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_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

GanthÈrambhakathÈ
CariyÈ sabbalokassa, hitÈ yassa Mahesino.
AcinteyyÈnubhÈvaÑ taÑ, vande LokagganÈyakaÑ.
VijjÈcaraÓasampannÈ, yena nÊyanti 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.
ImasmiÑ bhaddakappasmiÑ, sambhatÈ yÈ sudukkarÈ.
UkkaÑsapÈramippattÈ, dÈnapÈramitÈdayo.
TÈsaÑ sambodhicariyÈnaÑ, ÈnubhÈvavibhÈvanaÑ.
Sakkesu NigrodhÈrÈme, vasantena MahesinÈ.
YaÑ DhammasenÈpatino, sabbasÈvakaketuno.
LokanÈthena CariyÈ-piÔakaÑ nÈma desitaÑ.
YaÑ KhuddakanikÈyasmiÑ, sa~gÈyiÑsu mahesayo.
Dhammasa~gÈhakÈ Satthu, hetusampattidÊpanaÑ.
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Tassa sambodhisambhÈra-vibhÈganayayogato.
KiÒcÈpi dukkarÈ kÈtuÑ, atthasaÑvaÓÓanÈ mayÈ.
Saha saÑvaÓÓanaÑ yasmÈ, dharate Satthu sÈsanaÑ.
PubbÈcariyasÊhÈnaÑ, tiÔÔhateva vinicchayo.
TasmÈ taÑ avalambitvÈ, ogÈhitvÈ ca sabbaso.
JÈtakÈnupanissÈya, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ.
NissitaÑ vÈcanÈmaggaÑ, suvisuddhamanÈkulaÑ.
MahÈvihÈravÈsÊnaÑ, nipuÓatthavinicchayaÑ.
NÊtaneyyatthabhedÈ ca, pÈramÊ paridÊpayaÑ.
KarissÈmi taÑ1 CariyÈ-piÔakassatthavaÓÓanaÑ.
Iti Èka~khamÈnassa, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ.
Vibhajantassa tassatthaÑ, nisÈmayatha sÈdhavoti.

Tattha CariyÈpiÔakanti kenaÔÔhena CariyÈpiÔakaÑ? AtÊtÈsu jÈtÊsu Satthu
cariyÈnubhÈvappakÈsinÊ pariyattÊti katvÈ, pariyatti-attho hi ayaÑ
piÔakasaddo “mÈ piÔakasampadÈnenÈ”ti-ÈdÊsu2 viya. Atha vÈ yasmÈ sÈ
pariyatti tasseva Satthu purimajÈtÊsu cariyÈnaÑ ÈnubhÈvappakÈsanena
bhÈjanabh|tÈ, tasmÈpi “CariyÈpiÔakan”ti vuccati, bhÈjanatthopi hi
piÔakasaddo niddiÔÔho “atha puriso Ègaccheyya, kudÈlapiÔakaÑ ÈdÈyÈ”tiÈdÊsu3 viya. TaÑ panetaÑ CariyÈpiÔakaÑ 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.
“DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ, dvesahassÈni bhikkhuto.
CaturÈsÊti sahassÈni, ye me dhammÈ pavattino”ti4–
______________________________________________________________
1. KarissÈmÊti (SÊ)
3. Ma 1. 178; AÑ 1. 205 piÔÔhesu.

2. AÑ 1. 189 piÔÔhÈdÊsu.
4. Khu 2. 347 piÔÔhe.
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evaÑ DhammabhaÓÉÈgÈrikena paÔiÒÒÈtesu caturÈsÊtiyÈ
dhammakkhandhasahassesu katipayadhammakkhandhasa~gahaÑ. Vaggato
Akittivaggo HatthinÈgavaggo YudhaÒjayavaggoti vaggattayasa~gahaÑ.
Cariyato Akittivagge dasa HatthinÈgavagge dasa YudhaÒjayavagge
paÒcadasÈti paÒcatiÑsacariyÈsa~gahaÑ. TÊsu vaggesu Akittivaggo Èdi,
cariyÈsu AkitticariyÈ. TassÈpi–
“Kappe ca satasahasse, caturo ca asa~khiye.
Etthantare yaÑ caritaÑ, sabbaÑ taÑ bodhipÈcanan”ti–
ayaÑ gÈthÈ Èdi. Tassa ito pabhuti anukkamena atthasaÑvaÓÓanÈ hoti.
GanthÈrambhakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
NidÈnakathÈ
SÈ panÈyaÑ atthasaÑvaÓÓanÈ yasmÈ d|renidÈnaÑ avid|renidÈnaÑ
santikenidÈnanti imÈni tÊÓi nidÈnÈni dassetvÈ vuccamÈnÈ suÓantehi
samudÈgamato paÔÔhÈya suÔÔhu viÒÒÈtÈ nÈma hoti, tasmÈ tesaÑ nidÈnÈnaÑ
ayaÑ vibhÈgo veditabbo.
DÊpa~karadasabalassa pÈdam|lasmiÑ hi katÈbhinÊhÈrassa
mahÈbodhisattassa yÈva Tusitabhavane1 nibbatti, tÈva pavatto kathÈmaggo
d|renidÈnaÑ nÈma. Tusitabhavanato paÔÔhÈya yÈva BodhimaÓÉe
sabbaÒÒutaÒÒÈÓappatti, tÈva pavatto kathÈmaggo avid|renidÈnaÑ nÈma.
MahÈbodhimaÓÉato pana paÔÔhÈya yÈva paccuppannavatthu, tÈva pavatto
kathÈmaggo santikenidÈnaÑ nÈma. Imesu tÊsu nidÈnesu yasmÈ d|renidÈnaavid|renidÈnÈni sabbasÈdhÈraÓÈni, tasmÈ tÈni JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ2
vitthÈritanayeneva vitthÈrato veditabbÈni. SantikenidÈne pana atthi visesoti
tiÓÓampi nidÈnÈnaÑ ayamÈdito paÔÔhÈya sa~khepakathÈ.
______________________________________________________________
1. Tusitapure (Ka)

2. JÈtaka-®Ôha 1. 3 piÔÔhÈdÊsu.
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DÊpa~karassa Bhagavato pÈdam|le katÈbhinÊhÈro bodhisattabh|to
LokanÈtho attano abhinÊhÈrÈnur|paÑ samattiÑsapÈramiyo p|retvÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓasambhÈraÑ matthakaÑ pÈpetvÈ Tusitabhavane nibbatto
BuddhabhÈvÈya uppattikÈlaÑ ÈgamayamÈno tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato
cuto SakyarÈjakule paÔisandhiÑ gahetvÈ anantena parihÈrena1 mahantena
sirisobhaggena vaÉÉhamÈno anukkamena yobbanaÑ patvÈ ek|natiÑse
vayasmiÑ katamahÈbhinikkhamano chabbassÈni mahÈpadhÈnaÑ padahitvÈ
vesÈkhapuÓÓamÈyaÑ Bodhirukkham|le nisinno s|riye anattha~gamiteyeva
mÈrabalaÑ vidhamitvÈ purimayÈme pubbenivÈsaÑ anussaritvÈ
majjhimayÈme dibbacakkhuÑ visodhetvÈ pacchimayÈme
diyaÉÉhakilesasahassaÑ khepetvÈ anuttaraÑ
sammÈsambodhimabhisambujjhi.
Tato tattheva sattasattÈhe vÊtinÈmetvÈ ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ BÈrÈÓasiÑ
gantvÈ Isipatane migadÈye AÒÒÈsikoÓÉaÒÒappamukhÈ2 aÔÔhÈrasa
brahmakoÔiyo dhammÈmataÑ pÈyento dhammacakkaÑ3 pavattetvÈ
YasÈdike veneyye arahatte patiÔÔhÈpetvÈ te sabbeva saÔÔhi arahante
lokÈnuggahÈya vissajjetvÈ UruvelaÑ gacchanto kappÈsikavanasaÓÉe tiÑsa
Bhaddavaggiye sotÈpattiphalÈdÊsu patiÔÔhÈpetvÈ UruvelaÑ gantvÈ
aÉÉhuÉÉhÈni pÈÔihÈriyasahassÈni dassetvÈ UruvelakassapÈdayo
sahassajaÔilaparivÈre tebhÈtikajaÔile vinetvÈ tehi parivuto
RÈjagahanagar|pacÈre LaÔÔhivanuyyÈne nisinno BimbisÈrappamukhe
dvÈdasanahute brÈhmaÓagahapatike sÈsane otÈretvÈ MagadharÈjena kÈrite
VeÄuvanavihÈre viharati.
AthevaÑ Bhagavati VeÄuvane viharante SÈriputtamoggallÈnesu
aggasÈvakaÔÔhÈne Ôhapitesu sÈvakasannipÈte jÈte SuddhodanamahÈrÈjÈ
“putto kira me chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ caritvÈ paramÈbhisambodhiÑ
patvÈ pavattitavaradhammacakko3 RÈjagahaÑ nissÈya VeÄuvane viharatÊ”ti
sutvÈ dasapurisasahassaparivÈre anukkamena dasa amacce pesesi “puttaÑ
me idhÈnetvÈ dassethÈ”ti. Tesu RÈjagahaÑ gantvÈ Satthu dhammadesanÈya
arahatte patiÔÔhitesu KÈÄudÈyittherena raÒÒo adhippÈye Èrocite BhagavÈ
vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto RÈjagahato nikkhamitvÈ
______________________________________________________________
1. ParivÈrena (Ka)
2. AÒÒÈtakoÓÉaÒÒappamukhÈ (Ka)
3. SaÑ 3. 368; Vi 3. 14; Khu 9. 329 piÔÔhÈdÊsu.
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saÔÔhiyojanaÑ KapilavatthuÑ dvÊhi mÈsehi sampÈpuÓi. SakyarÈjÈno
“amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhaÑ passissÈmÈ”ti sannipatitvÈ NigrodhÈrÈmaÑ
Bhagavato ca bhikkhusaÑghassa ca vasanayoggaÑ kÈretvÈ
gandhapupphÈdihatthÈ paccuggamanaÑ katvÈ SatthÈraÑ NigrodhÈrÈmaÑ
pavesesuÑ. Tatra BhagavÈ vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi. SÈkiyÈ mÈnatthaddhÈ Satthu paÓipÈtaÑ
nÈkaÑsu. BhagavÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ mÈnaÑ bhaÒjitvÈ te
dhammadesanÈya bhÈjane kÈtuÑ abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ
samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ tesaÑ sÊse pÈdapaÑsuÑ
okiramÈno viya kaÓÉambarukkham|le katapÈÔihÈriyasadisaÑ
YamakapÈÔihÈriyaÑ akÈsi. RÈjÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ “ayaÑ loke
aggapuggalo”ti vandi, raÒÒÈ pana vandite te ÔhÈtuÑ nÈma na sakkonti,
sabbepi SÈkiyÈ vandiÑsu.
TadÈ kira BhagavÈ YamakapÈÔihÈriyaÑ karonto
LokavivaraÓapÈÔihÈriyampi akÈsi–yasmiÑ vattamÈne manussÈ
manussaloke yathÈÔhitÈ yathÈnisinnÈva CÈtumahÈrÈjikato paÔÔhÈya yÈva
AkaniÔÔhabhavanÈ sabbe deve tattha tattha attano bhavane kÊÄante
dibbÈnubhÈvena jotante mahatiÑ dibbasampattiÑ anubhavante santÈni
samÈpattisukhÈni anubhavante aÒÒamaÒÒaÑ dhammaÑ sÈkacchante ca
BuddhÈnubhÈvena attano maÑsacakkhunÈva passanti, tathÈ
heÔÔhÈpathaviyaÑ aÔÔhasu mahÈnirayesu soÄasasu ca Ussadanirayesu
Lokantaraniraye cÈti tattha tattha mahÈdukkhaÑ anubhavamÈne satte
passanti. DasasahassilokadhÈtuyaÑ devÈ mahacca1 devÈnubhÈvena
TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ acchariyabbhutacittajÈtÈ paÒjalikÈ namassamÈnÈ
payirupÈsanti, BuddhaguÓapaÔisaÑyuttÈ gÈthÈyo udÈharantÈ thomenti
apphoÔenti hasanti pÊtisomanassaÑ pavedenti. YaÑ sandhÈya vuttaÑ–
“BhummÈ mahÈrÈjikÈ TÈvatiÑsÈ,
YÈmÈ ca devÈ TusitÈ ca nimmitÈ.
ParanimmitÈ yepi ca brahmakÈyikÈ,
ŒnanditÈ vipulamakaÑsu ghosan”ti2.
______________________________________________________________
1. MahatÈ... (SÊ)

