhurÈdirasÈ
vissandanti
AÔÔhÈnÈghÈtassa ÈnisaÑso
AÔÔhika
AticÈriniyÈ sapathakammassa
ÈdÊnavÈ
AtidÈnena diÔÔhadhammikapaveÓÊ na pavattati
Attano sarÊraÑ urago viya
chaÉÉetvÈ gacchati
Attapaccakkhameva katvÈ
dadeyya
AdÈnaÑ atidÈnaÒca paÓÉitÈ
nappasaÑsanti
AdÈnajjhÈsayassa ÈdÊnavÈ
AdÈnena atthato
paribÈhiro hoti
AnugÈmikanidhi
Anumodana
Anumodanamattena kÈmaduho hoti
AnumodanÈnisaÑsassa
ÔhÈnÈÔÔhÈnatÈ

124
205
112
164
197
141
122
58
118
122
101
122
236
25
114
25-7

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AnnapÈnÈdidÈnÈnukkamo
72
AbbhutakaraÓaÑ
140
Amanusso itthiÑ sakavimÈnaÑ
ÈropetvÈ abhirami
254
Amanusso sakanagarameva
paccÈneti
255-6
AmbaphalakhÈdakassa ÈnisaÑsÈ
142
AraÒÒe bhikkh|naÑ
vasanayoggaÔÔhÈnaÑ
40
Arahanto nÈma anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassa
6
AriyayÈcanÈ
136
AriyasÈvakassa vaÓÓo
195
Alabbhaneyyavatthu nÈma na
patthetabbaÑ
90
AsipattavanappavesanaÑ
205
Asippassa ÈdÊnavÈ
3-4
AssaddhÈdipÈpakammassa
nissando
94
[Œ]
Œnandassa sissasÈmaÓeravatthu
ŒyaÒca vayaÒca jÈnitvÈ
dÈnaÑ dadeyya

165
122
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[Œ]
ŒrogyasampadÈ
ŒvÈsadÈnapuÒÒÈnubhÈva
ŒhÈro catubbidho

121
172
23

[I]
Itthambh|talakkhaÓe karaÓavacanaÑ
139
Itthiyo nÈma bhattari piyÈ
honti
60
ItthÊnaÑ kopÊnaÑ
82
ItthÊ nippurisÈ nÈbhiramanti 172
IssÈpakatassa vipÈko
77
[U]
UcchukalÈpadÈnassa ÈnisaÑso
240, 243
UddisÈ, nuddissadÈna
8
UpacÈranayadassanaÑ
11
UpaÉÉhuposathassa ÈnisaÑso
194-5
UpavÈdassa ÈdÊnavÈ
251
UposathasÊla
226
[E]
Ekantadukkha

41

[ Ka ]
KaÔacchubhikkhÈya ÈnisaÑso 127
Kamma, kammaphalÈnaÑ
abhisaddahanatÈ
211-2
Kalaho nÈma anatthÈvaho
12
KÈmadadahattha
106, 115

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KÈyasaÒÒata, vÈcÈ-asaÒÒatÈnaÑ ÈnisaÑsÈdÊnavÈ
KÈÄakaÓÓikasalÈkÈ
KÈÄasunakha
KilesasamudÈcÈrena pariyuÔÔhitacitto hoti
KisÈ, kilikÈnaÑ atthavisesadassanaÑ
K|Ôavinicchayikassa ÈdÊnavo
KesÈnaÑ paripuÓÓÈdisampannatÈ
KoÔi

9
254
141
262
63
195
43
238

[ Kha - Ga - Ca - ©a ]
KhattiyÈ ekÈdasa
104-5
KhamÈpanassa
ÈnisaÑsalÈbho
179
Khetta
7
Khettagatassa puÒÒassa
ÈnubhÈvo
127
GabbhapÈtanakammassa
ÈdÊnavÈ
30, 33
GuÓavantÈnaÑ tosanatÈ
130
CaraÓÈni pannarasa
151
CÊvaradussadÈnassa ÈnisaÑsÈ 68
©ÈtÊnaÑ maraÓena rodanaÑ
niratthakaÑ
16
[ Ta ]
Ta~khaÓaphalanibbattikÈ
dakkhiÓÈ tiva~gikÈ
TattalohasecanaÑ
Tasita

25
205
242

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[ Tha ]
Thaddhabh|mibhÈga =
Ujja~gala
Th|pe katamÈlÈp|jÈya
vipÈko

PiÔÔha~ko

130
199

[ Da ]
DakkhiÓaÑ sukhappattÈ
bhavissati
83
DakkhiÓeyyasampadÈ
121
DÈnaÑ atidÈnaÑ na kÈtabbaÑ 122
DÈnaÑ datvÈ attamano hoti
124
DÈnaÑ diÔÔhadhammasamparÈyikadukkhaÑ
anatthaÒca atikkÈmeti
260
DÈnaÑ dadato deyyadhammo na
khÊyetha
121
DÈnaÑ dadamÈno cittaÑ pasÈdeyya
121
DÈnaÑ sahatthena dÈtabbaÑ 117
DÈnaÑ dukkhato
muttidassanaÑ
43
DÈnaÑ dhanam|lakaÒca hoti 122
DÈnavidhi
72
DÈnassa diÔÔhadhammikÈnisaÑsÈ
8
DÈnÈdÈnappavatti
dhitisampannÈnaÑ dhammo 122
DÈnÈnumodakassa ÈnubhÈvo
114-5
DÈne ÈrogyasampadÈ
121
DÈnena diÔÔhadhammasamparÈyikasukhaÑ
pÈpuÓÈti
260
DÈnena sadiso vipÈko
21, 24-5
DÈne sampadÈ paÒca
121

PadÈnukkamo
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[ Da ]
DÈne pubbÈparamuÒcacetanÈyo
124
DÈne majjhimena ÒÈyena
pavatteyya
122
DÈne varaÑ paÒcavidhaÑ
121
DÈyaka, paÔiggÈhaka, deyyadhammÈnaÑ upamÈ
7
DÈyakasampadÈ
121
DÈyakÈ paresaÑ uddisanamattena anipphalÈ
16
DÈruÓakÈraÓÈ satta
205
DinnadakkhiÓÈya sÈtthakatÈ
28
Dibba-utu-ÈhÈrÈnaÑ daharÈkÈrasÈdhanatÈ
138
DibbaÔÔhÈnaÑ sedajallikÈnaÑ
abhÈvato virajaÑ
83
DivasabhÈga, aÉÉharattÊsu
sukhadukkhÈnubhavanaÑ 141
Dukkatakammassa
dukkatavipÈko
266, 268
DussÊla, ujja~galÈnaÑ
atosanatÈ
130
DeyyadhammaÑ pariccajitvÈ
attamano hoti
124
Deyyadhamma, dÈnadhammapariccÈgÈnaÑ visesatÈ
9
DeyyadhammasampadÈ
121
Deyyadhammassa aparimitasampadÈ
121
DevadattiyadhanaÑ
135
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[ Da ]
Devasaddassa atthuddhÈro 15, 16
DevÈnaÑ antarÈmaraÓaÑ
hoti
127
Devissariya
110
DevorohaÓakÈla
131
[ Dha - Na ]
DhanaÑ aladdhalÈbhÈdirakkhitasambandhavasena
paripÈleyya
122
DhanarakkhanadÈnakaraÓÈnaÑ vidhi
122
Dhanalobhassa ÈdÊnavÈ
256
Dhanassa pamÈÓaÑ ajÈnitvÈ
dÈne kulÈni ucchijjanti
122
DhammapÈlavatthu
57
DhÈtup|jÈ
196
DhÈtuvivaÓÓapÈpakammassa
ÈdÊnavo
197, 198
NatthikadiÔÔhi
94
Natthi dinnaÑ
227, 235-6
NikÈyÈ paÒca
2
NiyamÈniyamÈnaÑ li~gavipallÈsadassanaÑ
122
NirayagÈmikammaÑ katvÈ
nirayato mutti
216
Nirayato muccanaÑ
217
Niraye paccanassa
ÈkÈrÈ cha
246, 248
Nissakke paccattavacanaÑ
137
NÊtimaggassa niratthakatÈ 107-8
NerayikÈnaÑ Èyu
238

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
Paccakkhato kammaphalaÑ
diÔÔhaÑ
216
PaccattharaÓayÈgu-ambaphaladÈnassa ÈnisaÑso
257
Paccekabuddho atthi satthari
anuppanne sattannaÑ
vassÈnaÑ upari
135
Paccekabuddhesu pavattitadÈnassa mahapphalatÈ
140
PaÒcavidhabandhanaÑ
205
PaÔibaddhacittassa ÈkÈro
201
PaÔibaddhacittassa ÈdÊnavÈ
135
PaÔihatacittÈ janÈ nirayapetesu uppajjanti
19
PaÓÉukambalasilÈ
129
PattidÈnassa ÈnisaÑso
46
PaduÔÔhacittÈ bhariyÈ
40
Pabbajita
136
ParadÈrakammassa ÈdÊnavÈ
243
Paralokagamanassa pÈtheyyaÑ 5
ParicÈraÓÈ
203
ParibhÈvitalobhassa
ÈdÊnavÈ
240
ParibhÈsanassa
ÈdÊnavÈ
132, 249
PariharaÓÈ
203
Pah|tadhanadhaÒÒa
92
PÈÓÈtipÈtato viramaÓaÑ
192
PÈnÊyaghaÔÈnaÑ p|raÓassa
ÈnisaÑso
165
PÈpamittasaÑsaggassa
mahÈbyasanaÑ
5
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[ Pa ]
PiÒÒÈkadÈnavatthu
44
PiÒÒÈkadÈnassa vipÈko
44
PiÔakÈni tÊÓi
2
Piyavippayogavatthu
149
PisuÓassa ÈdÊnavÈ
12
Putte mate arodanakÈraÓaÑ
59
PuthujjanabhÈvena
dveÄhakacitto
12
PubbapetÈdike Èrabbha
dÈyakena saÑghassa dinnaÑ
dÈnaÑ sÈtthakaÑ
17
Pubbeva dÈn|pakaraÓassa
sampÈdanato paÔÔhÈya
sumano hoti
124
PurisitthiyoninaÑ
aniyamatÈ
153-4
Puriso petaÑ sakkhiÑ karoti 202
PetapariyÈyopi labbhati
87
Petalokato mutti
33
Petavatthu KhuddakanikÈyapariyÈpannaÑ
2
Petavatthu gÈthÈsa~gahaÑ
2
Petavatthu
catubhÈÓavÈramattaÑ
3
Petavatthu catuvaggasa~gahaÑ 3
Petavatthumhi tatiyavagge
vatth|ni dasa
3
Petavatthumhi catutthavagge
vatth|ni soÄasa
3
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[ Pa ]
Petavatthumhi dutiyavagge
vatth|ni terasa
3
Petavatthumhi paÔhamavagge
vatth|ni dvÈdasa
3
Petavatthumhi vaggesu
uragavaggo Èdi
3
Petavatthumhi vatth|ni
ekapaÒÒÈsa
3
Petavatthumhi vatth|su
khett|pamapetavatthu Èdi
3
Petavatthu suttantapiÔakapariyÈpannaÑ
2
Petassa kÈyo bÊbhacchadassano
94
PetÈ ÒÈtÊhi dinnena yÈpenti
27
PetÈ dÈnaÑ anumodentÈ
tassa phalena parimuccanti 17
PetÈnaÑ asaraÓassa kÈraÓaÑ 23
PetÈnaÑ dinnadÈnassa
upamÈ
27-8
PetÈnaÑ phalanibbattakassa
a~gÈni tÊÓi
25
Peto dÈrikaÑ gahetvÈ
sakavimÈnaÑ agamÈsi
135-6
Peto dÈrikÈya jÈtasaÑvuÉÉhagÈmaÑ paccÈneti
139
Peto dhÊtuyÈ kahÈpaÓasatÈni
deti
258
PesuÓikassa ÈdÊnavo
195
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[ Pha - Ba - Bha ]
PhalaÑ nÈma
sakakammasarikkhakaÑ
BandhanaÑ paÒcavidhaÑ
BalikaraÓa
BuddhÈ nÈma sabbalokahitatthÈya uppajjanti
BhagavÈ TÈvatiÑsabhavanaÑ
agamÈsi
BhÈgineyyassa dukkhÈ
mocanaÑ
BhÈtikarÈjÈno dasa
Bhisi, cimilikadÈnassa
ÈnisaÑsÈ
Bhummatthe
paccattavacanaÑ
Bhummadevassa dakkhiÓahattho sabbakÈmadado
Bhoga, dÈnasampattiyÈ
sukhaÑ supati
paÔibujjhati ca
BhogÈ nÈmete
pahÈyagamanÊyÈ
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[ Ma ]
240
205
75
18
128
200
88
134
238
105

119
82

[ Ma ]
MacchariyÈpakata
117
Macchera
16
MaccheramalapariyuÔÔhitacittassa ÈdÊnavo
179, 185
Maccherassa ÈdÊnavo
50
MataÑ anusocanaÑ candassa
gahetukÈmatÈsadisaÑ
60
Matakabhattassa mÈlÈgandhena
katÈkÈro
57

Matakakicca
257
MatapitikakuÔumbikavatthu
36
ManasÈpi anatthaÑ na
cintetabbaÑ, pageva
kÈyavÈcÈhi
109
Manussissariya
110
MaraÓaÑ nÈma dhanena na
sakkÈ paÔibÈhituÑ
91
MaraÓaÑ nÈma
sabbasÈdhÈraÓaÑ
257
MahÈkappassa upamÈ
237
MahÈniraye pakkhepo
205
MÈtugÈme paÔibaddhacittassa
ÈdÊnavÈ
254
MÈtu nÈma hadayaÑ mudukaÑ 59
MÈnak|ÔÈdivasena vohÈraÑ
katvÈ jÊvanti
261
MigaghÈtakassa ÈdÊnavÈ
156
MicchÈdiÔÔhika
105
Mitta, sakhÈnaÑ visesatÈ
28
Missakakammassa phalaÑ
44
Mukhe tattalohasecanaÑ
205
MusÈvÈdassa ÈdÊnavo
34
MorapiÒchakalÈpadÈnÈnumodanassa ÈnisaÑsÈ
132
[ Ya - Ra ]
YÈmaloka
31, 101
YÈcake Ègacchante disvÈ
mukhavaÓÓo vippasÊdati
115
RÈjÈ itthiÑ pariggahaÓ|pÈyaÑ karoti
201
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[ Ra - La ]
RukkhachÈyÈyapi anatthaÑ
na cintetabbaÑ, kima~gaÑ
pana sattabh|tesu
107-8
RuÓÓasokÈdi attaparitÈpanamattameva hoti
28
Rode kisÈ parisukkhasarÊrÈ
hoti
60
Lokiyasarikkhakena samÈhitena dÈnaÑ pavatteyya
122
LobhadosÈ macchariyassa
m|laÑ nÈma
83
Lohakumbhiniraye pÈpuÓanakÈlassa paricchedo
264
LohakumbhipakkhepanaÑ
205
[ Va ]
VacÊduccaritÈnur|passa
ÈnisaÑso
VaÔarukkhassa parimÈÓo
VaÓÓakathanassa ÈnisaÑso
VaÓÓasaddassa atthÈ
VatthayugadÈnassa
anumodanÈ
PatthÈni datvÈ petassa uddisi
VanibbakÈnaÑ dhammatÈ
VassÈnaÑ gaÓanÈ
VÈsudevÈdayo bhÈtikÈ dasa
VÈha, sakaÔÈnaÑ sadisatÈ
VÈho nÈma vÊsatikhÈriko hoti

73
106
200
10
216
216
113
238
104
96
96

[ Va - Sa ]
VibhavÈnur|paÑ dÈnaÑ
dadeyya
122
VissajjanÈ duvidhÈ
2
VuttabÊj|pamÈ
deyyadhammassa
128
VettaraÓiyaÑ samotaraÓaÑ
205
VedÈnaÑ a~gÈni cha
92
VessavaÓa = Kuvera
16
SaÑgha, puggalÈnaÑ dÈnaÑ
dukkhato muccanassa
sadisatÈ
43
Sa-iti na-iti du-iti
so-iti imÈni cattÈri
akkharÈni pavattanti
262-3
SakkaccaÑ dÈnassa dÈtabbatÈ 117
Sakkharakhipanasippe
nipphattiÑ gato
265
Sagga
8, 83
SataÑ
238
SatasahassaÑ
238
Sattavassikova arahattaÑ patto 50
SattÈnaÑ attabhÈvassa
pariyanto na paÒÒÈyetha
154
SattÈnaÑ jÊvitaÑ bhedanapariyantaÑ
256
SaddhammÈ satta
151
Sandhi, si~ghÈÔakÈnaÑ
visesatÈ
23
Sapathassa ÈnisaÑsÈ
30, 176
SapathÈkÈra
34
Sappurisadhammassa
paggahatÈ
108-9
SabbacatukkayaÒÒa
263
SampadÈ paÒca atthÈ
varabhÈvena icchitÈ
121
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[ Sa ]
Sahatthena adÈne dakkhiÓeyyÈ
dÈnena parihÈyeyyuÑ
118
Sahatthena adÈne
deyyadhammo aÔÔhÈne
viddhaÑsiyetha
118
SahassaÑ
238
SÈÔakÈvaharaÓena naggÈ ahosi 44
SÈriputtattherassa mÈtubh|tapubbÈ petÊ anumoditvÈ
devaloke nibbatti
73, 75
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[ Sa ]
SÈsana~gÈni nava
SuttadÈnamayapuÒÒakammassa ÈnisaÑso
SuttabhikkhÈ
S|lÈropitaÔÔhÈna
SetudÈnassa ÈnisaÑso
Sokavinodano dhammo
SokavinodanÈnuk|lo amacco
Sokasantattahadayavatthu

2
137
135
200
200
152
88
36
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[A-Œ]
Aggideva (rÈjÈ)
88, 104
A~kura (rÈjÈ)
88, 104-10,
112, 115-21, 123-31
AjÈtasattu
99, 102-4, 196
Ajjuna (rÈjÈ)
88, 104
AÒjanadevÊ
104-5
AnÈthapiÓÉika
15
Anuruddhatthera
72, 127
Ambasakkara 200, 202, 217, 223
Arindama (rÈjÈ)
230, 232-3
Asayha (seÔÔhi)
105, 111, 113-4
AsitaÒjana (nagara)
104
Œnandatthera
88, 165
[I]
IÔÔhakavatÊ (gÈma)
Indaka (mÈÓava)
Indaka (yakkha)
[U]
Uttara (mÈÓava)
UttarÈpatha
Udena (rÈjÈ)
UpÈlitthera
UbbarÊ (aggamahesÊ)
UruveÄÈ (gÈma)

62, 72
127-8
129
131, 133-4
94, 104
131
214
150-3
154

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ E - Ka ]
Erakaccha (nagara)
94-6
Ka~khÈrevatatthera
132-3
KaÓÓamuÓÉadaha
141-2
Kapila (nagara)
149
Kappitaka
213-4, 227
Kappinatthera
72
Kamboja
106-7
Kassapa (Buddha)
9, 11, 19,
140, 172
KÈmadadahattha (yakkha) 106-7
KÈsi (raÔÔha)
18, 57, 65, 86
Kitavassa (rÈjÈ)
164, 246
Kimila (nagara)
140
KuÓÉi (nagara)
165
KuÓÉinÈgariyatthera
166
Kuru (raÔÔha)
185
Kuvera
16
KusinÈrÈ
196
Koliya
157
KoliyamahÈmatta
158
KosambÊ
131
Kosala (rÈjÈ)
17, 243, 262
[ Ga ]

Ga~gÈ (nadÊ)
132-4, 141-2
GayÈsÊsa
20
Gijjhak|Ôa (pabbata)
9, 13,
195, 266
Gotama (Buddha)
19, 25-7, 193
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[ Gha - Ca ]
GhaÔapaÓÉita (rÈjÈ)
CatumahÈrÈjika
Candadeva (rÈjÈ)
CÈtumahÈrÈjika
CundaÔÔhila (gÈma)
C|ÄanÊputta
C|ÄanÊbrahmadatta
C|ÄaseÔÔhi

PiÔÔha~ko
88-90,
93, 104
110
88, 104
255
156-7
152
149
99

[ Ja ]
JambudÊpa
70, 104
Jayasena (rÈjÈ)
18
Jetavana
15, 36, 43, 49, 50,
56, 76, 84, 87, 94, 131,
148, 176, 185, 200,
243, 246, 249, 252,
254, 262
[ Ta ]
TÈvatiÑsa

TissÈ

68, 105, 115,
120, 125, 127-9, 131,
139, 180, 243
76-7, 80-1, 84

[ Da - Dha ]
DÊgharÈji (gÈma)
62-3, 72
Devadatta
100
DvÈravatÊ (nagara)
88-9, 104-5,
107, 115, 118
DhataraÔÔha
16

NÈmÈnukkamo
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[ Dha - Na ]
DhanapÈla (seÔÔhi)
94-6
DhammadinnÈ (upÈsikÈ)
20
DhammapÈla (brÈhmaÓa)
57
DhammapÈlatthera
270
DhammÈsoka (rÈjÈ)
228, 234
Nanda (rÈjÈ)
67, 71, 168
Nandaka (senÈpati)
227
Nandanavana 160, 163, 172, 175
NandÈ
84-6
Nandiya (devaputta)
240
Nandisena (upÈsaka)
84-6
NÈradatthera
2, 9, 10, 11, 13,
14, 189, 193, 195
[ Pa ]
Pajjuna (rÈjÈ)
PaÒcavaggiyÈ
PaÒcÈla (raÔÔha)
PaÓÉukambala
PaÓÓa (raÔÔha)
PÈÔaliputta
PÈyÈsi
Pi~gala (rÈjÈ)
PoÔÔhapÈda

88, 104
20
149-52
129
94-6
254-6
229
227-8, 234
166

[ Pha - Ba ]
Phussa (bodhisatta)
18
Baladeva (rÈjÈ)
88, 104
BÈrÈÓasÊ
20, 37, 43, 50, 57,
68, 72, 99, 100, 142-3,
156-8, 164, 172, 265
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[ Ba - Bha - Ma ]
BimbisÈra (rÈjÈ)
19, 21, 23,
75, 156, 194
Brahmadatta (rÈjÈ)
150-2
BhaddÈ KÈpilÈnÊ
70
Magadha (raÔÔha)
20, 62
MaÔÔhakuÓÉalÊ
87
MattÈ
76-7
MandhÈtu
92
Malla (rÈjÈ)
196
MahÈkaÑsa
104
MahÈkaccÈyanatthera
131
MahÈkassapatthera
70
MahÈdhanaseÔÔhi
3
MahÈpaduma (Paccekabuddha) 70
MahÈmoggallÈnatthera
5, 6, 72,
74-6, 148, 176-7, 197,
199, 241, 249, 251-2, 266
MahÈsÈgara
104
MahÈsudassana
92
MÈra
268

[ La ]
Licchavi (rÈjÈ)
200, 202, 205
216-7, 219,
220-1, 223-4
LohakumbhÊ (niraya)
205,
262, 264

[ Ya - Ra ]
Yugandhara (pabbata)
128
RÈjagaha
2, 3, 9, 11, 13, 15,
18, 20, 72, 75, 99, 102,
189, 192-3, 197, 201,
241, 247, 261-2, 266
Revatatthera
134
Roruva (nagara)
105, 110-12
RohiÓeyya (amacca)
88-9

[ Sa ]
SaÑkiccatthera
50, 51, 52, 56
Sakka (devarÈjÈ)
20, 57, 61,
105, 110-12, 115,
120-21, 180, 230
Sa~kassa (nagara)
131
SÈÓa (pabbata)
165-7
SÈÓavÈsitthera
164
SÈriputtatthera
62-5, 72-6

[ Va ]
VajjÊ (raÔÔha)
VaruÓadeva (rÈjÈ)
VasavattÊ
VÈsudeva (rÈjÈ)
Vir|pakkha
Vir|Ähaka
VisÈkha (seÔÔhi)
VesÈlÊ (nagara)

202, 225
88, 104
86
88, 93, 104
16
16
20
200-3, 214,
217, 223-4, 226
VessavaÓa
16, 111-2,
115, 233
VeÄuvana 3, 6, 9, 11, 62, 72, 99,
156, 164, 189, 192,
194, 240, 243, 261, 265
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Petavatthu-aÔÔhakathÈya
PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SÈvatthi
15, 29-30, 33-4,
36, 40, 43-4, 49, 56,
76, 84, 87-8, 94, 99,
104, 128, 131, 135-6,
140, 148, 172, 176,
179, 227, 243-4,
249, 252, 254, 256,
258-60, 262
Sindhaka (mÈÓava)
119-21
SirimÈ (devÊ)
18
SujÈta
37, 39

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sunetta (Paccekabuddha) 246, 248,
264, 266-7
SulasÈ (nagarasobhinÊ)
4, 6, 9
SuvaÓÓabh|mi
44, 254
S|riyadeva (rÈjÈ)
88, 104
SeriÓÊ
185
Sonaka
121
[ Ha ]
HatthinÊ (pura)
185, 188
Himavanta
134, 141, 142,
150, 172

Petavatthu-aÔÔhakathÈya

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho.
Petavatthu-aÔÔhakathÈya
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AkataÒÒupuggalo = AllapÈÓÊ kataÒÒupuggalo (Ka)
Akantanti = Akantikanti na kantaÑ (SÊ, I)
AkkuÔÔhaÑ = AkantaÑ (SÊ)
AgamanÊyaÑ anabhibhavanÊyaÑ = Agati abhibhavanÊyaÑ (SÊ, I)
Acakkhugocarassa = Acakkhuno parassa (SÊ, I)
AcchandikÈ = AnicchakÈ (SÊ, I)
AjjhÈsito = Ajjhosito (Ka)
AÒÒatarÈ evaÑbh|tÈ = AnantarÈ evaÑ vaÓÓabh|tÈ (SÊ, I)
AÒÒÈto = Ajjhito (Ka)
AÒÒÈtoti avagato = Ajjhitoti adhigato (Ka)
AÒÒopi nippaÒÒo = AÒÒo nippaÒÒo iva (SÊ)
AÔÔha~gavarenupetaÑ = AÔÔha~gavaraÑ upetaÑ (I)
AÔÔhatvÈ = ŒgantvÈ (SÊ, I)
AÔÔhÈnÈghÈtena = AccharÈghÈtenapi (Ka)
AtÈresiÑ = AdhÈresiÑ (Ka)
AtÈresinti = AdhÈresinti (Ka)
Atikkami = Apakkami (SÊ, I)
AtikkamitvÈ = VÊtinÈmetvÈ (SÊ, I)
Atikkamma = Adhigayha (SÊ)
AtidÊghÈ = Ah| dÊghÈ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
109
177
42
53
207
51
250
92
206
206
38
222
160
164
78
81
166
20
128
133
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PiÔÔha~kÈ

[A]
AtiduÔÔhavÈcoti atiduÔÔhavacano = DukkhavÈcoti dukkhavacano (I)
Atid|re = Suvid|re (Ka)
AtÊtattabhÈve = AtÊtabhave (SÊ)
AtÊte addhani kalyÈÓaÑ = AtÊtamaddhÈnaÑ kusalaÑ (SÊ, I)
AtulaÑ daditvÈ = AtulaÒca datvÈ (Ka)
AttanÈ katakammaphale = Attano kammaphale (Ka)
Attano attano = Attano (Ka)
AtthaÑ = AnatthaÑ (Ka)
AtthÈ varabhÈvena = AtthÈvahanabhÈvena (SÊ, I)
AthaddasÈsiÑ = AddasÈsiÑ (SÊ)
Adu = Œdu (SÊ, I)
“AddhÈ paÔiÒÒÈ me tadÈ ahu = AddhÈ paÔiÒÒÈtametaÑ tadÈhu (Ka)
Addhikajanehi = Atthikajanehi (Ka)
AddhikÈnaÑ = AtthikÈnaÑ (Ka)
Adhigacchasi = Avagacchasi (SÊ, I)
Adho ogacchanto = Adho gacchanto (SÊ, I)
“Anabbhito = Anavhito (SÊ)
AnÈkaÉÉhaniyovÈti = AnÈkulanÊyo hoti (SÊ, I)
AnÈdariko = AnÈdariyako (SÊ, I)
AnÈdaro = AgÈravo (Ka)
AnÈdÈya = ŒdÈya (SÊ, I)
Aninditadassane = An|nadassane (Ka)
“AnugÈmikanidhÊ”ti = AnugÈmikaÑ nidÈnanti (SÊ, I)
AnucchavikaÑ = AnucchavikaÑvassa (Ka)
Anudicchatu = Œdissatu me (SÊ, I)
AnudiÔÔhaÑ = AnuddiÔÔhaÑ anunÊtaÑ (SÊ) AnusiÔÔhaÑ (Ka)
AnuddayaÑ = DayaÑ anuddayaÑ (SÊ, I)
AnekapÈÓavadhahiÑsanakakiccaÑ = AnekapÈÓavadhaÑ
bhiÑsanakaÑ atekicchaÑ (Ka)

14
128
96
70
102
49
124
247
121
267
230
206
113
113
82
264
59
110
5
3
36
175
236
61
186
104
64
263