2. Khu 4. 300 piÔÔhe BuddhavaÑse.
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TadÈ hi Dasabalo “atulaÑ attano BuddhabalaÑ dassessÈmÊ”ti
mahÈkaruÓÈya samussÈhito ÈkÈse dasasahassacakkavÈÄasamÈgame
ca~kamaÑ mÈpetvÈ dvÈdasayojanavitthate sabbaratanamaye ca~kame Ôhito
yathÈvuttaÑ devamanussanayanaviha~gÈnaÑ1 ekanipÈtabh|tamacchariyaÑ
anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ BuddhÈnaÑ samÈdhiÒÈÓÈnubhÈvadÊpanaÑ pÈÔihÈriyaÑ
dassetvÈ puna tasmiÑ ca~kame ca~kamanto veneyyÈnaÑ ajjhÈsayÈnur|paÑ
acinteyyÈnubhÈvÈya anopamÈya BuddhalÊÄÈya2 dhammaÑ desesi. Tena
vuttaÑ–
“Na hete jÈnanti sadevamÈnusÈ,
Buddho ayaÑ kÊdisako naruttamo.
IddhibalaÑ paÒÒÈbalaÒca kÊdisaÑ,
BuddhabalaÑ lokahitassa kÊdisaÑ.
Na hete jÈnanti sadevamÈnusÈ,
Buddho ayaÑ edisako naruttamo.
IddhibalaÑ paÒÒÈbalaÒca edisaÑ,
BuddhabalaÑ lokahitassa edisaÑ.
HandÈhaÑ dassayissÈmi, BuddhabalamanuttaraÑ.
Ca~kamaÑ mÈpayissÈmi, nabhe ratanamaÓÉitan”ti3.
EvaÑ TathÈgate attano BuddhÈnubhÈvadÊpanaÑ pÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ
dhammaÑ desente ÈyasmÈ DhammasenÈpati SÈriputto RÈjagahe
Gijjhak|Ôapabbate Ôhito dibbacakkhunÈ passitvÈ tena
BuddhÈnubhÈvasandassanena acchariyabbhutacittajÈto “handÈhaÑ bhiyyoso
mattÈya BuddhÈnubhÈvaÑ lokassa pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti saÒjÈtaparivitakko
attano parivÈrabh|tÈnaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ tamatthaÑ ÈrocetvÈ
iddhiyÈ ÈkÈsena tÈvadeva ÈgantvÈ saparivÈro BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ dasanakhasamodhÈnasamujjalamaÒjaliÑ sirasi
paggayha TathÈgatassa mahÈbhinÊhÈraÑ pÈramiparip|raÓaÒca pucchi.
BhagavÈ taÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ tattha sannipatitamanussÈnaÒceva
dasasahassacakkavÈÄadevabrahmÈnaÒca attano BuddhÈnubhÈvaÑ
paridÊpayanto BuddhavaÑsaÑ desesi. Tena vuttaÑ–
______________________________________________________________
1. DevamanussanÈgaviha~gÈnaÑ (SÊ)
3. Khu 4. 299 piÔÔhÈdÊsu.

2. BuddhalÊlÈya (SÊ, Ka)
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“SÈriputto mahÈpaÒÒo, samÈdhijjhÈnakovido.
PaÒÒÈya pÈramippatto, pucchati LokanÈyakaÑ.
KÊdiso te mahÈvÊra, abhinÊhÈro naruttama.
Kamhi kÈle tayÈ dhÊra, patthitÈ bodhimuttamÈ.
DÈnaÑ sÊlaÒca nekkhammaÑ, paÒÒÈ vÊriyaÒca kÊdisaÑ.
KhantisaccamadhiÔÔhÈnaÑ, mettupekkhÈ ca kÊdisÈ.
Dasa pÈramÊ tayÈ dhÊra, kÊdisÊ LokanÈyaka.
KathaÑ upapÈramÊ puÓÓÈ, paramatthapÈramÊ kathaÑ.
Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, karavÊkamadhuragiro.
NibbÈpayanto hadayaÑ, hÈsayanto sadevakan”ti1.
EvaÑ BhagavatÈ BuddhavaÑse desite ÈyasmÈ DhammasenÈpati “aho
BuddhÈnaÑ hetusampadÈ, aho samudÈgamasampatti, aho
mahÈbhinÊhÈrasamijjhanÈ, dukkaraÑ vata BhagavatÈ kataÑ ettakaÑ kÈlaÑ
evaÑ pÈramiyo p|rentena, evaÑvidhassa bodhisambhÈrasambharaÓassa
anucchavikameva cetaÑ phalaÑ, yadidaÑ sabbaÒÒutÈ balesu ca vasÊbhÈvo
evaÑmahiddhikatÈ evaÑmahÈnubhÈvatÈ”ti BuddhaguÓÈrammaÓaÑ ÒÈÓaÑ
pesesi. So anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ Bhagavato sÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ vimutti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ hiri-ottappaÑ saddhÈvÊriyaÑ satisampajaÒÒaÑ
sÊlavisuddhidiÔÔhivisuddhi samathavipassanÈ tÊÓi kusalam|lÈni tÊÓi sucaritÈni
tayo sammÈvitakkÈ tisso anavajjasaÒÒÈyo tisso dhÈtuyo cattÈro satipaÔÔhÈnÈ
cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ cattÈro ariyamaggÈ cattÈri
ariyaphalÈni catasso paÔisambhidÈ catuyoniparicchedakaÒÈÓÈni cattÈro
ariyavaÑsÈ cattÈri vesÈrajjaÒÈÓÈni paÒca padhÈniya~gÈni paÒca~giko
sammÈsamÈdhi ( )2 paÒcindriyÈni paÒca balÈni paÒca nissaraÓiyÈ dhÈtuyo
paÒca vimuttÈyatanaÒÈÓÈni paÒca vimuttiparipÈcanÊyÈ dhammÈ cha sÈraÓÊyÈ
dhammÈ cha anussatiÔÔhÈnÈni cha gÈravÈ cha nissaraÓiyÈ dhÈtuyo cha
satatavihÈrÈ cha anuttariyÈni cha nibbedhabhÈgiyÈ saÒÒÈ cha
______________________________________________________________
1. Khu 4. 305 piÔÔhÈdÊsu.