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AnekasatasahassapabhedÈni vatthÈnÊti = AnekasatasahassapamÈÓÈnÊti (Ka)
AnnapÈnÈdinÈ = AnnapÈnena (Ka)
AnvÈdisÈhi meti = UddisÈhi meti (SÊ, I)
AparÈparuppatti = AparÈ ca anuppatti (SÊ)
Apica = Apica kho (SÊ, I)
Api yojanÈni = AdhiyojanÈni (SÊ, Ka)
AppitÈ = Anappaso (SÊ) AnappakÈ (I)
ApuÒÒassa = PuÒÒassa (SÊ)
AbbahÊ vatÈti nÊhari vata = Abb|ÄhaÑ vatÈti nÊharitaÑ (SÊ)
AbbhussukkamÈnaÑ = AbbhuggamamÈnaÑ (Ka)
AbhÈÓi = AbhÈsi (SÊ)
AbhigamanÊyo = Sabbhi sambhÈvanÊyo (Ka)
AbhijjamÈne sa~ghÈte = AvinassamÈnasa~khÈte (Ka)
Abhibh|tÈ = Sama~gÊbh|tÈ (SÊ, I)
AbhisaddaheyyaÑ = AbhisaddaheyyaÑ paÔiÒÒeyyaÑ (SÊ, I)
AmaccÈ paÔiladdhÈ assu, tassa = AmaccÈ santi,
saÑvijjamÈnassa tassa (Ka)
Ambasakkaro = Ambasakkharo (SÊ)
“AraÓavaÓÓÊ pabhÈsasÊ”tipi = AraÓasadisavaÓÓavÈti vÈ (SÊ)
TaruÓasadisavaÓÓavÈti vÈ (I)
Arahanto = ViharantÈ (SÊ, I)
AriyÈvakÈsoti = AriyÈva kÈsatÊti (SÊ)
Arucis|cane = AnussavaÓe (SÊ, I)
AlakkhikÈ = AsikkhitÈ (SÊ, I)
AllakesÈ = Ala~katÈ (Ka)
AllapÈÓinÈ = AllapÈÓi nÈma (SÊ)
AvakantitaÔÔhÈne = Avakantita-avakantitakkhaÓe (SÊ)
AvisaÔassarÈ = AvissaÔÔhasarÈ (SÊ, I)
AhaÑ = AhaÒca (SÊ, I)
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137
106
74
153
27
253
265
182
39
60
233
8
156
74
207
93
200
196
91
196
97
62
76
109
198
174
123
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NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
Ahamapi kassaÑ = Ahampi karissaÑ (SÊ, I)
“Aho tapassÊ”ti = Aho vata sirÊti (Ka)
Aho vata te = Te vata aho (Ka)
Aho vata re = Aho vatÈre (SÊ)
Ahosi, kasmÈ? YasmÈ = Ahosi, tasmÈ (SÊ)
Asamattho = Asamatthako (SÊ)
Asahanto = ApasÈrento (Ka)
AsÈrato dhanato sÈrÈdÈnaÑ = AsÈdanato sÈdanaÑ (Ka)
Asipattasadisehi = AsipattasaÓÔhÈnasadisehi (SÊ, I)
AsekkhÈnaÑ = SeÔÔhÈnaÑ (Ka)
Asocante = Arodante (Ka)
Assa viya = AyaÑ viya (Ka)
Assumukho rattakkho kandanto = Assumukho urattÈÄiÑ
kandanto tassa (SÊ, I)
[Œ]
ŒgamanakÈraÓaÑ = ŒgamanÈkÈraÑ (SÊ)
Œcikkha me taÑ = Œcikkha me tvanti (SÊ)
Œdisa yaÑ hi kiÒci = ŒdisayÈhi kiÒci (Ka)
Œdisi = AdÈsi (SÊ, I)
ŒdÊnavaÑ = ŒdÊnavaÑ kathetvÈ (SÊ, I)
Œbaddhasineho manuÒÒena = Œbandhasinehabharitena (Ka)
ŒmisakiÒcikkhahetu = ŒmisakiÒcihetu (SÊ, I)
ŒyaÒca vayaÒca jÈnitvÈ = ŒyaÒca jÈnitvÈ (SÊ)
ŒrÈm|pavanÈnÊti = ŒrÈmÈnÊti ÈrÈme upavanÈnÊti (Ka)
Œruyha = Œruyha rathaÑ (SÊ, I)
ŒvikatvÈ = ŒcikkhitvÈ (SÊ, I)
ŒsiÒcitvÈ = ParipphositvÈ ÈsiÒcitvÈ (SÊ)
Œhu me = Œtumo (Ka)
Œhu meti = Œtumoti (Ka) Œtumeti (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
101
69
123
123
153
114
240
124
242
248
58
58
37
142
100
64
43
192
76
122
97
239
95
198
153
153

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[I]
I~gha tvaÑ gantvÈna piÔÔhito gaÓheyyÈsi = I~gha tvaÑ piÔÔhito
gaÓha ucchuÑ (SÊ)
Idha nihitaÑ bhavatu = Idha nataÒca hotu (Ka)
Idha nihitanti idh|panÊtaÑ = Idha natanti idhapi nataÑ (Ka)
Imassa purisassa jÊvitassa = Imassa jÊvitassa (SÊ)
[U]
Ukkacca = UkkaÉÉha (SÊ)
UkkaccÈti = UkkaÉÉhÈti (SÊ)
Uttari tattha na jÊvissasi = UddhaÑ na jÊvissasi (SÊ, I)
UttasantÈ = OttappantÈ (Ka)
UttasantÈti = OttappantÈti (Ka)
Udakapicchillo = Udakapicchilo (SÊ)
UddassayÊ = UddisayÊ (SÊ, Ka)
UddisÈpeyyÈtha = ŒdiseyyÈtha (Ka)
UpakÈraÑ karontÊti = UpakÈrÈ hontÊti (Ka)
Upagacchati = Uppajjati (SÊ, I)
UpapajjÊti = UppajjÊti (SÊ, I)
Uparodho nirodho = Uparodho jÈto (Ka)
UpalÈlentÊ = UpadhÈrentÊ (Ka) UpalÈpentÊ (I)
UpavÈsitaÑ = UpavÈyitaÑ (Ka)
UpasaÑbyÈnaÑ = UparivasanaÑ uparihÈraÑ (SÊ, I)
Upasa~kamitvÈ = ŒgantvÈ (SÊ, I)
Upasa~kamma = Upagamma (SÊ, I)
Upasa~kammÈti = UpagammÈti (SÊ, I)
UpasobhitaÑ = R|pasobhitaÑ (Ka)
UposatharakkhaÓamattena = UpaÉÉh|posatharakkhaÓamattena (SÊ, I)
UppajjamÈnaÑ = UpapajjantÈnaÑ (Ka)
UpphÈsulike = UppÈsuÄike (Ka)
UyyÈnavantaÑ = UyyÈnavanaÑ (Ka)
UyyÈnavantanti nandanavanasahitaÑ = UyyÈnavananti
nandanavanasadisaÑ (Ka)

242
175
175
206
195
196
138
166
167
174
168
33
39
8
176
204
259
151
45
201
136
136
172
195
247
63
173
175
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NÈnÈpÈÔhÈ
[E]
Ekova putto = Athassa ekaputto (Ka)
EtaÑ = EvaÑ (SÊ)
EtamÈdÊnavaÑ = EvamÈdÊnavaÑ (SÊ)
EtÈdiso = TÈdiso (SÊ, Ka) (VimÈna-®Ôha 14 piÔÔhe passitabbaÑ)
Ediso = EtÈdiso (SÊ, I)
EvaÑ cha = EvaÑ ca (SÊ)
EvaÑpakÈsitanÈmo = PakÈsananÈmo (Ka)
Evar|po = Evar|pena (Ka)

PitÔÔha~kÈ
3
120, 245
245
10
10
248
157
10

[O]
Ogalitena = OvuÔÔhitena (Ka)
OÒÒÈtabbo = Omako ÒÈtabbo (SÊ, I)
OtÈretvÈ = OgÈhetvÈ (Ka)
OttappasantÈsabhayÈti = OttappantÈsÈ hontÊti (Ka)
OvÈdaÑ = UppÈdaÑ (Ka)

28
180
143
167
228

[ Ka ]
Kacci te = Kacci vo (SÊ, I)
KaÓÉambarukkham|le = GaÓÉambarukkham|le (SÊ)
KaÓÓamuÓÉoyaÑ = AyaÑ kaÓÓamuÓÉo (SÊ, I)
KaÓÓamuÓÉo sunakho tava = KaÓÓamuÓÉo ca sunakho (SÊ, Ka)
KathaÑ = DhammakathaÑ (SÊ, I)
Kaddamo = Kaddame (I)
KantitvÈ = OkkantitvÈ okkantitvÈ (SÊ, I)
Kamati = Gamati (Ka)
KamanÊyehi = RamaÓÊyehi (Ka)
KammaÑ = Kammanti (SÊ)
Kammaphalena = PÈpakammavasena (SÊ, I)
Kammavasena = Kammaphalena (Ka)
Kammassa sarikkhakena vipÈkena = KammasarikkhakavipÈkena (Ka)
KaraÓaÑ = KarakaÑ (SÊ, I)

164
128
147
145
61
210
177
7
189
255
23
245
266
169

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ka ]
KaraÓanti dhamakaraÓaÑ = Karakanti dhammakarakaÑ (SÊ, I)
KaruÓÈya katÈkÈradassanaÑ = KaruÓÈyikÈkÈradassanaÑ (Ka)
Karonto = KÈrento (?)
Kassanti = Karissanti (SÊ, I)
KahÈpaÓarÈsimhi = KanakarÈsimhi (Ka)
KÈci = KÈpi (SÊ, I)
KÈmaguÓesu = KÈmesu kÈmaguÓesu (SÊ)
KÈmaguÓehi = KÈmehi (Ka)
KÈmanasÊlo = RamanasÊlo (SÊ) GamanasÊlo (I)
KÈy|rÊ = Key|rÊ (SÊ)
KÈraÓena = Kammena kÈraÓena (SÊ)
KÈruÒÒaÑ = KÈruÒÒataÑ (SÊ, I)
KÈlagatÈ = KÈlakatÈ (SÊ) KÈla~katÈ (Ka)
KÈlagatÈti attano maraÓakÈlena gatÈ = KÈla~katÈti attano
maraÓakÈlena katÈ (Ka)
KÈleyeva = KÈlasseva (SÊ, I)
KiÑ ummattakosi = KiÑ tvaÑ ummattako... jÈtosi (SÊ)
KiÑ vÈ te’dha = KiÑ vÈ ca te (SÊ, I)
KitakakaÓÔakasadisÈni = KiÔakasadisÈni (Ka)
Kinti ceti Èha = KimidaÑ peto Èha (SÊ)
Kiminanti = Kimijanti (SÊ)
Kimilanagare = Kimbilanagare (SÊ, I)
KimilÈyaÑ = KimbilÈyaÑ (SÊ, I)
KimilÈyanti = KimbilÈyanti (SÊ, I)
KissÈyaÑ = KiÑ nissÈya (SÊ, I)
KÊÔakÈ = KiÔapÈ (Ka)
KÊÄanasamatthÈ = KÊÄanasaÑsaÔÔhÈ (Ka)
KuÓaliÑ mukhaÑ = KuÓÉalÊmukhaÑ (SÊ, I)
KuÓalÊkataÑ = KuÓÉalÊkataÑ (SÊ)
KuÓÈ = KuÓÔhÈ (SÊ, I)
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171
67
206
102
149
99
163
189
15
195
212
5
22
27
201
37
79, 83
42
10
179
140
146
147
15
42
62
116
116
116
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PiÔÔha~kÈ
[ Ka ]

KuÓÈti kuÓikÈ paÔikuÓikÈ = KuÓÔhÈti kuÓitÈ paÔikuÓitÈ (SÊ)

116

KuÓitÈ = KuÓÔhÈ vikuÓÔhitÈ (SÊ)

117

KummaggaÑ paÔipajjitvÈ = UmmaggaÑ gahetvÈ gacchanto (Ka)

41

Kur|rino = Kuruddino (Ka)

166

KulapurisÈnaÑ vÈ = KulaparisÈnaÑ vÈ (SÊ)

161

Kular|pÈcÈrÈdiguÓavisesasampanne = KulasÊlar|pajÈtiyÈdiguÓavisesasampanne (Ka)

262

Keci tattha papatitvÈ = Te ca tattha papatitÈ (Ka)

159

KevalaÑ = Na kevalaÑ (SÊ, I)

108

KevalÊbhÈvaÑ patto = KevalaÑ bhÈvappatto (Ka)

237

KesanivÈsanÈ = KesanivÈsino (Ka)

159

KesanivÈsanÈti = KesanivÈsinoti (Ka)

160

Kesam|lesu = Kese sam|le (SÊ)

44

KesarabhÈrehi saÒchÈditavasena = KesarabhÈgehi
saÒchannavasena (Ka)

171

Kesuci = Tesu (SÊ, I)

24

Kes|papÈtanaÑ bhesajjaÑ = KesabÈdhanabhesajjaÑ (Ka)

43

KoÔisatasa~khena = KoÔisatasa~khÈtena (SÊ, I)

91

KoseyyakambalÊyÈni = KoseyyakambalÈneva (Ka)

168

[ Kha ]
KharagattÈ = PharusagattÈ (Ka)

84

Kharo = Ghoro (SÊ, I)

191

KhalavÈÓijo = BÈlavÈÓijo (Ka)

178

KhÈditvÈ = Sayameva khÈditvÈ (SÊ, I)

178

KhÈdiyamÈnÈ, bÈdhiyamÈnÈti = KhÈdamÈnÈ, khÈdiyamÈnÈti (Ka)
KhuppipÈsasamappitÈ = KhuppipÈsÈsamappitÈ (SÊ, I)
KhettabhÈvÈ paÔikkhepato = Khettassa vÈ paÔikkhepato (SÊ, I)

64
244
7

NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ
[ Ga ]

Gaganatalamaggeti = Gaganatalamatthaketi (SÊ)
Gacchante = Gacchante gacchante (SÊ, I)

174
50

Gatena dÈnaÑ sakkÈ = Gate dÈni sakkÈ taÑ (SÊ)

113

GanthitabhedaÑ = GanthikÈdibhedaÑ (Ka)

119

GandhadÈru-ÈdÊhi = CandanÈgaru-ÈdÊhi (SÊ)

70

Gandhapupphadh|pehi = Gandhapupphadh|padÊpehi (SÊ, I)

132

Gamanena sÈdhetabbo = Dhanena haretabbo (Ka)

107

GahetvÈ gÈmaÑ Ègacchati = GahetvÈ Ègacchati (Ka)

156

GÈthÈsukhatthaÑ hettha nÈ-iti = GÈthÈsukhatthaÑ tepi nÈ-iti (Ka)

31

GÈmadvayavÈsikesu = GÈmadvayato (Ka)

72

Gonakatthate = GoÓasanthate (Ka)

193

[ Ca ]
CaÓÉÊ ca pharusÈ cÈsiÑ, tayi cÈpi agÈravÈ = CaÓÉÊ pharusavÈcÈ ca,
tayi cÈsiÑ agÈravÈ (SÊ)

85

CatunnaÑ = Bah|naÑ (Ka)

134

CattÈro ca paÔipannÈ = CattÈro maggapaÔipannÈ (SÊ)

233

Cando = CandimÈ (SÊ)

173

Cintayeti = Cetayeti (SÊ)

108

Cirassanti = Vinassanti (Ka)

56

CundaÔÔhilanÈmake = CundatthikanÈmake (SÊ)

156

CullÈsÊti = C|ÄhÈsÊti (SÊ, Ka)

231

Codanatthe = Uyyogatthe (SÊ)

83

[ Cha ]
ChaÔÔÊyati = ChÈdÊyati (SÊ)

161

ChaÉÉitamalamaÒcasayanÈ = ChaÉÉitamallÈnaÑ maÒcaparÈyaÓÈ (Ka)

74

ChÈrika~gÈrabahulÈ = JhÈyita~gÈrabahulÈ (Ka)

74

Chinnasaho = ChinnasabhÈvo (Ka)

242

326
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[ Ja ]
JagatÊpati = JagatiÑ sadÈ (Ka)
JanapadikÈnaÑ = JanapadÈdhikatÈnaÑ (SÊ)
JiÓÓatacaÑ = JiÓÓaÑ tacaÑ dukkhaÑ janentaÑ (SÊ, I)
JÊvanti. TÈ = JÊvantiyo (SÊ, I)
JÊvitasÈvasesanti = JÊvitayÈvasesanti (Ka)
JeÔÔhakoti = JeÔÔhoti (Ka)
JeÔÔhako so = Sova jeÔÔho (Ka)
JeÔÔhÈpacÈyiko = JeÔÔhÈpacÈyikoti (SÊ)
[ ©a ]
©atvÈ = DisvÈ (SÊ)
©ÈÓavasena mayhaÑ pucchass|ti paÔiÒÒÈ = PaÔiÒÒÈtavasena mayhaÑ
pucchass|ti (Ka)
©Èti = ©Ètako (SÊ, I)
©ÈtÊnaÑ, ye evaÑ = ©ÈtÊnaÑyeva, evaÑ (Ka)
©Èyena ca aÒÒÈyena ca, ÒÈyapatir|pakena vÈ aÒÒÈyena = ©Èyena ca
ÒÈyapaÔir|pakena vÈ (Ka)
[ ®ha ]
®hapetvÈ = VaÉÉhetvÈ (SÊ)
®hÈnaÑ = AdhiÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ (SÊ)
[ Ta ]
TaÑ attano = TaÑ tattha attano (SÊ)
TaÑ petassa = Tassa petassa (Ka)
TaÑ me tumhehi kataÑ = SÈ me tumhehi katÈ (SÊ)
TaÑ rodantiÑ = TaÑ amaranti (Ka)
TaÑ sandhÈya vadati = SÊsabhedapÈpuÓaÔÔhÈnagato (Ka)
TathÈ = Tassa (Ka)
TathÈ taÑ dÈnaÑ alabhantÈ = YathÈ taÑ tamatthaÑ ajÈnantÈ (Ka)
TathÈpÈpapasuto = KatapÈpapasuto (Ka)

270
151
58
261
183
53
53
235
247
206
19
24
261
257
83
5
17
56
15
177
45
20
6

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ta ]
TathÈhaÑ = YathÈhaÑ (Ka)
Tato = Gato (SÊ)
Tattheva patitÈ = Tattha papatitÈ (Ka)
Tanti = TaÑ hi (SÊ, Ka)
TamupakkhaÔaÑ = UpakkhaÔaÑ (SÊ, I)
TayÈti = TassÈti (Ka)
TayÈnudiÔÔhaÑ = TayÈnusiÔÔhaÑ (Ka)
TassaÑ = Tattha (Ka)
Tassa = Tattha (SÊ, I)
Tassa tathÈ katassa = Tassa yathÈ mayÈ katassa (Ka)
Tassa byasanappattiÑ = Tassa taÑ pavattiÑ (Ka)
TassÈ cÈsi sujÊvikÈ”ti = SarÊraÑ cÈrudassananti (SÊ, I)
TahiÑ = TathÈ hi (SÊ, I)
TÈ kambukÈy|radharÈ = KÈkambukey|radharÈ (SÊ, I)
TÈpasapabbajjaÑ = SamaÓapabbajjaÑ (SÊ),
SamaÓakapabbajjaÑ (AÑ-®Ôha 1. 137)
TÈya = Tena (Ka)
TÈya ca = TaÑyeva (Ka)
TirokuÔÔapetavatthuÑ = TirokuÉÉapetavatthuÑ (SÊ, I)
TuyhaÑ mayhaÒca mÈrisÈ = Mama tuyhaÒca mÈrisa (SÊ, I)
Te = Vo (SÊ, SyÈ)
Te gharÈ tÈ ca dÈsiyo = Te gharadÈsiyo ÈsuÑ (SÊ, I)
Tedha ghosentya’dissantÈ = Te ca ghosenti dissanti (Ka)
Tena evaÑ = Te pana kÈyena eva (Ka)
Tena ÔhitaÔÔhÈne = TaÑ senÈpatiÔÔhÈne (Ka)
TenÈti yasmÈ = TenÈti tasmÈ, yasmÈ (SÊ)
TepÈ’kÈse’valambare = Te cÈkÈsevalambare (Ka)
TesaÑ = Te taÑ (Ka)
Tesu = Gatesu (Ka)
Tehi = Kehici (Ka)
TyÈ’jÈnamÈnÈya = Te ajÈnamÈnÈya (SÊ)
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215
115
253
123
100
80
104
43
3
210
5
188
265
144, 195
70
30
42
21
263
166
79
244
92
131
117
67
7
172
185
78
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[ Ta - Tha ]
TvaÑ ca = Tava (Ka)
TvaÑ neva maÑ lacchasi = Teneva na lacchasi (SÊ)
Therassa dassayÊ = TherassuddissayÊ (Ka)
There = TheraÑ (SÊ)

131
219
168
33

[ Da ]
Dasa dasa = Dasa (Ka)
DÈnaÑ pavattÈpesi = DÈnavatthuÑ pesesi (SÊ, I)
DÈnavattaÑ sakkaccaÑ = SakkaccaÑ dÈnavatthu (SÊ, I)
DÈnavasena = DÈnena idÈneva (Ka)
DÈnasÊlÈdirato = DÈnasÊlÈdinirato (SÊ, I)
DÈnena = ChÈtena (SÊ), SÈtena (SÊ)
DiÔÔhadhammikapaveÓÊ na pavattati = DiÔÔhadhammikato (Ka)
DiÔÔhÊvis|kÈni vinodayeyyÈ”ti = DiÔÔhivisukÈni ca ko vinodayeti (SÊ)
DiyyamÈnaÑ sÈÔakaÑ = DiyyamÈnena sÈÔakena (SÊ)
DukkhavipÈkaÑ = DukkhaÑ dukkhavipÈkaÑ (SÊ, I)
DuggamaÔÔhÈnÈni = DuggamanaÔÔhÈne (Ka)
DubbaÓÓar|pÈ = Vuttar|pÈ (Ka)
DevatÈ me = DevatÈsi (SÊ)
DevatÈ meti = DevatÈsÊti (SÊ)
DevadattiyaÑ dhanaÑ = DevadattikadhanaÑ (Ka)
DevaputtaÑ gÈravena = DevaputtaÑ (Ka)
Dehi tvaÑ = Dehi me (Ka)
DoÓinimmajjaniÑ = DoÓinimmajjanaÑ (SÊ, I)
DvÈrato = Parato (Ka)
DvÈsÊti = DvÈsÊtiÑ (SÊ)

31
19
19
49
84
118
122
215
46
210
97
30
219
225
135
114
133
47
23
3

[ Dha ]
DhanalÈbhÈya = DhanahÈrakÈ (Ka)
DhanikÈnaÑ = IÓakÈrÈnaÑ (SÊ)

106
258

NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Dha ]
DhammÈni = KammÈni (SÊ, Ka)
DhammikaÒca = ManÈpikaÑ (SÊ, I)
DhÈtup|jaÑ = DhÈt|naÑ p|jaÑ (SÊ, I)
DhÊyati = DhÊyanti (SÊ, I)

220, 223
24
197
65

[ Na ]
NagaradÈrakÈ = Nagare dÈrakÈ (SÊ)
265
NaggadubbaÓÓatÈdikaÑ = NaggadubbaÓÓar|pÈdÊnaÑ (SÊ)
82
Na cintesuÑ = Na vindesuÑ (Ka)
244
Nandiseno = Nandaseno (SÊ, I)
84
Na piheyya = Na pasaheyya (Ka)
109
Na yaÑ labbhÈ = Ye na labbhÈ (SÊ)
90
NayÈmaseti = NiyyÈmaseti (SÊ)
106
Na vikampÈmi = Na vikappÈmi (SÊ)
223
Na vo = Na te (Ka)
96
“Na siyÈ nu kho evaÑ pahÈro”ti = SiyÈ nu kho evaÑ parihÈroti (Ka) 266
Na hÈyissÈma = Na parihÈyissÈma (SÊ, I)
70
Na hotÊti = Na arahatÊti (SÊ, I)
46
NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈti = NÈnÈdijagaÓÈyutÈti (SÊ)
145
NÈvaÑ = TaÑ nÈvaÑ (SÊ, I)
254
Nikabhivinayo”ti nÊtimaggaÑ = Nikhanati vinayoti nÊtima~galaÑ (SÊ, I) 107
NigrodhaÑ ramaÓÊyaÑ = RukkhaÑ nigrodhaÑ (Ka)
229
Nicitanti = Nivisitanti (SÊ)
205
NiccaÑ supupphitaÑ = NiccapupphitaÑ (Ka)
258
NiÔÔhubhaÑ = NiÔÔhubhanaÑ (SÊ, I)
74
NiddhunÈmi = OniddhunÈmi (Ka)
239
Nipatanti = Upari patanti (SÊ, I)
266
NibbattitvÈpi = Nibbattissati (Ka)
62
NiyativipariÓÈmavaseneva = NiyatipariÓÈmajavaseneva (SÊ)
236
NiratthakavacanaÑ = NitthunavacanaÑ (Ka)
77
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[ Na ]
NirayagÈmikammaÑ = NirayagÈminikammaÑ (I)
Nirayato = Narakato (Ka)
NirÈkatvÈ = NiraÑkatvÈ (Ka)
Nivattayanti = Vinivattayi (SÊ, I)
NivattemÈ”ti = NivattethÈti (SÊ, I)
NivÈresiÑ = NivÈremi (Ka)
NivesanaÒca = ŒvesanaÒca (SÊ, I)
Nivesananti = Œvesananti (SÊ, I)
Nivesane = Œvesane (SÊ, I)
NisÊditvÈ = SannipatitvÈ (Ka)
Nihitadhanato = Vittato (Ka)
NÊharante = NÊharanti (SÊ) NÊharantena (I)
Nubhontiyo = Anubhonti (SÊ, I)
‘NetaÑ channaÑ paÔir|paÑ = NetaÑ channaÑ na paÔir|paÑ (SÊ)
Nento = Nayanto (SÊ)

216
205
195
93
69
97
111
113
113
68
187
237
198
146
211

[ Pa ]
PaÑsuk|lacÊvaradharaÑ = PaÑsuk|lacÊvaraÑ pÈrupitvÈ (Ka)
PaÑsunÈ taÑ hi okiriÑ = PaÑsunÈ taÑ vikÊrihaÑ (Ka)
Pakkheti = TatthÈpi (Ka)
Pa~kaÑ = Pa~kaÑ (SÊ, I) Va~kaÑ (Ka)
Pa~kanti mudubh|miÑ = Va~kanti marubh|miÑ (Ka)
PaccekabuddhaÑ tattha ÔhitaÑ disvÈ = PaccekabuddhaÑ disvÈ (Ka)
PacchÈ = PetÈ (SÊ, I)
PacchÈsane = PaccÈsanne (Ka)
PaÒca paÒca = PaÒca (Ka)
PaÒcÈlaraÔÔhe = PaÒcÈlaraÔÔhe uttarapaÒcÈle (Ka)
PaÒcÈlÈnanti = PaÒcÈlÈti (Ka)
PaÔikuÔÔhatarÈ = PaÔikiliÔÔhatarÈ (SÊ)
PaÔiggaÓhÈ”ti = PaÔiggaÓhathÈti (Ka)