2. PaÒcaÒÈÓiko sammÈsamÈdhi (Ka)
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abhiÒÒÈ cha asÈdhÈraÓaÒÈÓÈni satta aparihÈniyÈ dhammÈ satta ariyadhanÈni
satta bojjha~gÈ satta sappurisadhammÈ satta niddasavatth|ni1 satta saÒÒÈ
satta dakkhiÓeyyapuggaladesanÈ satta khÊÓÈsavabaladesanÈ aÔÔha
paÒÒÈpaÔilÈbhahetudesanÈ aÔÔha sammattÈni aÔÔha lokadhammÈtikkamÈ aÔÔha
Èrambhavatth|ni aÔÔha akkhaÓadesanÈ aÔÔha mahÈpurisavitakkÈ aÔÔha
abhibhÈyatanadesanÈ aÔÔha vimokkhÈ nava yonisomanasikÈram|lakÈ
dhammÈ nava pÈrisuddhipadhÈniya~gÈni nava sattÈvÈsadesanÈ nava
ÈghÈtappaÔivinayÈ nava paÒÒÈ2 nava nÈnattadesanÈ nava anupubbavihÈrÈ
dasa nÈthakaraÓÈ dhammÈ dasa kasiÓÈyatanÈni dasa kusalakammapathÈ dasa
sammattÈni dasa ariyavÈsÈ dasa asekkhÈ dhammÈ dasa ratanÈni dasa
TathÈgatabalÈni ekÈdasa mettÈnisaÑsÈ dvÈdasa dhammacakkÈkÈrÈ terasa
dhuta~gaguÓÈ cuddasa BuddhaÒÈÓÈni paÒcadasa vimuttiparipÈcanÊyÈ
dhammÈ soÄasavidhÈ ÈnÈpÈnassatÊ soÄasa aparampariyÈ3 dhammÈ aÔÔhÈrasa
BuddhadhammÈ ek|navÊsati paccavekkhaÓaÒÈÓÈni catucattÈlÊsa
ÒÈÓavatth|ni paÒÒÈsa udayabbayaÒÈÓÈni paropaÓÓÈsa kusaladhammÈ
sattasattati ÒÈÓavatth|ni
catuvÊsatikoÔisatasahassasamÈpattisaÒcÈritamahÈvajiraÒÈÓaÑ4 anantanaya
samantapaÔÔhÈna pavicaya paccavekkhaÓa desanÈÒÈÓÈni tathÈ anantÈsu
lokadhÈt|su anantÈnaÑ sattÈnaÑ ÈsayÈdivibhÈvanaÒÈÓÈni cÈti evamÈdike
acinteyyÈnubhÈve BuddhaguÓe dhammanvayato anugacchanto anussaranto
neva antaÑ, na pamÈÓaÑ passi. Thero hi attanopi nÈma guÓÈnaÑ antaÑ vÈ
pamÈÓaÑ vÈ Èvajjento na passati, so Bhagavato guÓÈnaÑ pamÈÓaÑ kiÑ
passissati, yassa yassa hi paÒÒÈ mahatÊ ÒÈÓaÑ visadaÑ, so so BuddhaguÓe
mahantato saddahati, iti thero Bhagavato guÓÈnaÑ pamÈÓaÑ vÈ
paricchedaÑ vÈ apassanto “mÈdisassa nÈma sÈvakapÈramiÒÈÓe Ôhitassa
BuddhaguÓÈ ÒÈÓena paricchindituÑ na sakkÈ, pageva itaresaÑ, aho
acinteyyÈ aparimeyyabhedÈ mahÈnubhÈvÈ sabbaÒÒuguÓÈ, kevalaÑ panete
ekassa BuddhaÒÈÓasseva sabbaso gocarÈ, nÈÒÒesaÑ. KathetuÑ pana
SammÈsambuddhehipi vitthÈrato na sakkÈyevÈ”ti niÔÔhamagamÈsi.
VuttaÒhetaÑ–
______________________________________________________________
1. Nijjaravatth|ni (SÊ, Ka)
2. SaÒÒÈ (Ka)
3. AparantapanÊyÈ (SÊ, Ka)
4. ...samÈpattisaÒcaramahÈvajiraÒÈÓaÑ, DÊ-®Ôha 3. 58 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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“Buddhopi Buddhassa bhaÓeyya vaÓÓaÑ,
Kappampi ce aÒÒamabhÈsamÈno.
KhÊyetha kappo ciradÊghamantare,
VaÓÓo na khÊyetha TathÈgatassÈ”ti1.
EvaÑ BuddhÈnaÑ guÓamahantataÑ nissÈya
uppannabalavapÊtisomanasso puna cintesi “evar|pÈnaÑ nÈma
BuddhaguÓÈnaÑ hetubh|tÈ BuddhakÈrakÈ dhammÈ pÈramiyo aho
mahÈnubhÈvÈ, katamÈsu nu kho jÈtÊsu pÈramitÈ paripÈcitÈ, kathaÑ vÈ
paripÈkaÑ gatÈ, handÈhaÑ imamatthaÑ pucchanto evampi samudÈgamato
paÔÔhÈya BuddhÈnubhÈvaÑ imassa sadevakassa lokassa pÈkaÔataraÑ
karissÈmÊ”ti. So evaÑ cintetvÈ BhagavantaÑ imaÑ paÒhaÑ apucchi
“katamÈsu nu kho bhante jÈtÊsu ime BuddhakÈrakÈ dhammÈ paripÈcitÈ,
kathaÑ vÈ paripÈkaÑ gatÈ”ti. Athassa BhagavÈ tasmiÑ ratanaca~kame
tisandhipalla~kaÑ ÈbhujitvÈ Yugandharapabbate bÈlas|riyo viya
virocamÈno nisinno “SÈriputta mayhaÑ BuddhakÈrakÈ dhammÈ samÈdÈnato
paÔÔhÈya nirantaraÑ sakkaccakÈritÈya vÊriy|patthambhena ca sabbesu
kappesu bhavato bhavaÑ jÈtito jÈtiÑ paripaccantÈyeva ahesuÑ, imasmiÑ
pana bhaddakappe imÈsu jÈtÊsu te paripakkÈ jÈtÈ”ti dassento “kappe ca
satasahasse”ti-ÈdinÈ CariyÈpiÔakaÑ BuddhÈpadÈniyanti dutiyÈbhidhÈnaÑ
dhammapariyÈyaÑ abhÈsi. Apare pana “ratanaca~kame ca~kamanto
devÈtidevo devabrahmÈdÊhi p|jiyamÈno NigrodhÈrÈme otaritvÈ
vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno BhagavÈ
vuttanayeneva ÈyasmatÈ SÈriputtena pucchito CariyÈpiÔakaÑ desesÊ”ti
vadanti. EttÈvatÈ d|renidÈna-avid|renidÈnÈni sa~khepato dassetvÈ
CariyÈpiÔakassa santikenidÈnaÑ vitthÈrato niddiÔÔhanti veditabbaÑ.
D|renidÈnaÑ pana asa~khyeyyavibhÈvanÈyaÑ Èvi bhavissatÊti.
1. IdÈni “kappe ca satasahasse”ti-ÈdinayappavattÈya CariyÈpiÔakapÈÄiyÈ
atthasaÑvaÓÓanÈ hoti. TatrÈyaÑ kappa-saddo sa-upasaggo
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 1. 257; DÊ-®Ôha 3. 61; UdÈna-®Ôha 305 piÔÔhÈdÊsu.
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anupasaggoca
vitakkavidhÈnapaÔibhÈgapaÒÒattikÈlaparamÈyusamaÓavohÈrasamantabhÈvÈ’
bhisaddahana chedana viniyoga vinayakiriyÈ lesantarakappataÓhÈdiÔÔhiasa~khyeyyakappamahÈkappÈdÊsu dissati. TathÈ hesa “nekkhammasa~kappo
abyÈpÈdasa~kappo”ti-ÈdÊsu1 vitakke Ègato. “CÊvare vikappaÑ ÈpajjeyyÈ”tiÈdÊsu2 vidhÈne, adhikavidhÈnaÑ ÈpajjeyyÈti attho. “Satthukappena vata kira
bho sÈvakena saddhiÑ mantayamÈnÈ na jÈnimhÈ”ti-ÈdÊsu3 paÔibhÈge,
SatthusadisenÈti ayaÑ hi tattha attho. “IdhÈyasmÈ kappo”ti-ÈdÊsu4
paÒÒattiyaÑ. “Yena sudaÑ niccakappaÑ viharÈmÊ”ti-ÈdÊsu5 kÈle.
“Œka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”tiÈdÊsu6 paramÈyumhi. Œyukappo hi idha kappoti adhippeto. “AnujÈnÈmi
bhikkhave paÒcahi samaÓakappehi phalaÑ paribhuÒjitun”ti-ÈdÊsu7
samaÓavohÈre. “KevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ”ti-ÈdÊsu8
samantabhÈve. “SaddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo”ti-ÈdÊsu9
abhisaddahane, saddhÈyanti attho. “Ala~kato kappitakesamass|”ti-ÈdÊsu10
chedane. “Evameva ito dinnaÑ, petÈnaÑ upakappatÊ”ti-ÈdÊsu11 viniyoge.
“Kappakatena akappakataÑ saÑsibbitaÑ hotÊ”ti-ÈdÊsu12 vinayakiriyÈyaÑ.
“Atthi kappo nipajjituÑ, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti-ÈdÊsu13 lese. “ŒpÈyiko
nerayiko kappaÔÔho saÑghabhedako -pa- kappaÑ nirayamhi paccatÊ”ti ca
ÈdÊsu14 antarakappe.
“Na kappayanti na purekkharonti,
DhammÈpi tesaÑ na paÔicchitÈse.
Na brÈhmaÓo sÊlavatena neyyo,
PÈra~gato na pacceti tÈdÊ”ti–
ÈdÊsu15 taÓhÈdiÔÔhÊsu. TathÈ hi vuttaÑ Niddese “kappÈti uddÈnato dve kappÈ
taÓhÈkappo diÔÔhikappo”ti16. “Anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi
______________________________________________________________
1. Ma 3. 118 piÔÔhe. 2. Vi 1. 372 piÔÔhe.
3. Ma 1. 205 piÔÔhe.
4. Khu 1. 444 piÔÔhe. 5. Ma 1. 316 piÔÔhe.
6. DÊ 2. 92; Khu 1. 152 piÔÔhesu.
7. Vi 4. 244 piÔÔhe.
8. Khu 1. 3, 318 piÔÔhesu. 9. Abhi 1. 19 piÔÔhe.
10. Khu 2. 100; Khu 6. 278 piÔÔhesu.
11. Khu 1. 8; Khu 2. 129 piÔÔhesu.
12. Vi 2. 159 piÔÔhe.
13. AÑ 3. 140 piÔÔhe.
14. AÑ 3. 317; Khu 1. 203; Vi 4. 369; Abhi 4. 346, 429 piÔÔhesu.
15. Khu 1. 404 piÔÔhe SuttanipÈte.
16. Khu 7. 74 piÔÔhe.
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vivaÔÔakappe”ti-ÈdÊsu1 asa~khyeyyakappe. “CattÈrimÈni bhikkhave kappassa
asa~khyeyyÈnÊ”ti-ÈdÊsu2 mahÈkappe. IdhÈpi mahÈkappeyeva daÔÔhabbo3.
TatrÈyaÑ padasiddhi–kappÊyatÊti kappo, ettakÈni vassÈnÊti vÈ ettakÈni
vassasatÈnÊti vÈ ettakÈni vassasahassÈnÊti vÈ ettakÈni vassasatasahassÈnÊti vÈ
saÑvaccharavasena gaÓetuÑ asakkuÓeyyattÈ kevalaÑ sÈsaparÈsi-upamÈdÊhi
kappetabbo parikappetabbaparimÈÓoti attho. VuttaÒhetaÑ–
“KÊvadÊgho nu kho bhante kappoti? DÊgho kho bhikkhu kappo, so
na sukaro sa~khÈtuÑ ‘ettakÈni vassÈnÊ’ti vÈ ‘ettakÈni vassasatÈnÊ’ti vÈ
‘ettakÈni vassasahassÈnÊ’ti vÈ ‘ettakÈni vassasatasahassÈnÊ’ti vÈ. SakkÈ
pana bhante upamaÑ kÈtunti? ‘SakkÈ bhikkh|’ti BhagavÈ avoca,
seyyathÈpi bhikkhu yojanaÑ ÈyÈmena yojanaÑ vitthÈrena yojanaÑ
ubbedhena mahÈsÈsaparÈsi, tato vassasatassa vassasahassassa accayena
ekamekaÑ sÈsapaÑ uddhareyya, khippataraÑ kho so bhikkhu
mahÈsÈsaparÈsi iminÈ upakkamena parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ
gaccheyya, na tveva kappo, evaÑ dÊgho kho bhikkhu kappo”ti4.
SvÈyaÑ mahÈkappo saÑvaÔÔÈdivasena catu-asa~khyeyyakappasa~gaho.
Vuttampi cetaÑ–
“CattÈrimÈni bhikkhave kappassa asa~khyeyyÈni, katamÈni cattÈri?
SaÑvaÔÔo saÑvaÔÔaÔÔhÈyÊ vivaÔÔo vivaÔÔaÔÔhÈyÊ”ti5.
Tattha tayo saÑvaÔÔÈ tejosaÑvaÔÔo ÈposaÑvaÔÔo vÈyosaÑvaÔÔoti. Tisso
saÑvaÔÔasÊmÈ ŒbhassarÈ SubhakiÓhÈ VehapphalÈti. YadÈ hi kappo tejena
saÑvaÔÔati, Œbhassarato heÔÔhÈ agginÈ Éayhati. YadÈ Èpena saÑvaÔÔati,
SubhakiÓhato heÔÔhÈ udakena vilÊyati. YadÈ vÈyunÈ saÑvaÔÔati,
Vehapphalato heÔÔhÈ vÈtena viddhaÑsati. VitthÈrato pana
koÔisatasahassacakkavÈÄaÑ vinassati, yaÑ
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 76; Ma 1. 42 piÔÔhÈdÊsu.
2. AÑ 1. 460 piÔÔhe.
3. DÊ-®Ôha 1. 96; DÊ-®Ôha 3. 143; SaÑ-®Ôha 1. 14; AÑ-®Ôha 2. 239;
KhuddakapÈÔha-®Ôha 97 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
4. SaÑ 1. 389-390 piÔÔhesu.
5. AÑ 1. 460 piÔÔhe.
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BuddhÈnaÑ ÈÓÈkkhettanti vuccati. Tesu tÊsu saÑvaÔÔesu yathÈkkamaÑ
kappavinÈsakamahÈmeghato yÈva jÈlÈya vÈ udakassa vÈ vÈtassa vÈ
upacchedo idaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ saÑvaÔÔo nÈma.
KappavinÈsakajÈlÈdipacchedato yÈva koÔisatasahassacakkavÈÄaparip|rako
sampattimahÈmegho uÔÔhahati, idaÑ dutiyaÑ asa~khyeyyaÑ saÑvaÔÔaÔÔhÈyÊ
nÈma.
SampattimahÈmeghato yÈva candimas|riyapÈtubhÈvo, idaÑ tatiyaÑ
asa~khyeyyaÑ vivaÔÔo nÈma. Candimas|riyapÈtubhÈvato yÈva puna
kappavinÈsakamahÈmegho, idaÑ catutthaÑ asa~khyeyyaÑ vivaÔÔaÔÔhÈyÊ
nÈma. Imesu catusaÔÔhi-antarakappasa~gahaÑ vivaÔÔaÔÔhÈyÊ. Tena
samÈnakÈlaparicchedÈ vivaÔÔÈdayo veditabbÈ. “VÊsatiantarakappasa~gahan”ti eke. Iti imÈni cattÈri asa~khyeyyÈni eko mahÈkappo
hoti. Tena vuttaÑ “svÈyaÑ mahÈkappo saÑvaÔÔÈdivasena catuasa~khyeyyakappasa~gaho”ti.
Kappetica accantasaÑyogavasena upayogabahuvacanaÑ. Satasahasseti
kappasaddasambandhena cÈyaÑ pulli~ganiddeso, idhÈpi
accantasaÑyogavaseneva bahuvacanaÑ. SamÈnÈdhikaraÓaÑ hetaÑ
padadvayaÑ. Caturo ca asa~khiyeti etthÈpi eseva nayo. Kassa pana
asa~khiyeti aÒÒassa avuttattÈ kappassa ca vuttattÈ pakaraÓato kappÈnanti
ayamattho viÒÒÈyateva. Na hi vuttaÑ vajjetvÈ avuttassa kassaci gahaÓaÑ
yuttanti. Ca-saddo sampiÓÉanattho, mahÈkappÈnaÑ caturo asa~khyeyye
satasahasse ca mahÈkappeti ayaÑ hettha attho. Asa~khiyeti ettha sa~khÈtuÑ
na sakkÈti asa~khiyÈ, gaÓanaÑ atikkantÈti attho. “Asa~khyeyyanti eko
gaÓanaviseso”ti eke. Te hi ekato paÔÔhÈya mahÈbalakkhapariyosÈnÈni
ek|nasaÔÔhiÔÔhÈnÈni vajjetvÈ dasamahÈbalakkhÈni asa~khyeyyaÑ nÈma,
saÔÔhimaÔÔhÈnantaranti vadanti, taÑ na yujjati, sa~khyÈÔhÈnantaraÑ nÈma
gaÓanaviseso, tassa asa~khyeyyabhÈvÈbhÈvato ekaÑ ÔhÈnantaraÑ
asa~khyeyyaÒcÈti viruddhametaÑ. Nanu ca asa~khyabhÈvena
asa~khyeyyattepi tassa catubbidhabhÈvo na yujjatÊti? No na yujjati, cat|su
ÔhÈnesu asa~khyeyyabhÈvassa icchitattÈ. TatrÈyamÈdito paÔÔhÈya
vibhÈvanÈ–
AtÊte kira ekasmiÑ kappe TaÓha~karo Medha~karo SaraÓa~karo
DÊpa~karoti cattÈro SammÈsambuddhÈ anukkamena loke uppajjiÑsu. Tesu
DÊpa~karassa Bhagavato kÈle AmaravatÊ nÈma nagaraÑ ahosi.
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Tattha Sumedho nÈma brÈhmaÓo paÔivasati ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgato. So aÒÒaÑ kammaÑ akatvÈ brÈhmaÓasippameva uggaÓhi.
Tassa daharakÈleyeva mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. Athassa rÈsivaÉÉhako
amacco ÈyapotthakaÑ ÈharitvÈ suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdibharite sÈragabbhe
vivaritvÈ1 “ettakaÑ te kumÈra mÈtusantakaÑ, ettakaÑ te pitusantakaÑ,
ettakaÑ te ayyakapayyakÈnan”ti yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ dhanaÑ
ÈcikkhitvÈ “etaÑ dhanaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha. SumedhapaÓÉito cintesi “imaÑ
evaÑ bahuÑ dhanaÑ saÑharitvÈ mayhaÑ mÈtÈpitÈdayo paralokaÑ
gacchantÈ ekakahÈpaÓampi gahetvÈ na gatÈ, mayÈ pana gahetvÈ
gamanakÈraÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti, so raÒÒo ÈrocetvÈ nagare bheriÑ
carÈpetvÈ mahÈjanassa dÈnaÑ datvÈ himavantappadesaÑ gantvÈ
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ sattÈheneva aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca
abhiÒÒÈyo nibbattetvÈ samÈpattivihÈrehi viharati.
TasmiÒca kÈle DÊpa~karadasabalo paramÈbhisambodhiÑ patvÈ
pavattitavaradhammacakko cat|hi khÊÓÈsavasatasahassehi parivuto
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno RammavatÊnagaraÑ2 nÈma patvÈ tassa
avid|re SudassanamahÈvihÈre paÔivasati. RammavatÊnagaravÈsino “SatthÈ
kira amhÈkaÑ nagaraÑ patvÈ SudassanamahÈvihÈre paÔivasatÊ”ti sutvÈ
gandhamÈlÈdihatthÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ gandhamÈlÈdÊhi
p|jetvÈ ekamantaÑ nisinnÈ dhammadesanaÑ sutvÈ svÈtanÈya nimantetvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Te punadivase mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ nagaraÑ
ala~karitvÈ Dasabalassa ÈgamanamaggaÑ haÔÔhatuÔÔhÈ sodhenti.
TasmiÒca kÈle SumedhatÈpaso ÈkÈsena gacchanto te haÔÔhatuÔÔhe
manusse disvÈ “ambho kassa tumhe imaÑ maggaÑ sodhethÈ”ti3 pucchi.
Tehi “SammÈsambuddhassa ÈgamanamaggaÑ sodhemÈ”ti vutte atÊtesu
Buddhesu katÈdhikÈrattÈ “Buddho”ti vacanaÑ sutvÈ uppannapÊtisomanasso
tÈvadeva ÈkÈsato oruyha “mayhampi okÈsaÑ detha, ahampi
______________________________________________________________
1. DvÈraÑ vivaritvÈ (SÊ)