131
78
126
228
234
135
55
201
30
149
151
251
216

NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Pa ]
PaÔiggaheti = PaÔiggÈhaketi (SÊ)
162
PaÔighaÑsÈma = PaÔipisÈma (Ka)
254
PaÔicchannaguÓatÈya ca na pÈkaÔo = PaÔicchannaguÓattÈ pÈkaÔo (Ka) 214
PaÔipÈkatikasiro = PaÔipÈkatikasarÊro (Ka)
266
PaÔip|jiya = PaÔip|jayaÑ (SÊ, I)
7
PaÔisaddaheyyaÑ = PaÔiÒÒeyyaÑ (SÊ)
211
PaÔihatacittaÑ = ParibhavacittaÑ (SÊ)
240
PaÔÔhÈya = UÔÔhÈya (Ka)
226
PaÓihitadaÓÉo = PaÓÊtadaÓÉo (Ka)
221
PaÓihitadaÓÉoti = PaÓÊtadaÓÉoti (Ka)
225
PaÓÓaraÔÔhe = DasannaraÔÔhe (SÊ, I)
94
PaÓÓÈnaÑ = DasannÈnaÑ (SÊ, I)
95
PaÓÓÈnanti paÓÓÈ nÈma raÔÔhassa = DasannÈnanti dasannaraÔÔhassa(SÊ, I) 96
PatiÔÔhasi = Hi tiÔÔhasi (SÊ)
249
PatiÔÔhÈbhÈvato = SattÈnaÑ gati (Ka)
161
PatvÈ = Anuppatto (SÊ, I)
239
Pana puggale = Puna puggalÈ (SÊ)
79
PayuttÈ = DhuvayuttÈ (SÊ)
194
Parassa chindate = Purisassa chinde (Ka)
231
PariggahaÓ|pÈyaÑ = PariggahakaraÓ|pÈyaÑ (SÊ, I)
201
Pariggaho = Purisapariggaho (Ka)
143
Pariggaho”ti = Purisapariggahoti (Ka)
143
ParicaritvÈ = ParicaritvÈna (SÊ)
246
“ParicÈraÓÈ sÈpÊ”ti = ParivÈruÓÈ cÈpÊti (Ka)
203
ParicÈrikÈ = ParicÈraÓÈ (Ka)
203
PariccattasabhÈvo = PariccattattabhÈvo (SÊ)
204
PariccÈgasÊlo = PariccÈgasÊlo vÈ (SÊ)
264
Paridahissati = Parivassati (SÊ, I)
118
ParidahissatÊti = ParivassatÊti paridahessati (SÊ, I)
119
ParibÈdheti = Paripotheti (Ka)
178
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[ Pa ]
ParibbÈjikaÑ = ParibbÈjakaÑ (Ka)
ParibhÈsimhase = ParisitÈ (Ka)
Paribhijjanavasena = ParibhuÒjanavasena (SÊ, I)
ParimitattÈ = ParibbhamitattÈ (Ka)
ParimitÈni = PariÓÈmitÈni (Ka)
ParimuccantÊti = ParibhuÒjantÊti (Ka)
ParivattayantÊti = SigÈlÈ parivattayantÊti (SÊ, I)
Parivitakke = Vuttaparivitakke (SÊ, I)
Parisamantato = Parito (SÊ, I)
PariharaÓÈ = ParicÈrikÈ (Ka)
PavÈritÈ rÈjaputtÈ = SaparivÈrÈ te hi rÈjaputtÈ (SÊ, I)
Pavecchasi = PavecchasÊti (SÊ, I)
PasaÑsanaÑ hettha = PasaÑsanaÑ, ettha (SÊ)
PasaÑsitamevatthaÑ = PasaÑsitÈyapi tamevatthaÑ (Ka)
PasannamÈnasaÑ = TaÑ pasannamÈnasaÑ (SÊ, I)
Pasayha netÈ viya = Pasayhanto viya so (Ka)
Pasavanavasena = Sapathavasena (Ka)
PassÈhi = PassÈmi (SÊ)
PahÊtikaÑ = BahutaÑ (Ka)
PahenakasakkÈro = PahonakalÈbhasakkÈro (Ka)
PÈkaÔo kato = PÈkaÔe kate (SÊ)
PÈÓaghÈtena = PasughÈtanena (SÊ, I)
PÈtemÊti = PÈtesinti (SÊ, I)
PÈnÊyasarakaÑ = PÈnÊyakarakaÑ (SÊ, I)
PÈpakaÑ = PÈpakammaÑ (Ka)
PÈpakammanto = PÈpakammaÑ (SÊ, I)
PÈpadassanÈ = PÈpadassanaÑ (Ka)
PÈpabalena = PÈpavasena (SÊ)
PÈpuÓiÑsu = HaniÑsu (Ka)
PÈpo’tiduÔÔhavÈco = PÈpo dukkhavÈco (I)

30
159
33
238
238
17
182
264
31
203
19
134
29
122
165
138
33
216
126
236
28
191
30
230, 232
107
266
234
99
256
14

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
PiÔÔhadhÊtalikaÑ = KatapiÔÔhadhÊtalikaÑ (SÊ, I)
PiÔÔhipasÈraÓalakkhaÓÈ = PiÔÔhipasÈraÓalakkhaÓasa~khÈtÈ (Ka)
PitaraÑ = Pitu (Ka)
Piyo = Hiyyo (Ka)
Puccha = Pucchi (SÊ)
PucchanÈya = PucchitÈya (SÊ, I)
PucchÈ = PucchÈ ayaÑ gÈthÈ (SÊ)
Pucchi = Pucchanto (SÊ, Ka)
Pucchito tamatthaÑ = PucchitamatthaÑ (Ka)
Pucchittha = Pucchi (SÊ, I)
PuÒÒaÑ tassÈnubhÈvena = PuÒÒamassÈnubhÈvena (SÊ)
PuÒÒadhamme = AÒÒadhamme (Ka)
PuÒÒaphalena = PuÒÒavasena (SÊ, I)
PuÒÒÈni = SaddhÈni (PÈÄiyaÑ)
PuÒÒÈnubhÈvanissandena = PuÒÒÈnubhÈvasiddhena (Ka)
Putto me uttaro nÈma = Putto me bhante uttaro (Ka)
PuthujjanabhÈvadosena = PuthujjanabhÈvavasena (SÊ, I)
PunappunaÑ taÑ vaÓamukhaÑ = PunappunaÑ tava mukhaÑ (SÊ)
PubbakÈrinaÑ = Pubb|pakÈriÑ (Ka)
Pubbakepi pete = Pubbe keci pitaro vÈ (SÊ, I)
PurimabhÈvato aÒÒÈdisataÑ = PurimasabhÈvato asadisataÑ (Ka)
PuÄavakÈ = PuÄuvakÈ (Ka)
P|tilohitako = Pubbalohitako (Ka)
Petavatthu = SabbaÑ petavatthu (SÊ)
PetasambandhaÑ = PetasambandhaÑ gataÑ (SÊ)
PetÈti = PetÈ (Ka)
Petehi = Pucchitehi petehi (Ka)
Petehi ca = Tehi tehi (Ka)
PothetvÈ = UppothetvÈ (SÊ, I)
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15
203
257
57
225
207
85
241
10
221
269
226
110
25
54
133
12
198
109
16
226
13
35
2
104
27
2
1
4
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[ Pha ]

PhalaÑ = IdaÑ phalaÑ (SÊ, I)

47

PhalaÑ = TaÑphalaÑ (SÊ, I)

235

[ Ba ]
BalakkÈrena = BalakkÈrena netvÈ (Ka)
BahiÔÔhitan”ti = Mahiddhikanti (SÊ, I)

107
44

Bahi bhavaÑ = BÈhirabhÈgaÑ (Ka)

203

BahuÑ divasaÑ = Bahudivase (Ka)

106

BahukÈ ca me uppajjare = Bah| ca me upapajjare (SÊ)

136

BahukÈti = Bah|ti (SÊ, I)

137

Bah| jane = BahujjanaÑ (SÊ)

95

BÈrÈÓasiÑ ca = BÈrÈÓasiyÈ ca (SÊ, I)
BÊbhacchadassanÈ = JigucchadassanÈ (Ka)
BondiÑ = KÈyaÑ (SÊ)

157
63
231

[ Bha ]
BhagavatÈ = BhagavatÈ tÈva (SÊ, I)

2

BhattaÒca = VatthaÒca (SÊ)

149

Bhadde = Bhadde tvaÑ (SÊ)

44

Bhamanti = Caranti (SÊ, I)

244-5

BhÈtika = BhÈsitaÑ (SÊ, I)

93

“BhÈrudassanÈ”ti = BhÊrudassakÈti (SÊ)

84

Bhikkh|nampi = Bhikkh|nampi yÈguÑ adÈsi (SÊ, I)

257

Bhijjanti ca te = Bhajjanti tava (Ka)

217

BhuttÈ amÈnusÈ kÈmÈ = BhutvÈ amÈnuse kÈme (SÊ, I)

148

BhesajjahÈrÊ = BhesajjaharÊ (Ka)

78

BhoganimittaÑ bhogassa vasena = BhoganimittabhogasampadÈvasena (SÊ)

183

BhojanacchÈdanapÈnÊyaÑ = BhojanacchÈdanaÑ pÈnaÑ (Ka)

79

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ma ]
MakkhikÈhi parikiÓÓÈ = MakkhikÈparikiÓÓÈva (SÊ, I)
MaggÈ = MattÈ (SÊ)
Maccheramalassa sabhÈvena = Maccharimattassa sabbhÈvena (Ka)
MajjhimayÈme = PacchimayÈme (Ka)
MaÒcassa aÔaniÑ pariggahetvÈ = MaÒcassa aÒjaliÑ paggahetvÈ (SÊ, I)
MatakiccaÑ = PetakiccaÑ (SÊ, I)
Maddanaphalapiya~gutacÈdÊhi = Madanaphalapiya~gupattÈdÊhi (SÊ, I)
Madhussavo = Madhussavoti (SÊ, I)
Manasikaronto = Ummujjanto (Ka)
MantetvÈ = SammantetvÈ (SÊ, I)
MayhaÑ = Mayhameva (SÊ, I)
MahÈkaÑsassa dhÊtuyÈ = MahÈsÈgaradhÊtudeviyÈ (Ka)
MahÈkappino = MahÈkappuno (SÊ)
MahÈdukkhapatto = AhaÑ dukkhappatto (Ka)
MahÈnubhÈvatÈsama~gitÈya = MahÈnubhÈvatÈsampattitÈya (Ka)
MahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ = AgÈrasmÈ abhinikkhamitvÈ (Ka)
MahÈrahaÑ dÈnaÑ = MahÈdÈnaÑ (Ka)
MÈlÈbandhakaÓÔhaÑ = MÈlÈgandhakaÓÓaÑ (Ka)
MigÊ viya mandakkhikÈ = MigiyÈ viya mandakkhipÈtÈ (SÊ, I)
MittadubbhikÈ mittÈnaÑ bÈdhikÈ = DubbhikÈti mittÈnaÑ bÈdhakÈ (Ka)
Missakakammassa phalena = PuÒÒÈpuÒÒakammÈnaÑ nissandena (SÊ)
MuÒca tuvaÑ = MuÒceyya so tvaÑ (Ka)
MuÒcanacetanÈya = DÈnacetanÈya (Ka)
Muduko = MudukÈrako (SÊ)
Me dhÊtÈya dinnadÈnena = MayhaÑ dhÊtÈya dinnÈya dÈnena (Ka)

30
122
42
202
88
257
265
114
106
43
18
104
231
191
196
18
70
4
53
162
44
223
124
226
258

[ Ya ]
YaÑ = TaÑ (SÊ)
YaÑ taÑ = yaÑ tvaÑ (SÊ)

269
117
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[ Ya ]
YaÒÒassa = PuÒÒassa (SÊ, I)
YathÈkammaÑ = YathÈkÈmaÑ (Ka)
“YathÈpi ÒÈtan”ti vÈ = YathÈ pajÈnanti vÈ (Ka)
YathÈrahaÑ ca = YathÈbalaÑ (Ka)
YathÈr|paÑ, kinti ceti Èha = YathÈr|panti petÊ Èha (SÊ, I)
YathÈ visayhan”ti = YathÈ visayhanti (Ka)
YathÈvuttÈ dÈnÈdÈnappavatti = YathÈvuttadÈnasammÈpaÔipatti (Ka)
YathÈhaÑ = YadÈhaÑ (Ka)
Yathicchitassa = YaÑkiÒci tassa (Ka)
Yath|pacitaÑ = HetupacitaÑ (SÊ, I)
Yasassine = Yasassino (SÊ)
YÈcÈmi taÑ = YÈcÈmahaÑ (SÊ)
YÈnaÑ = YoggÈni (SÊ, I)
YugacammaÑ = YoggacammaÑ (SÊ)
YuttapattakÈle = YuttapayuttakÈle (SÊ, I)
YuttamattaÑ ÒÈtabbanti = Yuttapatte divase dÈtabbanti (Ka)
Yo = YasmÈ (SÊ)
YojanaparimÈÓo = CatuyojanaparimÈÓo (Ka)
Yo ma’jja = Samajja (SÊ)
Yo ma’jjÈti yo ajja = SamajjÈti so ajja (SÊ)
[ Ra ]
RakkhaÓÈdÊhi = ...rakkhaÓÈdÊsu (SÊ)
RaÒÒÈ = RaÒÒo (SÊ, I)
RatyÈ vivasÈne = RatyÈbyavasÈne (SÊ)
RathavÈhanÈni = RathayugavÈhanÈni (SÊ, I)
RamitaÑ = RamamidaÑ (Ka)
RÈjasamÊpato = RÈjaparisato (Ka)
RÈjÈ = MahÈrÈjÈ (SÊ)
RÈjÈ kÈlamakrubbatha = RÈjÈ kÈla~karÊ tadÈ (SÊ, I)

123-4
58
209
72
67
206-7
122
195
247
178
16
219
94
176
216
124
90
106
215
215
7
239
193
119
136
194
194
150

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ra ]
RÈjÈÓÈ paÓihitÈ, taÒca = RÈjÈ pahiÓi taÒca (Ka)
RukkhadaÓÉaÑ = RakkhaÑ (Ka)
“RuddadassanÈ”ti = GarudassanÈti (Ka)
RundhanÊyaÑ = RandhanaÑ (Ka)
RuhiraÒÒeva = RudhiraÒÒeva (SÊ, I)
Reti = Areti (SÊ)
RoruvanagaraÑ = BheruvanagaraÑ (SÊ)
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225
260
133
82
32
123
105

[ La ]
LaddhanÈme petaloke = LaddhanÈmena petaloko vuccati (SÊ)
Laddhapaccayassa = LaddhapaccayatÈya (Ka)
Laddhe = Laddhe uÒche (SÊ)
LekhaÑ = LikhitapaÓÓaÑ (SÊ) LikhÈpaÓÓaÑ (I)
Lokiyasarikkhakena samÈhitena = Lokiyaparikkhakena
agarahitena (SÊ, I)
Lohitap|rÈ = LohitapuÓÓÈ (SÊ, I)

122
132

[ Va ]
VacanaÑ = PaÔivacanaÑ (SÊ, I)
Vacanasesena = Vacanavasena (SÊ)
VaÉÉhi = VuÉÉhi (SÊ)
VaÓikÈnanti = VaÓitÈnanti (SÊ, I, Ka)
VaÓÓupathaÑ = VaÓÓanÈpathaÑ (SÊ)
VaÓÓo = JhÈma~gÈrasadisavaÓÓÈ (SÊ, I)
VatthacchÈdanÈnÊti = VatthÈni, dussÈnÊti (SÊ, I)
VatvÈ = KatvÈ (SÊ, I)
VanibbakÈ = VarÈkÈ (SÊ, I)
VamitabhattaÑ = VamathubhattaÑ (SÊ, I)
Vayappatte = Vayappattassa (SÊ, I)
VasitaÔÔhÈne ekarattiÑ = VasitaÔÔhÈne eva rattiyaÑ (Ka)