2. RammanagaraÑ (SÊ)

3. HaÔÔhatuÔÔhÈ sodhethÈti (SÊ)
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sodhessÈmÊ”ti tehi dassitaÑ okÈsaÑ “kiÒcÈpi ahaÑ imaÑ iddhiyÈ
sattaratanavicittaÑ katvÈ ala~karituÑ pahomi, ajja pana mayÈ
kÈyaveyyÈvaccaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, kÈyÈrahaÑ1 puÒÒaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ
tiÓakacavarÈdayo nÊharitvÈ paÑsuÑ ÈharitvÈ samaÑ karonto sodheti.
AniÔÔhiteyeva pana tassa padesassa sodhane DÊpa~karo BhagavÈ
mahÈnubhÈvÈnaÑ chaÄabhiÒÒÈnaÑ khÊÓÈsavÈnaÑ cat|hi satasahassehi
parivuto taÑ maggaÑ paÔipajji. SumedhapaÓÉito “SammÈsambuddho
BuddhasÈvakÈ ca mÈ cikkhallaÑ akkamant|”ti attano vÈkacÊraÒca
cammakhaÓÉaÒca jaÔÈkalÈpaÒca2 pasÈretvÈ sayaÒca yena BhagavÈ tena
sÊsaÑ katvÈ avakujjo nipajji, evaÒca cintesi “sacÈhaÑ icchissÈmi, imassa
Bhagavato sÈvako hutvÈ ajjeva kilese ghÈtessÈmi. KiÑ mayhaÑ ekakeneva
saÑsÈramahoghato nittharaÓena, yann|nÈhampi evar|po SammÈsambuddho
hutvÈ sadevakaÑ lokaÑ saÑsÈramahaÓÓavato tÈreyyan”ti. Iti so
aÔÔha~gasamannÈgatamahÈbhinÊhÈravasena cittaÑ paÓidhesi. Atha BhagavÈ
ÈgantvÈ tassa ussÊsake ÔhatvÈ cittÈcÈraÑ samijjhanabhÈvaÒcassa ÒatvÈ
“ayaÑ ito kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake
Gotamo nÈma SammÈsambuddho bhavissatÊ”ti sabbaÑ imaÑ Bhagavato
pavattiÑ byÈkaritvÈ pakkÈmi.
Tato aparepi KoÓÉaÒÒabhagavantaÑ ÈdiÑ katvÈ anukkamena uppannÈ
yÈva KassapadasabalapariyosÈnÈ SammÈsambuddhÈ mahÈsattaÑ “Buddho
bhavissatÊ”ti byÈkariÑsu. Iti amhÈkaÑ bodhisattassa pÈramiyo p|rentasseva
catuvÊsati SammÈsambuddhÈ uppannÈ. YasmiÑ pana kappe
DÊpa~karadasabalo udapÈdi, tasmiÑ aÒÒepi tayo BuddhÈ ahesuÑ, tesaÑ
santike3 bodhisattassa byÈkaraÓaÑ nÈhosi, tasmÈ te idha na gahitÈ.
PorÈÓaÔÔhakathÈyaÑ pana tamhÈ kappÈ paÔÔhÈya sabbabuddhe dassetuÑ
idaÑ vuttaÑ–
“TaÓha~karo Medha~karo, athopi SaraÓa~karo.
DÊpa~karo ca Sambuddho, KoÓÉaÒÒo Dvipaduttamo.
Ma~galo ca Sumano ca, Revato Sobhito Muni.
AnomadassÊ Padumo, NÈrado Padumuttaro.
______________________________________________________________
1. KÈyappasÈdaÑ (SÊ)