263
13
88
74
228
84
71
105
162
160
3
257

31
182
248
18
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[ Va ]
VassÈni satasahassÈnÊti = VassasatasahassÈnÊti (SÊ, I)
VÈcÈvatthumattamevÈti = VÈcÈya vuttamattamevÈti (SÊ)
VÈtavegukkhittÈ = VÈtavegena khittÈ (Ka)
VÈdo tava hotu, kÈmaÑ = VÈdoti ye vadantipi kÈmaÑ (SÊ)
VÈpi = TÈhaÑ (SÊ) CÈhaÑ (I)
VÈyati = VÈyanti (I, Ka)
VÈyamamÈno = GÈyamÈno (SÊ)
VÈlaggakoÔinitudanamattampi = VÈlaggakoÔimattampi (Ka)
VigatajÊvitattÈti = VighÈtajÊvitattÈti (Ka)
VigatÈso = Vihato (Ka)
VicarantaÑ = Vicaranti (SÊ)
ViÒÒÈyatÊti = HotÊti (Ka)
VidÈlayanti = VinÈsayanti (SÊ, I) VipÈtayanti (Ka)
Vidicca = ViditvÈ (SÊ)
ViditÈ = VinitÈ (Ka)
Vid|ti = Vidunti (SÊ)
VinditvÈ = ViditvÈ (SÊ)
VipajjamÈno = VibhijjamÈno (Ka)
VipallatthacittÈ = VipallÈsattÈ (Ka)
Vippasannena cetasÈ = SadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati (Ka)
VibhavasampattiyÈ = BhavasampattiyÈ (SÊ)
VimocetvÈ = VivecetvÈ (Ka)
VirÈjitatto = VirÈdhitatto (SÊ, I)
VirÈjetvÈ = VidhametvÈ (SÊ, I)
VivittaÑ = RittaÑ (SÊ, I)
VividhÈni = VicittÈni (SÊ, I)
VisaÔÔhÈ = VisaÑsaÔÔhÈ (SÊ)
Visesena ciniÑ, na saÒciniÑ puÒÒaÑ = VisesaÑ viciniÑ saÒciniÑ
na puÒÒaÑ (Ka)
Vissajjante = Vissandante (SÊ)
Vissarena viravantiyo = Saddena vilapantiyo (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
238
236
44
123
218
145
140
267
203
94
213
182
217
55
31
96
55
32
197
222
204
228
202
155
27
112
43
187
112
261

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Va ]
Viharati = Visati (SÊ, I)

172

VÊtivatte = VÊtivatte loke (SÊ, I)

20

VuÔÔhaÑ = VaÔÔhaÑ (SÊ)

22

Vutte = Vutto (SÊ)

108

Vutto = VuttaÑ (SÊ, I)

199

V|pasamena santÈ = V|pasamento (Ka)

92

VegenÈgantvÈ = Vegena gantvÈ (Ka)

62

VejjaÑ = VijjÈvÈdinaÑ (Ka)

34

VenajÈtikÈ = VeÓijÈtikÈ (SÊ)

162

VesÈliyÈ nagarassa = VesÈliyÈ tassa nagarassa (SÊ, I)

208

VeÄuvane = Jetavane (SÊ)

99

[ Sa ]
SaÑvattitapuÒÒakiriyÈlakkhaÓena = PattipuÒÒakiriyÈlakkhaÓena (SÊ, I) 112
SaÑvarakÈ sarÊraÑ = SaÑvarakÈdisarÊraÑ (Ka)
SakakammasarikkhakaÑ = KammasarikkhakaÑ (Ka)
SakkÈ me idha = SakkÈ idheva (SÊ, I)

92
240
11

Sa~kÈrak|ÔamhÈ = Sa~kÈrak|Ôato (Ka)

168

Sa~khavaÓÓapaÔibhÈgaÑ = Sa~khavaÓÓasannibhaÑ (SÊ, I)

200

Sace pana tvaÑ = Sace tuvaÑ (SÊ)

220

Sace sa dhammÈni = Sace so kammÈni (SÊ)

222

SaÒÒattiyÈ = PaÒÒattiyÈ (Ka)

184

SaÔhÈ = SaÔhÊ (SÊ, I)

77

SataÑ saÑvegavaÉÉhanÊ = SattasaÑvegavaÉÉhanÊ (SÊ, I)

269

SatakoÔÔhÈsÈ vassakoÔiyo = SatakoÔÔhÈsavassakoÔiyo (Ka)

238

SattaÔÔhavassuddesikakÈle = SattaÔÔhavassuddesikÈhi (Ka)

62

SattadivasaÑ = Sattadivase (Ka)

184

Sattabh|tesu = Sabbasattesu bh|tesu (Ka)

107
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SattasatÈ = SatamattÈ (SÊ, I)
Satteva vassasatÈni = Satta vassasatÈni ca (SÊ)
SatthÈrÈ = SatthÈ (I)
SadÈ = TadÈ (SÊ)
SaddhÈyikaÑ = SaddhÈyitaÑ (SÊ, I)
Santajjako = Santajjito (I)
Santassitoti = Santasitoti (SÊ)
SandacchÈye = SantacchÈye (Ka)
SandacchÈyo = SantacchÈyo (Ka)
SannipÈtetvÈ = SannipÈtÈpetvÈ (SÊ, I)
SapatiÑ mayhamÈnayi = SapattiÑ aÒÒamÈnayi (SÊ, I)
SapatÊ = SapattÊ (SÊ)
SapanaÑ = SaccÈpanaÑ (SÊ)
SappinavanÊtamadhu-ÈdiÒca = Sappidadhimadhu-ÈdiÒca (Ka)
SabbaÑ = SaccaÑ (Ka)
SabbakÈlaÑ = Sabbena sabbaÑ (SÊ)
SabbadisÈ = SabbÈsu disÈsu (SÊ, I)
Sabbampi akkhissaÑ = SabbaÑ ÈcikkhissaÑ (SÊ)
SabbarajjÈni unna~galÈni = SattarajjÈni ana~gaÓÈni (Ka)
SabbavittÈnÊti = Na sabbavittÈnÊti (I, Ka)
SabbÈbhideyyaÑ = SabbapÈtheyyaÑ (Ka)
Sabbepi = Sabbeva (SÊ, I)
SabhaÑ = ŒsannaÑ (Ka)
SabhattikÈ = SapatikÈ (SÊ, I)
SamajÈyatha = Samupajjatha (Ka)
SamanantarÈnuddiÔÔhe = SamanantarÈ anuddiÔÔhe (SÊ)
SamantamotthatÈti = SamantamotatÈti (SÊ)
Samantayi = Œmantayi (Ka)
SamÈdiyÈhÊ”ti = SamÈdÈhÊ”ti (SÊ, I)
SamÈ sutitthÈ ca = SamÈ supatitthÈ (SÊ)

44
147
131
190
213, 222
97
242
5
106
216
35
32
33
185
77
189
66
207
124
121
72
269
140
81
78
65
174
78
194
257

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
SamijjhatÊti = SijjhatÊti (SÊ, I)
SampatitacchaviÑ = ŒpatitacchaviÑ (SÊ)
SampattÊnaÑ nidÈnaÑ = SampattinidhÈnÈ (SÊ)
SampavedetvÈ = SayaÑ pavedetvÈ (SÊ)
SampahaÑsananti = SampahaÑsanajananaÑ (SÊ)
SampÈdanato = SambharaÓato (Ka)
SayaÑ = SÊghaÑ (Ka)
SayaÑbh|tÈ = SayaÑguttÈ (SÊ, I)
SayaÑbh|tÈya = SayaÑguttÈya (SÊ)
SarÊrato = KÈyato sarÊrato (SÊ)
SallapÈsasajjanÈdinÈ = S|lapÈsasajjanÈdinÈ (SÊ, I)
SasaÑ = GhaÔo (Ka)
Saha = SamaÑ (SÊ)
Saha m|lenapi = Saha m|lena sam|lampi (Ka)
SahassaparivÈre = AÉÉhateyyasahassaparivÈre (Ka)
SÈÓapabbate = SÈnuvÈsipabbate (SÊ, I)
SÈÓavÈsittherassa = SÈnuvÈsittherassa (SÊ, I)
SÈÓavÈsinivÈsiko = SÈnuvÈsinivÈsiko (SÊ, I)
SÈ taÑ = TaÑ Èha (SÊ, Ka)
SÈtamadhuravatthupiyÈ = SÈdumadhuravatthupiyÈ (Ka)
SÈtunnavasanÈ = SÈhunnavÈsino (I) SÈhundavÈsino (Ka)
SÈtunnavasanÈti = SÈhunnavÈsinoti (I)
SÈdhÈraÓato = ŒrÈdhanato (SÊ) ŒdhÈraÓato (I)
SÈdhetabbaÑ = Parena dÈtabbaÑ (Ka)
SÈrajjamÈnÈ = LajjÈyamÈnÈ (SÊ, I)
SÈriputtassÈhaÑ = SÈriputtattherassÈhaÑ (SÊ, I)
Sinehabaddhahadayo = Sinehena somhahadayo (SÊ)
SindhakaÑ nÈma = SindukaÑ nÈma (Ka)
SÊlesuposathe = SÊle uposathe (Ka)
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258
66
124
54
29
124
36
81
81
237
191
88
221
108
20
165
164
166
136
161
159
160
164
117
165
76
165
119
239
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[ Sa ]
SukkhanadiÑ = Rukkham|laÑ (Ka)
SugatiÑ gatÈ duggatiÑ gatÈ vÈ = SugatiyÈ duggatiyÈ vÈ gatÈ (Ka)
SutvÈ = DisvÈ (Ka)
Sunetta = Sunita (Ka)
SundarÈnÊti = SukkÈnÊti (Ka)
Supinepi = Supinenapi (SÊ, I)
Suppasayho = Na suppasayho (SÊ)
SuraÔÔhasmiÑ = SuraÔÔhasmÈ (SÊ) SuraÔÔhamhÈ (I) SuraÔÔhamhi (Ka)
SurÈmattesu = SurÈmadamattesu (SÊ)
SuvaÓÓabh|miÑ abhimukhÈ = SuvaÓÓabh|miyÈbhimukhÈ (SÊ, I)
Suvatthavasano = Suvatthavasanoti (SÊ, I)
S|karasaÓÔhÈnaÑ = S|karamukhasaÓÔhÈnaÑ (Ka)
S|damÈgadhÈ = SudÈpÈÔavÈ (Ka)
S|riyuggamanaÑ = S|riyassuggamanaÑ (SÊ)
S|lato = S|lÈvuto (SÊ)
SetavÈlukasamparikiÓÓÈ = SetavÈlukÈhi samparikiÓÓÈ ca (SÊ)
SerÊsakapetavatthu = Serissakapetavatthu (SÊ)
So = So lobhena bhayena ca (SÊ)
SokaparidevasamÈpanno = Sokapareto paramasoko (SÊ)
Sokapareto = Sokupadduto (Ka)
SokavinodanaÑ = SokavinodanatthaÑ (SÊ, I)
Sokasantattahadayo = SokasantappamÈnahadayo (SÊ)
SokasantattamÈnaso (I)
Socasi = RodasÊti (Ka)
SotÈpattiphalassa = SotÈpattimaggassa (Ka)
So paÔissutvÈ = So tassÈ paÔissuÓitvÈ (SÊ, I)
So pana pamÈdapÈÔho = Te pamÈdapÈÔhÈ (Ka)
Sopi = So ca (SÊ)
So maÑ aticaramÈnÈya = EvaÑ aticaramÈnÈya (SÊ, I)

94
212
266
246
42
156
110
230
44
254
158
10
118
120
220
71
227
140
37
57
36
36
89
36
64
23
190
146

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ha ]
HandassÈhaÑ = TassÈhaÑ (Ka)
Haricandanussado = Bho candas|riyÈti (Ka)
HasitamahÈhasitamukhe = HasitavatÊ ca hasitamukhÊpi (SÊ)
Himavantato = HimavantÈva (Ka)
Hettha sandassanaÑ = HetusandassanaÑ (SÊ, I)
Hoti = HotÊti (SÊ, I)
( ) = (GantvÈ na hatthiniÑ puraÑ) (Ka)
( ) = (Suto ca dhammaÑ sugatiÑ akkhissa) (SÊ, I)
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49
87
174
133
29
191
188
220
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PiÔÔha~kÈ

[A]
AkammakÈmÈ alasÈ
159
Akkodhano niccapasannacitto
208
AkhaÓÉakÈrÊ sikkhÈya
232
AggivaÓÓo ca no vÈto
253
AggivaÓÓo ca me vÈto
186
A~kato a~kaÑ gacchanti
160
A~gÊrasassa gahapatino
116
AcchejjÈbhejjo hi jÊvo
231
Accherar|paÑ
sugatassa ÒÈÓaÑ
181
Ajjeva BuddhaÑ
saraÓaÑ upehi
222-3
AÒÒamaÒÒaÑ vadhitvÈna
54
AÒÒÈto eso purisassa
attho
206-222
AÔÔÊyÈmi harÈyÈmi
45
AÔÔha~gikena maggena
233
AttanohaÑ anatthÈya
195
AtthakÈmosi me
yakkha
233, 255
Atthi ca me ettha nikkhittaÑ 188
Atthi me ettha nikkhittaÑ
186
AthaddasÈsiÑ sambuddhaÑ 267
AthÈpare pÈdakuÔhÈrikÈhi
218
AdÈ annaÒca pÈnaÒca
118
AdÈnamatidÈnaÒca
121
AdÈsi me akÈsi me
22
AddhÈ paÔiÒÒÈ me tadÈ ahu
206

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AddhÈ hi dÈnaÑ bahudhÈ
pasatthaÑ
218
Anabbhito tato ÈgÈ
59
AnÈvaÔesu titthesu
186, 253
AnukampakÈ mayhaÑ nÈhesuÑ
bhante
63
Anukampessu kÈruÓiko
166
AnekabhÈgena guÓena
seyyo
205
AntalikkhasmiÑ tiÔÔhanto
197
Apare pana sugatimÈsamÈnÈ 209
Api yojanÈni gacchÈma
253
AppaÒÒÈto disvÈpi na ca
sujÈno
213
AbbahÊ vata me sallaÑ 39, 93, 154
Abhikkantena
vaÓÓena
65, 76, 80, 86
AbhijjamÈne vÈrimhi
156
AmÈnusÈ pÈrisajjÈ
195
Amitto mittavaÓÓena
250
AmbapakkaÑ dakaÑ yÈgu
258
AyaÑ kumÈro sÊvathikÈya
chaÉÉito
181
AyaÑ pure mÈtaraÑ hiÑsati 178
AyaÑ sÊtodikÈ Ga~gÈ
133
AyaÑ so indako yakkho
129
AyaÒca kho
dakkhiÓÈ dinnÈ
16, 22

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A-Œ]
AyaÒca te pokkharaÓÊ
surammÈ
257
Alameva kÈtuÑ kalyÈÓaÑ
111
AvaÒjhÈni ca kammÈni
178
Avirodhakaresu pÈÓisu
190
AsÈtaÑ sÈtar|pena
259
AsÊti sakaÔavÈhÈnaÑ
95
Assaddho maccharÊ cÈsiÑ
95
AhaÑ te sakiyÈ mÈtÈ
73
AhaÑ NandÈ nandisena
84, 86
AhaÑ pure pabbajitassa
bhikkhuno
136
AhaÑ pure saÑyamissaÑ
96
AhaÑ bhadante petÊmhi
31, 34,
63, 186
AhaÑ bhadante petomhi 95, 249,
266
AhaÑ mattÈ tuvaÑ tissÈ
77, 80
AhaÑ manussesu manussabh|tÈ
178
AhaÑ RÈjagahe
ramme
189, 193, 197
Ahu ÈvÈsiko mayhaÑ
250
Ahu itthÊ ahu puriso
153
Ahu rÈjÈ Brahmadatto
150
Ah| mayhaÑ duve puttÈ
35
Aho vata re ahameva dajjaÑ 123
Œcikkha bhante yadi atthi
hetu
222

PaÔhamapÈdÈ
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PiÔÔha~kÈ

[Œ]
Œtume itthibh|tÈya
ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ
ŒyunÈ yasasÈ ceva
Œlopassa phalaÑ passa
ŒhiÓÉamÈnÈ khaÒjÈma

153
39,
93, 154
127
66
169

[I]
I~gha tvaÑ gantvÈna piÔÔhito
gaÓheyyÈsi
242
Icceva maccÈ paridevayanti
55
Iti taÑ sa~kharontena
269
Ito ahaÑ vassasatÈni paÒca
63
Ito cuto Licchavi esa poso
205
IttaraÑ hi dhanaÑ dhaÒÒaÑ
55
IdaÑ mama ucchuvanaÑ
mahantaÑ
241
IdaÑ vatvÈna soraÔÔho
234
IdaÑ vimÈnaÑ virajaÑ
same ÔhitaÑ
173
IdaÑ vo ÒÈtÊnaÑ hotu
22
IdaÒca te ambavanaÑ
surammaÑ
258
IdaÒca sutvÈ vacanaÑ mameso 205
IdÈni bh|tassa pitÈ
79
Idha dhammaÑ caritvÈna 80, 86
Idheva kusalaÑ katvÈ
7
ImaÑ yakkhaÑ gahetvÈna
106
ImÈ ca te pokkharaÓÊ
samantÈ
173
ImÈ ca passa Èyantiyo
198
ImÈni me aÔÔha yugÈ subhÈni 217
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[I]
Ime pÈdÈ idaÑ sÊsaÑ
Isayo vÈpi ye santÈ
IsiÑ sunettamaddakkhi
Isi ca tattha Ègacchi

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[E-O]
38
91
246
150

[U]
UcchuÑ tuvaÑ khÈdamÈno
payÈto
241
Ujja~gale yathÈ khette
129
UÔÔhehi kaÓha kiÑ sesi
88
UÓhe majjhanhike kÈle
228
UttÈnopi ca paccittha
247-8
UddhaÑ cat|hi mÈsehi
48, 96
Unname udakaÑ vuÔÔhaÑ
22
Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ
233
UppuÓÉukiÑ kisaÑ chÈti
66
UbhinnaÑ samakaÑ Èsi
79
UyyÈnabh|miÑ gantvÈna
144
Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ
58
[E]
Ekena bhoge bhuÒjeyya
122
EtaÑ acchÈdayitvÈna
45
EtaÑ te paralokasmiÑ
134
EtaÑ bÊjaÑ kasÊ khettaÑ
6
EtaÒca aÒÒaÒca
lahuÑ pamuÒca
221
EtaÒca bhante arahÈma
253
EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ
244, 247
EtasmiÑ pÈdÈni patiÔÔhapetvÈ 208
EtÈdisaÑ uttamakicchapattaÑ
183, 203

EtÈdisaÑ kho kaÔukaÑ
247
EtÈdisÈ sappurisÈna sevanÈ
224
EtÈdiso Licchavi ambasakkaro 223
Ete ca dÈnÈni adaÑsu pubbe
53
EttÈvatÈ vÊsatirattimattÈ
221
EvaÑ karonti sappaÒÒÈ
39, 93
EvaÑ ce kaÓha jÈnÈsi
90
EvaÑ datvÈ yajitvÈ ca
125
EvaÑ dadanti ÒÈtÊnaÑ
22, 24
EvaÑdiÔÔhi pure ÈsiÑ
231
EvaÑ so khÈdata’ttÈnaÑ
195
EvaÒca dhammÈni
samÈcaranto
223
Eso nisinno kapinaccanÈyaÑ 215
OgÈhetvÈ visuddhÈya
269
OphuÓÈmi mahÈvÈte
233
OraÑ me chahi mÈsehi
232
OloketvÈna Sambuddho
128
[ Ka ]
KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna
127
Kattha gacchÈma bhaddaÑ vo 111
KathaÑ hi dÈnaÑ dadamÈno 117
KappitakaÒca
upasa~kamitvÈ
220-1
Kappitako nÈma idhatthi
bhikkhu
213
Karoti kammaÑ idha
vedanÊyaÑ
175
Karoti bhaddakaÑ kammaÑ 232
KasmiÑ padese samaÓaÑ
vasantaÑ
215
Kassa idaÑ ÈÄÈhanaÑ
150
KÈ nu antovimÈnasmiÑ
44

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KÈyena saÒÒato ÈsiÑ
KÈyo te sabbasovaÓÓo
KÈlena paÒca puttÈni
KÈlena satta puttÈni
KÈÄÊ dubbaÓÓar|pÈsi
KiÑ tato pÈpakaÑ assa
KiÑ tumhÈkaÑ bhojanaÑ
kiÑ sayÈnaÑ
KiÑ nu ummattar|pova

10
9
31
34
84
244

54
37,
89, 266
KiÑ nu kÈyena vÈcÈya
32, 35,
63, 77, 85, 95, 133,
145, 186, 193, 195,
197, 250, 252, 267
KiÑsÊlo kiÑsamÈcÈro
110, 230
KimilÈyaÑ gahapati
146
Kissa vataÑ kiÑ pana
brahmacariyaÑ
182
KuÓÉinÈgariyo thero
166
KummaggaÑ paÔipannamhÈ 229
K|ÔÈgÈre ca pÈsÈde
160, 193
Keci tattha papatitvÈ
159
Kena te a~gulÊ kuÓÈ
116
Kena te’tÈdiso
vaÓÓo
65, 76, 80, 86
KesÈ cassÈ atidÊghÈ
133
Ko chatticchati gandhaÒca
118
Ko chÈto ko ca tasito
118
KoÔisatasahassÈni
232
KoseyyakambalÊyÈni
168

PaÔhamapÈdÈ
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[ Kha ]
KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ
KhiÉÉÈya yakkho pasavitvÈ
pÈpaÑ
Khett|pamÈ arahanto
[ Ga ]
GatÊ ca bandh| ca
parÈyaÓaÒca
GantvÈna so piÔÔhito aggahesi
GantvÈna hatthiniÑ puraÑ
GÈmÈ gÈmaÑ vicarantÊ
G|thak|pato uggantvÈ
G|thaÒca muttaÑ ruhiraÒca
pubbaÑ
[ Gha ]
Gharena pÈnÊyadÈnena
[ Ca ]
CaÓÉÊ ca pharusÈ cÈsiÑ
Catasso kuÔiyo katvÈ
CatukkaÓÓaÑ catudvÈraÑ

91
218
6

219
242
186
154
249
41-2
170

77, 85
75
48,
96, 232
CattÈro ca paÔipannÈ
233
CattÈro ca mahÈrÈje
16
CattÈro bhikkh| saÑghato
79
CiraÑ jÊvantu no ÒÈtÊ
22
CiraÑ tiÔÔhatu lokasmiÑ
269
CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca 134, 222-3
CundaÔÔhilaÑ gamissÈmi
157
CullÈsÊti mahÈkappino
231
Codito bhÈvitattena
129
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PiÔÔha~kÈ
[ Cha ]

ChaÉÉitaÑ khipitaÑ kheÄaÑ

73

ChÈtÈ pamucchitÈ bhantÈ

253

ChÈto kilanto ca pipÈsito ca

241

ChaÄÈsÊtisahassÈni

152, 198

ChaÄeva caturÈsÊti

246

[ ®ha - a ]
®hatvÈna so vassasataÑ
idheva

184

ayhamÈno na jÈnÈti

58, 60-1

[ Ta ]
TaÑ kinti jÈneyyamahaÑ
avecca

210

TaÑ tyÈhaÑ nÈrada br|mi

10

TaÑ disvÈ saÑvegamalatthaÑ
bhante
TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo
TaÑ suÓohi mahÈrÈja

218
96
230,
232-3

TaÒca te nhÈpayitvÈna

46

TaÒca disvÈna accheraÑ

198

TaÒca disvÈ mahÈmatto

157

Tato uddassayÊ bhÈtÈ

168

Tato ca kÈle
gihikiccÈni katvÈ
Tato ca rÈjÈ nipatitvÈ tÈvade

217
102

Tato te kaÓÓamuÓÉo sunakho 144

PaÔhamapÈdÈ
[ Ta ]
Tato tvaÑ a~gapacca~gÊ
Tato paÑsuÑ gahetvÈna
Tato bahutarÈ bhante
Tato me dÈnaÑ dadatu
Tato me sÈmiko kuddho
Tato ratyÈ vivasÈne
Tato satthaÑ gahetvÈna
Tato suddhÈ sucivasanÈ

PiÔÔha~kÈ
144
78
67
186-8
35
193
197
46, 65,
75, 80, 86
157
188

Tato suvatthavasano
Tato hi sÈ dÈnamadÈ
Tato hi so ÈcamayitvÈ
Licchavi
219
Tato hi so nivattitvÈ
118
Tattha yÈcanakÈ yanti
111
Tattha yÈcanake disvÈ
116
Tattha nhatvÈ pivitvÈ ca
169
TatthÈhaÑ dÊghamaddhÈnaÑ 48,
96, 232
TatthÈhaÑ parisaÑ gantvÈ
195
TathÈti vatvÈ agamÈsi
tattha
102, 217
TathÈhaÑ kassÈmi gantvÈ
idÈni
215
Tatheva dÈnaÑ bahukaÑ
129
Tatheva sÊlavantesu
129
TadassÈ mÈtÈ kupitÈ
35
Tadeva’va maÑ tvaÑ avaca
79
Tappehi annapÈnena
85
TamaddasÈ candanasÈralittaÑ 219

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
TamaddasÈ devamanussap|jito
181
Tamavoca rÈjÈ ‘anubhaviyÈna tampi
101
Tamenamavoca upasa~kamitvÈ
217, 219
Tameva bhikkhuÑ
upasa~kamitvÈ
220
TayidaÑ tayÈ NÈrada
sÈmaÑ diÔÔhaÑ
14, 195
Tava gandhaÒca mÈlaÒca
78
Tava dinnena dÈnena
80, 86
Tassa atthaÑ pakÈsetuÑ
269
Tassa ayomayÈ bh|mi
48, 96,
232
Tassa ÈÄÈhanaÑ gantvÈ
150
Tassa idaÑ ÈÄÈhanaÑ
151
Tassa kammassa
kusalassa
47, 190-1, 194
Tassa kammassa pharusassa 246
Tassa kammassa vipÈkaÑ
147
Tassa kammassa vipÈkena 32, 35,
178
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ 89, 154
Tassa tuvaÑ ekayugaÑ
duve vÈ
214
Tassa bhÈtÈ vitaritvÈ
166
Tassa mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ
166
Tassa me sahÈyo
suhadayo
190, 193

PaÔhamapÈdÈ
[ Ta ]
Ta’ssa vataÑ taÑ pana
brahmacariyaÑ
Tassa sammÈvalambitvÈ
TassÈ tyÈ’jÈnamÈnÈya
TassÈ dvemÈsiko gabbho
TassÈ me pekkhamÈnÈya
TassÈyaÑ me bhariyÈ ca
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ
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184
1
78
32
78
197
190,
193, 250

Tasseva kammassa
vipÈkamanvayÈ
136
TassevÈhaÑ pÈpakammassa 250
TÈvatiÑse yadÈ Buddho
128
TÈva mahaddhanassÈpi
95
TÈhaÑ deva namassÈmi
147
TiÓena telampi na tvaÑ
adÈsi
218
TirokuÔÔesu tiÔÔhanti
21
TisahassÈni s|dÈ hi
125
TunnavÈyo pure ÈsiÑ
111
Tumhe pana muggarahatthapÈÓino
52
TuvaÒca me Licchavi
ekadesaÑ
219
Te aÒÒamaÒÒaÑ akarimha
sakkhiÑ
220
Te khuppipÈs|pagatÈ parattha 55
Te gharÈ tÈ ca dÈsiyo
79, 159
Te ca tattha viyÈkaÑsu
150
Te ca tattheva patitÈ
253
Te cutÈ ca manussattÈ
244
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
Te duggatÈ s|cikaÔÔÈ
Tena pÈÓi kÈmadado
Tena pÈyÈsi soraÔÔho
Tena me a~gulÊ kuÓÈ
Te mayaÑ paridahÈma
TesaÑ sahabyakÈmÈnaÑ
Te hi n|na ito gantvÈ
TvaÒca deva bahukÈro
[ Tha ]
ThaÓÉile pattaÑ bhinditvÈ
ThÈlakassa ca pÈnÊyaÑ
Thero karaÓaÑ p|retvÈ
Thero caritvÈ piÓÉÈya
Thero cÈmanasikatvÈ
Thero paÓÓakuÔiÑ katvÈ
Thero sa~kÈrak|ÔamhÈ
Thero sabbeva te Èha
Thero sipÈÔikaÑ laddhÈ
[ Da ]
DatvÈ anvÈdisÊ thero
Dadato me na khÊyetha
DadantÈnaÑ karontÈnaÑ
DaddallamÈnÈ Èbhenti
DaddallamÈnÈ yasasÈ
yasassinÊ
Danto dantehi saha
purÈÓajaÔilehi (Vi 3. 48)

166
111
229
116-7
169
160
253
147
246
67
169
168
166
169
168
168
169
168
120
230
169
173
20

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Da - Dha ]
Dasasu lokadhÈt|su
128
Dasahi ÔhÈnehi a~kuraÑ
127
DassÈma’nnaÒca pÈnaÒca 112, 118
DiÔÔhÈ tayÈ nirayÈ
tiracchÈnayoni
255
DiÔÔhÈ mayÈ akatena sÈdhunÈ 139
DiÔÔhÈ mayÈ nirayÈ
tiracchÈnayoni
255
DiÔÔheva dhamme pÈsaÑso
247
DibbaÑ subhaÑ dhÈresi
vaÓÓadhÈtuÑ
13
DivÈ vihÈragataÑ bhikkhuÑ 132
DisvÈ ca taÑ ÈlapissaÑ
bhadante
220
DisvÈ ca sutvÈ
abhisaddahassu
211
DisvÈna petaÑ
punadeva ÈgataÑ
102
DujjÊvitamajÊvimha
263
D|ratova samaÓÈ
brÈhmaÓÈ ca
217
D|re eke padhÈvitvÈ
159
DevatÈ nasi gandhabbo
230
Dehi puttaka me dÈnaÑ
73
Dvayajja kammÈnaÑ
vipÈkamÈhu
211
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ
(Khu 2. 347)
3
Dhammena te kÈpurisa 117, 268
DhÊtÈ ca te mayÈ diÔÔhÈ
188
DhÊtÈ ca mayhaÑ lapate
abhikkhaÓaÑ
100