2. JaÔÈmaÓÉalaÒca (SÊ)

3. SantikÈ (SÊ)
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Sumedho ca SujÈto ca, PiyadassÊ mahÈyaso.
AtthadassÊ DhammadassÊ, Siddhattho LokanÈyako.
Tisso Phusso ca Sambuddho, VipassÊ Sikhi Vessabh|.
Kakusandho KoÓÈgamano, Kassapo cÈpi NÈyako.
Ete ahesuÑ SambuddhÈ, vÊtarÈgÈ samÈhitÈ.
SataraÑsÊva uppannÈ, mahÈtamavinodanÈ.
JalitvÈ aggikkhandhÈva, nibbutÈ te sasÈvakÈ”ti1.
Tattha DÊpa~karadasabalassa ca KoÓÉaÒÒadasabalassa ca antare
mahÈkappÈnaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ BuddhasuÒÒo loko ahosi, tathÈ
Bhagavato KoÓÉaÒÒassa ca Bhagavato Ma~galassa ca antare, tathÈ
Bhagavato Sobhitassa ca Bhagavato Anomadassissa ca antare, tathÈ
Bhagavato NÈradassa ca Bhagavato Padumuttarassa ca antare. VuttaÒhetaÑ
BuddhavaÑse2–
“DÊpa~karassa Bhagavato, KoÓÉaÒÒassa ca Satthuno.
EtesaÑ antarÈ kappÈ, gaÓanÈto asa~khiyÈ.
KoÓÉaÒÒassa aparena, Ma~galo nÈma NÈyako.
Tesampi antarÈ kappÈ, gaÓanÈto asa~khiyÈ.
Sobhitassa aparena, AnomadassÊ mahÈyaso.
Tesampi antarÈ kappÈ, gaÓanÈto asa~khiyÈ.
NÈradassa Bhagavato, Padumuttarassa Satthuno.
Tesampi antarÈ kappÈ, gaÓanÈto asa~khiyÈ”ti.
EvaÑ gaÓanÈtÊtatÈya asa~khyeyyattepi cat|su ÔhÈnesu mahÈkappÈnaÑ
gaÓanÈtikkamena “caturo ca asa~khiye”ti vuttaÑ, na sa~khyÈvisesenÈti
veditabbaÑ. YasmÈ pana Padumuttaradasabalassa ca Sumedhadasabalassa
ca antare tiÑsakappasahassÈni, SujÈtadasabalassa ca PiyadassÊdasabalassa ca
antare navasahassÈdhikÈnaÑ kappÈnaÑ saÔÔhisahassÈni dvÈsÊtuttarÈni aÔÔha
ca satÈni, DhammadassÊdasabalassa ca Siddhatthadasabalassa ca antare
vÊsati kappÈ, Siddhatthadasabalassa ca Tissadasabalassa ca antare eko
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 1. 52; ApadÈna-®Ôha 1. 54 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 4. 382 piÔÔhe.
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kappo, Bhagavato Vipassissa ca Bhagavato Sikhissa ca antare saÔÔhi kappÈ,
Bhagavato ca Vessabhussa Bhagavato ca Kakusandhassa antare tiÑsa kappÈ,
iti Padumuttaradasabalassa uppannakappato paÔÔhÈya heÔÔhÈ tesaÑ tesaÑ
BuddhÈnaÑ uppannakappehi iminÈ ca bhaddakappena saddhiÑ
satasahassamahÈkappÈ, te sandhÈya vuttaÑ “kappe ca satasahasse”ti.
ImasmiÑ panatthe vitthÈriyamÈne sabbaÑ BuddhavaÑsapÈÄiÑ ÈharitvÈ
saÑvaÓÓetabbaÑ hotÊti ativitthÈrabhÊrukassa mahÈjanassa cittaÑ
anurakkhantÈ na vitthÈrayimha. Atthikehi BuddhavaÑsato1 gahetabbo. Yopi
cettha vattabbo kathÈmaggo, sopi AÔÔhasÈliniyÈ2 dhammasa~gahavaÓÓanÈya
JÈtakaÔÔhakathÈya3 ca vuttanayeneva veditabbo.
Etthantareti ettha antarasaddo–
“NadÊtÊresu saÓÔhÈne, sabhÈsu rathiyÈsu ca.
JanÈ sa~gamma mantenti, maÒca taÒca kimantaran”ti4–
ÈdÊsu kÈraÓe Ègato. “AddasÈ kho maÑ bhante aÒÒatarÈ itthÊ vijjantarikÈya
bhÈjanaÑ dhovantÊ”ti-ÈdÊsu5 khaÓe, vijjuniccharaÓakkhaÓeti attho.
“Yassantarato na santi kopÈ”ti-ÈdÊsu6 citte. “AntarÈ ca gayaÑ antarÈ ca
bodhin”ti-ÈdÊsu7 vivare. “Na upajjhÈyassa bhaÓamÈnassa antarantarÈ kathÈ
opÈtetabbÈ”ti-ÈdÊsu8 vemajjhe. IdhÈpi vemajjheyeva daÔÔhabbo9, tasmÈ
etasmiÑ antare vemajjheti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmiÑ mahÈkappe
amhÈkaÑ BhagavÈ SumedhapaÓÉito hutvÈ DÊpa~karassa Bhagavato
pÈdam|le–
“ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.
PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ”ti10–
evaÑ vuttehi aÔÔhahi a~gehi samannÈgataÑ mahÈbhinÊhÈraÑ akÈsi,
samattiÑsa pÈramiyo pavicini11 samÈdiyi, sabbepi BuddhakÈrake dhamme
______________________________________________________________
1. Khu 4. 299 piÔÔhÈdÊsu.
2. Abhi-®Ôha 1. 33 piÔÔhÈdÊsu.
3. JÈtaka-®Ôha 1. 2 piÔÔhÈdÊsu.
4. SaÑ 1. 203 piÔÔhe.
5. Ma 2. 112 piÔÔhe.
6. Khu 1. 100 piÔÔhe UdÈne.
7. Ma 1. 227; Vi 3. 11 piÔÔhesu.
8. Vi 3. 58 piÔÔhe.
9. DÊ-®Ôha 1. 35; AÑ-®Ôha 2. 297 piÔÔhÈdÊsupi passitabbaÑ.
10. Khu 4. 311 piÔÔhe.
11. Pavici (SÊ)
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sampÈdetuÑ Èrabhi, yamhi ce’tasmiÑ bhaddakappe sabbaso p|ritapÈramÊ
hutvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhi, imesaÑ dvinnaÑ
mahÈkappÈnaÑ antare yathÈvuttaparicchede kÈlaviseseti. KathaÑ panetaÑ
viÒÒÈyatÊti? “Kappe ca satasahasse, caturo ca asa~khiye”ti idaÑ hi
mahÈkappÈnaÑ paricchedato aparicchedato ca sa~khyÈdassanaÑ, sÈ kho
panÈyaÑ sa~khyÈ sa~khyeyyassa ÈdipariyosÈnaggahaÓaÑ vinÈ na
sambhavatÊti yattha bodhisambhÈrÈnamÈrambho yattha ca te pariyositÈ
tadubhayampi avadhibhÈvena “etthantare”ti ettha atthato dassitanti
viÒÒÈyati. Avadhi ca panÈyaÑ abhividhivasena veditabbo, na
mariyÈdÈvasena, ÈrambhosÈnakappÈnaÑ ekadesena antogadhattÈ. Nanu ca
nippadesena tesaÑ apariyÈdÈnato abhividhi ca idha na sambhavatÊti? Na
idamevaÑ tadekadesepi tabbohÈrato. Yo hi tadekadesabh|to kappo, so
nippadesato pariyÈdinnoti.
YaÑ caritaÑ, sabbaÑ taÑ bodhipÈcananti ettha caritanti cariyÈ,
samattiÑsapÈramisa~gahÈ dÈnasÊlÈdipaÔipatti,
ÒÈtatthacariyÈlokatthacariyÈbuddhatthacariyÈnaÑ tadantogadhattÈ. TathÈ yÈ
cimÈ aÔÔha cariyÈ, seyyathidaÑ? PaÓidhisampannÈnaÑ cat|su iriyÈpathesu
iriyÈpathacariyÈ indriyesu guttadvÈrÈnaÑ ajjhattikÈyatanesu ÈyatanacariyÈ
appamÈdavihÈrÊnaÑ cat|su satipaÔÔhÈnesu saticariyÈ adhicittamanuyuttÈnaÑ
cat|su jhÈnesu samÈdhicariyÈ buddhisampannÈnaÑ cat|su ariyasaccesu
ÒÈÓacariyÈ sammÈ paÔipannÈnaÑ cat|su ariyamaggesu maggacariyÈ
adhigataphalÈnaÑ cat|su sÈmaÒÒaphalesu patticariyÈ1 tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ
sabbasattesu lokatthacariyÈti. Tattha padesato dvinnaÑ bodhisattÈnaÑ
PaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÒca lokatthacariyÈ, mahÈbodhisattÈnaÑ pana
SammÈsambuddhÈnaÒca nippadesato. VuttaÒhetaÑ Niddese2 “cariyÈti aÔÔha
cariyÈyo, iriyÈpathacariyÈ ÈyatanacariyÈ”ti vitthÈro. “Adhimuccanto
saddhÈya carati, paggaÓhanto vÊriyena carati, upaÔÔhahanto satiyÈ carati,
avikkhipanto samÈdhinÈ carati, pajÈnanto paÒÒÈya carati, vijÈnanto
viÒÒÈÓena carati, evampi paÔipannassa kusalÈ dhammÈ ÈyatantÊti
ÈyatanacariyÈya carati, evampi paÔipanno visesamadhigacchatÊti
visesacariyÈya caratÊ”ti
______________________________________________________________
1. PakaticariyÈ (SÊ)