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na antalikkhe na
samuddamajjhe
98
Na oggatattassa
bhavanti mittÈ
203
Na kira tvaÑ adÈ dÈnaÑ
111
Na koci devo vaÓÓena
128
NagaraÑ atthi paÓÓÈnaÑ
95
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈmhi
79
NaggÈ dubbaÓÓar|pÈsi
30, 34,
63, 73, 77, 186
Naggo kiso pabbajitosi bhante 100
Naggo dubbaÓÓar|posi
94
NaccaÑ gÊtaÑ ratiÑ khiÉÉaÑ 246
Natthi anto kuto anto
263
Natthi dÈnaphalaÑ nÈma
231
Natthi mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ
231
NadiÑ upema tasitÈ
186, 253
Na ma’tthi kammÈni
sayaÑkatÈni
212
Na manussesu ÊdisÈ
144, 169
Na mantÈ m|labhesajjÈ
91
Na yaÑ labbhÈ manussena
90
Na yidaÑ akatapuÒÒÈnaÑ
160
Nayimassa rakkhaÑ
vidahiÑsu keci
181
NaranÈripurakkhato yuvÈ
189
NavÈni vatthÈni subhÈni ceva 41
Na sabbavittÈni pare
pavecche
121
Na hi annena pÈnena
37
Na hi tattha kasi atthi
22
Na hi ruÓÓaÑ vÈ soko vÈ 16, 22
NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ
144

PaÔhamapÈdÈ
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[ Na ]
NÈnÈrukkhehi saÒchannÈ
144
NÈmhi devo na
gandhabbo
110, 230
NÈyyakassa hatthapÈdÈ
38
NÈvÈya tiÔÔhamÈnÈya
157
NÈhaÑ devena vÈ
manussena vÈ
110
NÈhaÑ pajÈnÈmi
asayhasÈhino
111
NÈha’mete sase icche
90
Nigrodho so mahÈrÈja
229
NiyyÈdayiÑsu therassa
168
NivesanaÒca me Èsi
111
NihÊnatto sabbabhogehi
kiccho
203
No cettha kammÈni
kareyyuÑ maccÈ
211
[ Pa ]
PakÈsayantÊ BuddhÈnaÑ
1
Paggayha dakkhiÓaÑ bÈhuÑ 111
Paccakkhato vibhÈventÊ
269
Paccemi bhante yaÑ
tvaÑ vadesi
218
PaÒca dÈsisatÈ tuyhaÑ
144
PaÒcapaÓÓÈsa vassÈni
95, 133
PariÉayhati dh|mÈyati
31, 35
Palla~kÈ bahukÈ tuyhaÑ
144
PassÈnubhÈvaÑ aparimitaÑ
mamayidaÑ
102
Pah|taÑ annapÈnampi
59
Pah|te annapÈnamhi
21
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[ Pa ]
PÈÓÈtipÈtÈ viramassu
khippaÑ
222, 233
PÈÓÈtipÈtÈ viramÈmi
khippaÑ
223, 233
PÈÓi te sabbasovaÓÓo
110
PÈÓimattassa coÄassa
67
PivitvÈ rÈjÈ pÈnÊyaÑ
230
PucchÈmi taÑ devi
mahÈnubhÈve
65, 76, 80, 86
Putto me Uttaro nÈma
133
PupphÈbhikiÓÓaÑ ramitaÑ
vimÈnaÑ
136
PubbalohitaÑ bhakkhÈmi
73
Pubbe katÈnaÑ kammÈnaÑ
246
Pubbe ca katakalyÈÓÈ
160
Pubbeva dÈnÈ sumano
123
Puratova yo gacchati
kuÒjarena
53
Puratova setena paleti
hatthinÈ
52
Puriso ca devavaÓÓÊ
230
Pure tuvaÑ kammamakÈsi
attanÈ
241
P|raÑ pÈnÊyasarakaÑ
232
Petavatth|ti nÈmena
1
patehi ca kataÑ kammaÑ
1
[ Ba ]
BahuÑbah|naÑ pÈdÈsi
Bah|ni vassasahassÈni
Bah| mÈse ca pakkhe ca

125
247
125

PaÔhamapÈdÈ
[ Ba ]
Bah|su vata santesu
BÈrÈÓasÊ nagaraÑ
d|raghuÔÔhaÑ
BuddhaÒca saÑghaÑ
parivisiyÈna rÈja
Buddhapamukhassa
bhikkhusaÑghassa

PiÔÔha~kÈ
244
100
102
180, 184

[ Bha ]
BhariyÈ mamesÈ ahu bhadante 42
BhÈvitattÈ arahanto
91
Bhikkhu ca sÊlasampanno
232
Bhikkhuno caramÈnassa
47
Bhikkh| ca sÊlasampanne 85, 223
Bhikkh|naÑ ÈlopaÑ datvÈ
66
Bhikkh|pi sÊlasampanne
222
BhuttÈ amÈnusÈ kÈmÈ
148
BhusÈni eko sÈliÑ
punÈparo
177
BhesajjahÈrÊ ubhayo
78
[ Ma ]
MatteyyÈ hotha petteyyÈ
96
MayaÑ pubbe pÈpadhammÈ 159
MayaÑ bhadante petamhÈ
252
MayaÑ bhoge saÑharimhÈ
261
MahaddhanÈ mahÈbhoggÈ
91
MahÈkÈruÓikaÑ NÈthaÑ
1
MahÈdÈnaÑ tayÈ dinnaÑ
128
MahÈnubhÈvosi tuvaÑ
195
MÈ akkhaÓe pabbajitaÑ
upÈgami
216
MÈkÈsi pÈpakaÑ
kammaÑ
190, 193
MÈtÈ pitÈ ca te bhante
166

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Ma ]
MÈtuyÈ vacanaÑ sutvÈ
MÈlÊ kiriÔÊ kÈy|rÊ
MitÈni sukhadukkhÈni
MusÈvÈdena chÈdemi
MettacittaÑ ÈbhÈvetvÈ

PiÔÔha~kÈ
75
195
231
178
154

[ Ya ]
YaÑ kathÈvatthukusalÈ
269
YaÑ kiÒcahaÑ cakkhunÈ
passissÈmi
207
YaÑ kiÒcÈrammaÓaÑ katvÈ
15
YaÑ tvaÑ mayhaÑ akÈmÈya 134
YaÑ dadÈti na taÑ hoti
260
YaÑ bhadante hadanta’ÒÒe
251
Yattha tuvaÑ vÈs|pagatÈ
144
YathÈ gÈmato nikkhamma
231
YathÈ gehato nikkhamma
231
YathÈpi dÈrako candaÑ
60
YathÈpi brahme udakumbho
61
YathÈpi bhaddake khette
129
YathÈbalaÑ karissÈmi
2
YathÈ vÈrivahÈ p|rÈ
22
YathÈ suttaguÄe khitte
231
YasaÒca kittiÒca dhamme
ÔhitÈnaÑ
208
YasmÈ ca kammÈni karonti
maccÈ
211
Yassa atthÈya gacchÈma
106
Yassa etÈdisÈ honti
93
Yassa yÈcanake disvÈ
123
Yassa rukkhassa chÈyÈya
107-8

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ya - Ra ]
Yassekarattimpi ghare
vaseyya
108
YÈ tattha paramatthÈnaÑ
269
YÈni yÈni nihÊnÈni
159
YÈvatÈ nandarÈjassa
168
YÈ sÈ ca pacchÈ sivikÈya
nÊyati
53
Ye ca kho th|pap|jÈya
198
Ye ca te satatÈnuyogino 190, 194
Ye ÒÈtakÈ diÔÔhasutÈ
suhajjÈ
202
Ye te evaÑ pajÈnanti
55
Ye te petesu nibbattÈ
269
Ye duÔÔhasa~kappamanÈ
manussÈ
209
Ye mantaÑ parivattenti
91
Yo appaduÔÔhassa narassa
dussati
109
Yo kÊÄamÈno pakaroti pÈpaÑ 209
YojanÈni dasa dve ca
128
Yopi haneyya purisaÑ
231
Yo pubbe katakalyÈÓo
108
Yo rÈjÈ c|ÄanÊputto
152
Yo saÑyamo so vinÈso
95
Yo so dÈnamadÈ bhante
111
Yo so majjhe assatarÊ
rathena
53
RÈjÈ Pi~galako nÈma
228
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[ Va ]
VaÓikÈnaÒca yaÑ ghÈna
73
VaÓÓo ca te kanakassa
sannibho
173
VaÓÓo ca te sabbadisÈ
pabhÈsati
208
VandanÈjanitaÑ puÒÒaÑ
3
VandÈmi taÑ ayya
pasannacittÈ
64
VassÈni satasahassÈni
232
VÈmato maÑ tvaÑ paccesi
79
VighÈto cÈhaÑ paripatÈmi
chamÈyaÑ
241
Viceyya dÈnaÑ dÈtabbaÑ
130
Viceyya dÈnaÑ
sugatappasaÔÔhaÑ
130
VijjÈcaraÓasampannÈ
1
VipÈko natthi dÈnassa
95, 230
VipulÈ ca mahagghÈ ca
67
Vejayante ca pÈsÈde
160
VeÓÊ vÈ avaÒÒÈ honti
159
VesÈliyÈ nagarassa majjhe
208
VesÈlÊ nÈma
nagaratthi vajjÊnaÑ
202
VeÄuriyathambhaÑ ruciraÑ
pabhassaraÑ
173
[ Sa ]
SaÑviggo rÈjÈ soraÔÔho
Sakko ce te varaÑ dajjÈ
Sakko ce me varaÑ dajjÈ
Sakhilo vadaÒÒ| suvaco
sumukho
SacÈhaÑ taÑ aticarÈmi
SacÈhaÑ bhante Ga~gÈya
Sace taÑ pÈpakaÑ kammaÑ

229
120
120
213
147
133
96

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sace tuvaÑ assaddho
bhavissasi
219
Sace pana tvaÑ bhavissasi
dhammagÈravo
220
Sace rode kisÈ assaÑ
60
Sace sa dhammÈni
samÈcareyya
222
SaccappaÔiÒÒÈ tava me’sÈ
hotu
207
SaÔÔhi k|ÔasahassÈni
267
SaÔÔhi purisasahassÈni
125
SaÔÔhi vassasahassÈni
263
SaÔÔhi vÈhasahassÈni
125
Satta tuvaÑ vassasatÈ
idhÈgatÈ
137
Satteva vassÈni idhÈgatÈya
me
138
Santi aÒÒepi sasakÈ
89
Santo vidh|mo anÊgho
nirÈso
213
SandiÔÔhikaÑ kammaÑ evaÑ
passatha
259
SapatÊ me gabbhinÊ Èsi
32
SapadÈnaÑ caramÈno
232
SabbaÑ ahampi jÈnÈmi
77-9
SabbevÈhesuÑ rÈjÈno
152
SabbesaÑ anupubbena
152
SamaÓo ahaÑ pÈpo’tiduÔÔhavÈco
14
SamatulyÈni bh|tÈni
231
SamanantarÈnuddiÔÔhe 46, 65, 75,
79, 86, 168-70, 233

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SampattÈ pariniÔÔhÈnaÑ
269
SammattÈ rajanÊyesu
244
SammÈ vassatu kÈlena
270
SahÈyÈnaÑ titthasmiÑ
nhÈyantÈnaÑ
209
SahÈyÈnaÑ samayo Èsi
78
SÈ ca pabbajitÈ santÈ
154
SÈtunnavasanÈ eke
159
SÈdh|ti sÈ paÔissutvÈ
79
SÈdh|ti so tassÈ paÔissuÓitvÈ 175
SÈdh|ti so paÔissutvÈ
64,
85, 188
SÈ maÑ tattha samÈdapesi
188
SÈmino idha hutvÈna
244
SÈrathiÑ ÈmantayÊ rÈjÈ
229
SÈlittakappahÈrena
267
SÈlohito esa ahosi mayhaÑ
204
SÈvatthi nÈma nagaraÑ
244
SÈhaÑ abb|ÄhasallÈsmi
154
SÈhaÑ ghoraÒca sapathaÑ
32,
35, 146
SÈhaÑ paduÔÔhamanasÈ
35
SÈhaÑ ramÈmi kÊÄÈmi
67
SiyÈ nu kho kÈraÓaÑ
kiÒci yakkha
213
SÊtodikÈ suppatitthÈ
169
SÊlÈdiguÓasampanno
1
SÊsaÑ nhÈtÈ tuvaÑ Èsi
78

PaÔhamapÈdÈ
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[ Sa ]
SukhaÑ akatapuÒÒÈnaÑ
160
SukhaÑ supati a~kuro
119
Sucittar|paÑ ruciraÑ
47
SuÓantu bhonto mama
ekavÈkyaÑ
221
SunakhÈpimassa
palihiÑsu pÈde
181
SuraÔÔhasmiÑ ahaÑ deva
230
SurabhiÑ sampavÈyanti
144
SuvisuddhaÑ asaÑkiÓÓaÑ
2
S|lÈvuto ca arogo hutvÈ
223
S|lÈvuto puriso luddakammo 221
Setena assena ala~katena
208
SetodakÈ suppatitthÈ
67
SeyyÈ nisajjÈ nayimassa
atthi
202
So ca taÑ abhaÓantaÑ ayÈci 242
So ÒÈtidhammo ca ayaÑ
nidassito
22
SoÓÓasopÈnaphalakÈ
144
So taÑ gahetvÈna pasayha
bÈhÈyaÑ
138
So taÑ disvÈ attamano
udaggo
219
So taÑ padesaÑ
upasa~kamitvÈ
217, 221
So taÑ vitakkaÑ
pavinodayitvÈ
184
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Petavatthu-aÔÔhakathÈya

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So tattha bahuvassÈni
247
So tattha rahassaÑ
samullapitvÈ
220
So n|na madhuraÑ ÒÈti
90
So p|jito ativiya
sobhamÈno
102
So maÑ aticaramÈnÈya
146
So maÑ puna
bh|risumedhaso
190, 193
So mocito gantvÈ
mayÈ idÈni
221
SovaÓÓamayaÑ maÓimayaÑ
89
So s|cikÈya kilamito tehi
100
SohaÑ n|na ito gantvÈ 198, 263
So hi n|na ito gantvÈ
112, 118

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SoÄasitthisahassÈni
125
SvÈgataÑ te mahÈrÈja
230
SvÈhaÑ akatakalyÈÓo
95
SvÈhaÑ abb|Ähasallosmi
39, 93
SvÈhaÑ divÈ hanitvÈ
pÈÓino
190, 193
[ Ha ]
HaÑsÈ cime dassanÊyÈ
manoramÈ
173
HaÒÒÈmi khajjÈmi ca
vÈyamÈmi
241
HatthikkhandhaÑ samÈruyha 229
Hatthikkhandhato
oruyha
230, 246
Hatthena hatthe te dinnaÑ 45, 85
Handa kiÑ vÈ tyÈhaÑ dammi 79
Handu’ttarÊyaÑ dadÈmi te 45, 85