2. Khu 8. 232-233; Khu 9. 215 piÔÔhÈdÊsu.
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yÈ imÈ aparÈpi aÔÔha cariyÈ vuttÈ, tÈsaÑ sabbÈsaÑ pÈramitÈsveva
samorodho veditabbo. Tena vuttaÑ “caritanti cariyÈ,
samattiÑsapÈramisa~gahÈ dÈnasÊlÈdipaÔipattÊ”ti. HetucariyÈya eva pana
idhÈdhippetattÈ maggacariyÈpatticariyÈnaÑ1 idha anavarodho veditabbo.
Tena vuttaÑ “sabbaÑ taÑ bodhipÈcanan”ti.
Tattha sabba-saddo sabbasabbaÑ ÈyatanasabbaÑ sakkÈyasabbaÑ
padesasabbanti cat|su atthesu dissati. TathÈ hi “sabbe dhammÈ sabbÈkÈrena
Buddhassa Bhagavato ÒÈÓamukhe ÈpÈthamÈgacchantÊ”ti-ÈdÊsu2
sabbasabbasmiÑ. “SabbaÑ vo bhikkhave desessÈmi taÑ suÓÈtha, kiÒca
bhikkhave sabbaÑ cakkhuÑ ceva r|pÈ ca -pa- mano ceva dhammÈ cÈ”ti
ettha ÈyatanasabbasmiÑ3. “SabbaÑ sabbato saÒjÈnÈtÊ”ti-ÈdÊsu4
sakkÈyasabbasmiÑ. “Sabbesampi vo sÈriputta subhÈsitaÑ pariyÈyenÈ”tiÈdÊsu5 padesasabbasmiÑ. IdhÈpi padesasabbasmiÑ eva veditabbo,
bodhisambhÈrabh|tassa caritassa adhippetatthÈ.
BodhÊti rukkhopi ariyamaggopi nibbÈnampi sabbaÒÒutaÒÒÈÓampi.
“Bodhirukkham|le paÔhamÈbhisambuddho”ti6 ca “antarÈ ca GayaÑ antarÈ
ca bodhin”ti7 ca ÈgataÔÔhÈne bujjhati etthÈti rukkho bodhi. “Bodhi vuccati
cat|su maggesu ÒÈÓan”ti8 ÈgataÔÔhÈne cattÈri ariyasaccÈni bujjhati etenÈti
ariyamaggo bodhi. “PatvÈna bodhiÑ amataÑ asa~khatan”ti9 ÈgataÔÔhÈne
bujjhati etasmiÑ nimittabh|teti nibbÈnaÑ bodhi. “Pappoti bodhiÑ
varabh|rimedhaso”ti10 ÈgataÔÔhÈne sabbe dhamme sabbÈkÈrena bujjhati
etenÈti sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ bodhi. IdhÈpi sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ adhippetaÑ.
ArahattamaggasabbaÒÒutaÒÒÈÓÈni vÈ idha bodhÊti veditabbÈni11,
mahÈbodhiyÈ adhippetattÈ Bhagavato. ŒsavakkhayaÒÈÓapadaÔÔhÈnaÑ hi
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓapadaÔÔhÈnaÒca ÈsavakkhayaÒÈÓaÑ
“mahÈbodhÊ”ti vuccati. EtthÈyaÑ sa~khepattho–yathÈvuttakÈlaparicchede
yaÑ mama dÈnasÊlÈdipaÔipattisa~khÈtaÑ caritaÑ, taÑ sabbaÑ anavasesaÑ
mahÈbodhiyÈ pÈcanaÑ sÈdhakaÑ nibbattakanti. Etena bodhisambhÈrÈnaÑ
nirantarabhÈvanaÑ dasseti. Atha
______________________________________________________________
1. PakaticariyÈnaÑ (SÊ)
2. Khu 7. 277; Khu 8. 175; Khu 9. 377 piÔÔhÈdÊsu.
3. SaÑ 2. 248 piÔÔhe.
4. Ma 1. 4 piÔÔhe.
5. Ma 1. 281 piÔÔhe.
6. Vi 3. 1; Khu 1. 77 piÔÔhesu.
7. Ma 1. 227; Vi 3. 11 piÔÔhesu. 8. Khu 8. 231 piÔÔhe.
9. Gavesitabbo.
10. DÊ 3. 129 piÔÔhe.
11. Ma-®Ôha 1. 56; Vi-®Ôha 1. 109; UdÈna-®Ôha 146 piÔÔhÈdÊsupi passitabbaÑ.
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vÈ sabbanti etthantare yathÈvuttakÈlaparicchede yaÑ caritaÑ, taÑ sabbaÑ
sakalameva anavasesaÑ bodhisambhÈrabh|tameva. Etena
sabbasambhÈrabhÈvanaÑ dasseti.
Catasso hi bodhisambhÈresu bhÈvanÈ sabbasambhÈrabhÈvanÈ
nirantarabhÈvanÈ cirakÈlabhÈvanÈ sakkaccabhÈvanÈ cÈti. TÈsu “kappe ca
satasahasse, caturo ca asa~khiye”ti iminÈ cirakÈlabhÈvanÈ vuttÈ, yo cettha
accantasaÑyogo, tena paÔhame atthavikappe sabbaggahaÓena ca
nirantarabhÈvanÈ, dutiye atthavikappe “sabbaÑ caritan”ti iminÈ
sabbasambhÈrabhÈvanÈ, “bodhipÈcanan”ti iminÈ sakkaccabhÈvanÈ vuttÈ
hoti, yathÈ taÑ caritaÑ sammÈsambodhiÑ pÈceti evaÑbh|tabhÈvadÊpanato.
TathÈ hi taÑ “bodhipÈcanan”ti vattabbataÑ arahati, na aÒÒathÈti. KathaÑ
panettha bodhicariyÈya nirantarabhÈvo veditabbo? Yadi cittanirantaratÈya
taÑ na yujjati, na hi mahÈbodhisattÈnaÑ mahÈbhinÊhÈrato uddhaÑ
bodhisambhÈrasambharaÓacittato aÒÒaÑ cittaÑ nappavattatÊti sakkÈ vattuÑ.
Atha kiriyamayacittappavattiÑ sandhÈya vucceyya, evampi na yujjati, na hi
sabbÈni tesaÑ kiriyamayacittÈni bodhisambhÈrasambharaÓavaseneva
pavattanti, eteneva payoganirantaratÈpi paÔikkhittÈti daÔÔhabbÈ.
JÈtinirantaratÈya pana nirantarabhÈvanÈ veditabbÈ. YassaÑ hi jÈtiyaÑ
mahÈbodhisattena mahÈpaÓidhÈnaÑ nibbattitaÑ, tato paÔÔhÈya yÈva
carimattabhÈvÈ na sÈ nÈma jÈti upalabbhati, yÈ sabbena sabbaÑ
bodhisambhÈrasambhatÈ na siyÈ antamaso dÈnapÈramimattaÑ upÈdÈya.
AyaÒhi niyatipatthitÈnaÑ bodhisattÈnaÑ dhammatÈ. YÈva ca te kammÈdÊsu
vasÊbhÈvaÑ na pÈpuÓanti, tÈva sappadesampi sambhÈresu payogamÈpajjanti.
YadÈ pana sabbaso kammÈdÊsu vasÊbhÈvappattÈ honti, atha tato paÔÔhÈya
nippadesato eva bodhisambhÈresu samÊhanaÑ sÈtaccakiriyÈ ca sampajjati.
SakkaccakÈritÈ pana sabbakÈlaÑ hoti, evaÑ yena yena bodhisattÈnaÑ tattha
tattha yathÈdhippÈyaÑ samijjhanaÑ sampajjatÊti. EvametÈya gÈthÈya
bodhisambhÈresu sabbasambhÈrabhÈvanÈ cirakÈlabhÈvanÈ nirantarabhÈvanÈ
sakkaccabhÈvanÈ cÈti catassopi bhÈvanÈ pakÈsitÈti veditabbÈ.
Tatra yasmÈ bodhisattacaritaÑ bodhisambhÈrÈ bodhicariyÈ aggayÈnaÑ
pÈramiyoti atthato ekaÑ, byaÒjanameva nÈnaÑ, yasmÈ ca parato
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vibhÈgena vakkhamÈnÈnaÑ dÈnapÈrami-ÈdÊnaÑ caritanti idaÑ
avisesavacanaÑ, tasmÈ sabbabodhisambhÈresu kosallajananatthaÑ pÈramiyo
idha saÑvaÓÓetabbÈ. TÈ parato pakiÓÓakakathÈyaÑ sabbÈkÈrena
saÑvaÓÓayissÈma.
2. Iti BhagavÈ attano bodhisattabh|miyaÑ caritaÑ Èrambhato paÔÔhÈya
yÈva pariyosÈnÈ mahÈbodhiyÈ paripÈcanamevÈti avisesato dassetvÈ idÈni
tassa paramukkaÑsagamanena atisayato bodhiparipÈcanabhÈvaÑ dassetuÑ
imasmiÑ bhaddakappe katipayÈ pubbacariyÈ vibhÈgato vibhÈvento
“atÊtakappe”ti-ÈdimÈha.
Tattha atÊtakappeti ito purime purimatare vÈ sabbasmiÑ atikkante
yathÈvuttaparicchede mahÈkappe, kappÈnaÑ satasahassÈdhikesu cat|su
asa~khyeyyes|ti attho. Caritanti ciÓÓaÑ dÈnÈdipaÔipattiÑ. ®hapayitvÈti
muÒcitvÈ aggahetvÈ, avatvÈti attho. BhavÈbhaveti bhave ca abhave ca,
“itibhavÈbhavakathan”ti1 ettha hi vuddhihÈniyo bhavÈbhavÈti vuttÈ.
“ItibhavÈbhavataÒca vÊtivatto”ti2 ettha sampattivipatti vuddhi hÈni
sassatuccheda puÒÒa pÈpÈni bhavÈbhavÈti adhippetÈni. “ItibhavÈbhavahetu
vÈ bhikkhave bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjatÊ”ti3 ettha pana
paÓÊtapaÓÊtatarÈni sappinavanÊtÈdibhesajjÈni bhavÈbhavÈti adhippetÈni.
Sampattibhavesu paÓÊtatarÈ paÓÊtatamÈ bhavÈbhavÈtipi vadanti eva, tasmÈ
idhÈpi so eva attho veditabbo, khuddake ceva mahante ca bhavasminti
vuttaÑ hoti. Imamhi kappeti imasmiÑ bhaddakappe. Pavakkhissanti
kathayissaÑ. SuÓohÊti DhammasenÈpatiÑ savane niyojeti. Meti mama
santike, mama bhÈsatoti attho.
NidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. DÊ 1. 7 piÔÔhÈdÊsu.
3. AÑ 1. 316; Khu 1. 268 piÔÔhesu.

2. Khu 1. 100 piÔÔhe UdÈne.

1. Akittivagga
1. AkitticariyÈvaÓÓanÈ
3. EvaÑ BhagavÈ Èyasmato SÈriputtattherassa sadevamanussÈya ca
parisÈya attano pubbacariyÈya savane ussÈhaÑ janetvÈ idÈni taÑ
pubbacaritaÑ bhavantarapaÔicchannaÑ hatthatale ÈmalakaÑ viya
paccakkhaÑ karonto “yadÈ ahaÑ brahÈraÒÒe”ti-ÈdimÈha.
Tattha yadÈti yasmiÑ kÈle. BrahÈraÒÒeti mahÈ-araÒÒe, araÒÒÈniyaÑ,
mahante vaneti attho. SuÒÒeti janavivitte. VipinakÈnaneti vipinabh|te
kÈnane, padadvayenÈpi tassa araÒÒassa gahanabhÈvameva dÊpeti,
sabbametaÑ kÈradÊpaÑ sandhÈya vuttaÑ. AjjhogÈhetvÈti anupavisitvÈ.
ViharÈmÊti dibbabrahma-ariya-ÈneÒjavihÈrehi samuppÈditasukhavisesena
iriyÈpathavihÈrena sarÊradukkhaÑ vicchinditvÈ harÈmi attabhÈvaÑ
pavattemi. Akitti nÈma tÈpasoti evaÑnÈmako tÈpaso hutvÈ yadÈ ahaÑ
tasmiÑ araÒÒe viharÈmÊti attho. SatthÈ tadÈ attano AkittitÈpasabhÈvaÑ
DhammasenÈpatissa vadati. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ1–
AtÊte kira imasmiÑyeva bhaddakappe BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte nÈma
rÈjini rajjaÑ kÈrente bodhisatto asÊtikoÔivibhavassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa
kule nibbatti, “AkittÊ”tissa nÈmaÑ kariÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle
bhaginÊpi jÈyi2, “YasavatÊ”tissÈ nÈmaÑ kariÑsu. So soÄasavassakÈle
TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggahetvÈ paccÈgamÈsi. Athassa
mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. So tesaÑ petakiccÈni kÈretvÈ
katipayadivasÈtikkamena ratanÈvalokanaÑ Èyuttakapurisehi kÈrayamÈno
“ettakaÑ mattikaÑ, ettakaÑ pettikaÑ, ettakaÑ pitÈmahan”ti sutvÈ
saÑviggamÈnaso hutvÈ “idaÑ dhanameva paÒÒÈyati, na dhanassa
saÑhÈrakÈ, sabbe imaÑ dhanaÑ pahÈyeva gatÈ, ahaÑ pana naÑ3 ÈdÈya
gamissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ bheriÑ carÈpesi “dhanena atthikÈ
AkittipaÓÉitassa gehaÑ Ègacchant|”ti4.
______________________________________________________________
1. ŒnupubbÊkathÈ (SÊ)
3. DhanaÑ (SÊ, Ka)

2. NibbattÈ (Ka)
4. Gacchant|ti (Ka)
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So sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ dhane akhÊyamÈne “kiÑ me imÈya
dhanakÊÄÈya, atthikÈ gaÓhissantÊ”ti nivesanadvÈraÑ vivaritvÈ
hiraÒÒasuvaÓÓÈdibharite sÈragabbhe vivarÈpetvÈ “dinnaÑyeva harant|”ti
gehaÑ pahÈya ÒÈtiparivaÔÔassa paridevantassa bhaginiÑ gahetvÈ BÈrÈÓasito
nikkhamitvÈ nadiÑ uttaritvÈ dve tÊÓi yojanÈni gantvÈ pabbajitvÈ ramaÓÊye
bh|mibhÈge paÓÓasÈlaÑ karitvÈ vasati. Yena pana dvÈrena tadÈ nikkhami,
taÑ AkittidvÈraÑ nÈma jÈtaÑ. Yena titthena nadiÑ otiÓÓo, taÑ
AkittititthaÑ nÈma jÈtaÑ. Tassa pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ bah| manussÈ
gÈmanigamarÈjadhÈnivÈsino tassa guÓehi ÈkaÉÉhiyamÈnahadayÈ
anupabbajiÑsu. MahÈparivÈro ahosi, mahÈlÈbhasakkÈro nibbatti,
BuddhuppÈdo viya ahosi. Atha mahÈsatto “ayaÑ lÈbhasakkÈro mahÈ,
parivÈropi mahanto, kÈyavivekamattampi idha na labhati, mayÈ ekÈkinÈ
viharituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ paramappicchabhÈvato vivekaninnatÈya ca
kassaci ajÈnÈpetvÈ1 ekakova nikkhamitvÈ anupubbena DamiÄaraÔÔhaÑ patvÈ
KÈvÊrapaÔÔanasamÊpe uyyÈne viharanto jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattesi. TatrÈpissa
mahÈlÈbhasakkÈro uppajji. So taÑ jigucchanto chaÉÉetvÈ ÈkÈsena gantvÈ
KÈradÊpe otari. TadÈ KÈradÊpo AhidÊpo nÈma. So tattha mahantaÑ
kÈrarukkhaÑ upanissÈya paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vÈsaÑ kappesi. AppicchatÈya
pana katthaci agantvÈ tassa rukkhassa phalakÈle phalÈni khÈdanto phale
asati pattÈni udakasittÈni2 khÈdanto jhÈnasamÈpattÊhi vÊtinÈmesi.
Tassa sÊlatejena Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi.
Sakko “ko nu kho maÑ imamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti Èvajjento paÓÉitaÑ
disvÈ “kimatthaÑ nu kho ayaÑ tÈpaso evaÑ dukkaraÑ tapaÑ carati,
SakkattaÑ nu kho pattheti, udÈhu aÒÒaÑ, vÊmaÑsissÈmi naÑ. AyaÑ hi
suvisuddhakÈyavacÊmanosamÈcÈro jÊvite nirapekkho udakasittÈni
kÈrapattÈni khÈdati, sace SakkattaÑ pattheti, attano sittÈni kÈrapattÈni
mayhaÑ dassati, no ce, na dassatÊ”ti brÈhmaÓavaÓÓena tassa santikaÑ
agamÈsi. Bodhisattopi kÈrapattÈni sedetvÈ “sÊtalÊbh|tÈni khÈdissÈmÊ”ti
paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. Athassa purato Sakko
______________________________________________________________
1. AnÈrocetvÈ (Ka)

2. UdakasinnÈni (Ka)
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brÈhmaÓar|pena bhikkhÈya atthiko hutvÈ aÔÔhÈsi. MahÈsatto taÑ disvÈ
“lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, cirassaÑ vata me yÈcako diÔÔho”ti
somanassappatto hutvÈ “ajja mama manorathaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ dÈnaÑ
dassÈmÊ”ti pakkabhÈjaneneva ÈdÈya gantvÈ dÈnapÈramiÑ ÈvajjetvÈ attano
asesetvÈva tassa bhikkhÈbhÈjane pakkhipi. Sakko taÑ gahetvÈ thokaÑ
gantvÈ antaradhÈyi. MahÈsattopi tassa datvÈ puna pariyeÔÔhiÑ anÈpajjitvÈ
teneva pÊtisukhena vÊtinÈmesi.
Dutiyadivase pana kÈrapattÈni pacitvÈ “hiyyo dakkhiÓeyyaÑ alabhiÑ,
ajja nu kho kathan”ti paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. Sakkopi tatheva Ègami.
MahÈsatto punapi tatheva datvÈ vÊtinÈmesi. Tatiyadivase ca tatheva datvÈ
“aho vata me lÈbhÈ, bahuÑ vata puÒÒaÑ pasavÈmi, sacÈhaÑ dakkhiÓeyyaÑ
labheyyaÑ, evameva mÈsampi dvemÈsampi dÈnaÑ dadeyyan”ti cintesi.
TÊsupi divasesu “tena dÈnena na lÈbhasakkÈrasilokaÑ na
cakkavattisampattiÑ na SakkasampattiÑ na brahmasampattiÑ na
sÈvakabodhiÑ na paccekabodhiÑ patthemi, api ca idaÑ me dÈnaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paccayo hot|”ti yathÈdhikÈraÑ cittaÑ Ôhapesi. Tena
vuttaÑ–
4. “TadÈ maÑ tapatejena, santatto tidivÈbhibh|.
DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, bhikkhÈya maÑ upÈgami.
5. PavanÈ ÈbhataÑ paÓÓaÑ, atelaÒca aloÓikaÑ.
Mama dvÈre ÔhitaÑ disvÈ, sakaÔÈhena ÈkiriÑ.
6. Tassa datvÈnahaÑ paÓÓaÑ, nikujjitvÈna bhÈjanaÑ.
PunesanaÑ jahitvÈna, pÈvisiÑ paÓÓasÈlakaÑ.
7. Dutiyampi tatiyampi, upagaÒchi mamantikaÑ.
Akampito anolaggo, evamevamadÈsahaÑ.
8. Na me tappaccayÈ atthi, sarÊrasmiÑ vivaÓÓiyaÑ.
PÊtisukhena ratiyÈ, vÊtinÈmemi taÑ divaÑ.
9. Yadi mÈsampi dvemÈsaÑ, dakkhiÓeyyaÑ varaÑ labhe.
Akampito anolÊno, dadeyyaÑ dÈnamuttamaÑ.
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10. Na tassa dÈnaÑ dadamÈno, yasaÑ lÈbhaÒca patthayiÑ.
SabbaÒÒutaÑ patthayÈno, tÈni kammÈni Ècarin”ti.

Tattha tadÈti yadÈ ahaÑ AkittinÈmako tÈpaso hutvÈ tasmiÑ dÊpe
kÈrÈraÒÒe viharÈmi, tadÈ. Manti mama. TapatejenÈti sÊlapÈramitÈnubhÈvena.
SÊlaÑ hi duccaritasaÑkilesassa tapanato “tapo”ti vuccati,
nekkhammavÊriyapÈramitÈnubhÈvena vÈ. TÈpi hi taÓhÈsaÑkilesassa
kosajjassa ca tapanato “tapo”ti vuccati, ukkaÑsagatÈ ca tÈ bodhisattassa
imasmiÑ attabhÈveti. KhantisaÑvarassa cÈpi paramukkaÑsagamanato
“khantipÈramitÈnubhÈvenÈ”tipi vattuÑ vaÔÔateva. “KhantÊ paramaÑ tapo”ti1
hi vuttaÑ. Santattoti yathÈvuttaguÓÈnubhÈvajanitena dhammatÈsiddhena
PaÓÉukambalasilÈsanassa uÓhÈkÈrena santÈpito. TidivÈbhibh|ti
devalokÈdhipati, Sakkoti attho. PaÓÓasÈlÈya samÊpe gahitampi kÈrapaÓÓaÑ
paÓÓasÈlÈya araÒÒamajjhagatattÈ “pavanÈ Èbhatan”ti vuttaÑ.
AtelaÒca aloÓikanti deyyadhammassa anuÄÈrabhÈvepi
ajjhÈsayasampattiyÈ dÈnadhammassa mahÈjutikabhÈvaÑ dassetuÑ vuttaÑ.
Mama dvÈreti mayhaÑ paÓÓasÈlÈya dvÈre. SakaÔÈhena Èkirinti iminÈ attano
kiÒcipi asesetvÈ dinnabhÈvaÑ dasseti.
PunesanaÑ jahitvÈnÈti “ekadivasaÑ dvikkhattuÑ ghÈsesanaÑ na
sallekhan”ti cintetvÈ dÈnapÊtiyÈ titto viya hutvÈ tasmiÑ divase puna
ÈhÈrapariyeÔÔhiÑ akatvÈ.
Akampitoti sud|ravikkhambhitattÈ macchariyena acalito dÈnajjhÈsayato
calanamattampi akÈrito. Anolaggoti lobhavasena Êsakampi alaggo.
TatiyampÊti pi-saddena dutiyampÊti imaÑ sampiÓÉeti. EvamevamadÈsahanti
yathÈ paÔhamaÑ, evamevaÑ dutiyampi tatiyampi adÈsiÑ ahaÑ.
Na me tappaccayÈti gÈthÈya vuttamevatthaÑ pÈkaÔaÑ karoti. Tattha
tappaccayÈti dÈnapaccayÈ tÊsu divasesu chinnÈhÈratÈya sarÊrasmiÑ yena
vevaÓÓiyena bhavitabbaÑ, tampi me sarÊrasmiÑ vivaÓÓiyaÑ
dÈnapaccayÈyeva
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 42; Khu 1. 41 piÔÔhÈdÊsu.
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natthi. KasmÈ? DÈnavisayena pÊtisukhena dÈnavisayÈya eva ca ratiyÈ.
VÊtinÈmemi taÑ divanti taÑ sakalaÑ timattadivasaÑ vÊtinÈmemi. Na
kevalaÒca tÊÓi eva divasÈni, atha kho mÈsadvimÈsamattampi kÈlaÑ evameva
dÈtuÑ pahomÊti dassetuÑ “yadi mÈsampÊ”ti-Èdi vuttaÑ. AnolÊnoti
alÊnacitto, dÈne asa~kucitacittoti attho.
TassÈti brÈhmaÓar|pena Ègatassa Sakkassa. Yasanti kittiÑ,
parivÈrasampattiÑ vÈ. LÈbhaÒcÈti devamanussesu cakkavatti-ÈdibhÈvena
laddhabbaÑ lÈbhaÑ vÈ na patthayiÑ. Atha kho sabbaÒÒutaÑ
sammÈsambodhiÑ patthayÈno Èka~khamÈno tÈni tÊsu divasesu anekavÈraÑ
uppannÈni dÈnamayÈni puÒÒakammÈni dÈnassa vÈ parivÈrabh|tÈni
kÈyasucaritÈdÊni puÒÒakammÈni ÈcariÑ akÈsinti.
Iti BhagavÈ tasmiÑ attabhÈve attano sudukkaraÑ puÒÒacaritamattameva
idha mahÈtherassa pakÈsesi. JÈtakadesanÈyaÑ pana catutthadivase Sakkassa
upasa~kamitvÈ bodhisattassa ajjhÈsayajÈnanaÑ varena upanimantanÈ
bodhisattassa varasampaÔicchanasÊsena dhammadesanÈ
deyyadhammadakkhiÓeyyÈnaÑ puna Sakkassa anÈgamanassa ca
Èka~khamÈnatÈ ca pakÈsitÈ. VuttaÒhetaÑ–
“AkittiÑ disvÈna sammantaÑ, Sakko bh|tapatÊ bravi.
KiÑ patthayaÑ mahÈbrahme, eko sammasi ghammani.
Dukkho punabbhavo Sakka1, sarÊrassa ca bhedanaÑ.
SammohamaraÓaÑ dukkhaÑ, tasmÈ sammÈmi vÈsava.
EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Yena putte ca dÈre ca, dhanadhaÒÒaÑ piyÈni ca.
LaddhÈ narÈ na tappanti, so lobho na mayÊ vase.
EtasmiÑ -pa- manasicchasi.
______________________________________________________________
1. NÈma (Ka)
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VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
KhettaÑ vatthuÑ hiraÒÒaÒca, gavÈssaÑ dÈsaporisaÑ.
Yena jÈtena jÊyanti, so doso na mayÊ vase.
EtasmiÑ -pa- manasicchasi.
VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
BÈlaÑ na passe na suÓe, na ca bÈlena saÑvase.
BÈlena’llÈpasallÈpaÑ, na kare na ca rocaye.
KiÑ nu te akaraÑ bÈlo, vada Kassapa kÈraÓaÑ.
Kena Kassapa bÈlassa, dassanaÑ nÈbhika~khasi.
AnayaÑ nayati dummedho, adhurÈyaÑ niyuÒjati.
Dunnayo seyyaso hoti, sammÈ vutto pakuppati.
VinayaÑ so na jÈnÈti, sÈdhu tassa adassanaÑ.
EtasmiÑ -pa- manasicchasi.
VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
DhÊraÑ passe suÓe dhÊraÑ, dhÊrena saha saÑvase.
DhÊrena’llÈpasallÈpaÑ, taÑ kare taÑ ca rocaye.
KiÑ nu te akaraÑ dhÊro, vada Kassapa kÈraÓaÑ.
Kena Kassapa dhÊrassa, dassanaÑ abhika~khasi.
NayaÑ nayati medhÈvÊ, adhurÈyaÑ na yuÒjati.
Sunayo seyyaso hoti, sammÈ vutto na kuppati.
VinayaÑ so pajÈnÈti, sÈdhu tena samÈgamo.
EtasmiÑ -pa- manasicchasi.
VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati.
DibbÈ bhakkhÈ pÈtubhaveyyuÑ, sÊlavanto ca yÈcakÈ.
Dadato me na khÊyetha, datvÈ nÈnutapeyyahaÑ.
DadaÑ cittaÑ pasÈdeyyaÑ, etaÑ Sakka varaÑ vare.
EtasmiÑ -pa- manasicchasi.
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VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Na maÑ puna upeyyÈsi, etaÑ sakka varaÑ vare.
Bah|hi vatacariyÈhi, narÈ ca atha nÈriyo.
DassanaÑ abhika~khanti, kiÑ nu me dassane bhayaÑ.
TaÑ tÈdisaÑ devavaÓÓaÑ, sabbakÈmasamiddhinaÑ.
DisvÈ tapo pamajjeyyaÑ, etaÑ te dassane bhayan”ti1.
Atha sakko “sÈdhu bhante na te ito paÔÔhÈya santikaÑ ÈgamissÈmÊ”ti
taÑ abhivÈdetvÈ pakkÈmi. MahÈsatto yÈvajÊvaÑ tattheva vasanto
ÈyupariyosÈne brahmaloke nibbatti. Anuruddhatthero tadÈ Sakko ahosi.
LokanÈtho AkittipaÓÉito.
Tassa mahÈbhinikkhamanasadisaÑ nikkhantattÈ nekkhammapÈramÊ.
SuvisuddhasÊlÈcÈratÈya sÊlapÈramÊ. KÈmavitakkÈdÊnaÑ suÔÔhu
vikkhambhitattÈ vÊriyapÈramÊ. KhantisaÑvarassa paramukkaÑsagamanato
khantipÈramÊ. PaÔiÒÒÈnur|paÑ paÔipattiyÈ saccapÈramÊ. Sabbattha
acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnena adhiÔÔhÈnapÈramÊ. Sabbasattesu hitajjhÈsayena
mettÈpÈramÊ. Sattasa~khÈrakatavippakÈresu majjhattabhÈvappattiyÈ
upekkhÈpÈramÊ. TÈsaÑ upakÈrÈnupakÈre dhamme jÈnitvÈ anupakÈre
dhamme pahÈya upakÈradhammesu pavattÈpanapurecarÈ sahajÈtÈ ca
upÈyakosallabh|tÈ atisallekhavuttisÈdhanÊ ca paÒÒÈ paÒÒÈpÈramÊti imÈpi
dasa pÈramiyo labbhanti.
DÈnajjhÈsayassa pana ati-uÄÈrabhÈvena dÈnamukhena desanÈ pavattÈ.
TasmÈ sabbattha samakÈ2 mahÈkaruÓÈ, dvepi puÒÒaÒÈÓasambhÈrÈ,
kÈyasucaritÈdÊni tÊÓi bodhisattasucaritÈni, saccÈdhiÔÔhÈnÈdÊni cattÈri
adhiÔÔhÈnÈni, ussÈhÈdayo catasso Buddhabh|miyo, saddhÈdayo paÒca
mahÈbodhiparipÈcanÊyÈ dhammÈ, alobhajjhÈsayÈdayo cha bodhisattÈnaÑ
ajjhÈsayÈ, tiÓÓo tÈressÈmÊti-Èdayo satta paÔiÒÒÈ dhammÈ, appicchassÈyaÑ
dhammo, nÈyaÑ dhammo mahicchassÈti-Èdayo3 aÔÔha mahÈpurisavitakkÈ,
nava yonisomanasikÈram|lakÈ dhammÈ, dÈnajjhÈsayÈdayo dasa
mahÈpurisajjhÈsayÈ, dÈnasÊlÈdayo dasa puÒÒakiriyavatth|nÊti evamÈdayo ye
anekasata-anekasahassappabhedÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 266 piÔÔhÈdÊsu.

2. SÈdhikÈ (Ka)

3. DÊ 3. 249; AÑ 3. 62 piÔÔhÈdÊsu.
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bodhisambhÈrabh|tÈ mahÈbodhisattaguÓÈ, te sabbepi yathÈrahaÑ idha
niddhÈretvÈ vattabbÈ.
Api cettha mahantaÑ bhogakkhandhaÑ mahantaÒca ÒÈtiparivaÔÔaÑ
pahÈya mahÈbhinikkhamanasadisaÑ gehato nikkhamanaÑ, nikkhamitvÈ
pabbajitassa bahujanasammatassa sato paramappicchabhÈvena kulesu
gaÓesu ca alaggatÈ, accantameva lÈbhasakkÈrasilokajigucchÈ,
pavivekÈbhirati, kÈyajÊvitanirapekkho pariccÈgo, anÈhÈrasseva sato
divasattayampi dÈnapÊtiyÈ parituÔÔhassa nibbikÈrasarÊrayÈpanaÑ,
mÈsadvimÈsamattampi kÈlaÑ yÈcake sati ÈhÈraÑ tatheva1 datvÈ
“dÈnagateneva pÊtisukhena sarÊraÑ yÈpessÈmÊ”ti pariccÈge
anolÊnavuttisÈdhako uÄÈro dÈnajjhÈsayo, dÈnaÑ datvÈ puna
ÈhÈrapariyeÔÔhiyÈ akaraÓahetubh|tÈ paramasallekhavuttÊti evamÈdayo
mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ veditabbÈ. TenetaÑ vuccati–
“EvaÑ acchariyÈ hete, abbhutÈ ca Mahesino.
MahÈkÈruÓikÈ dhÊrÈ, sabbalokekabandhavÈ.
AcinteyyÈnubhÈvÈ ca, sadÈ saddhammagocarÈ.
BodhisattÈ mahÈsattÈ, sucisallekhavuttino.
MahÈvÈtasamuddhata2-vÊcimÈlo mahodadhi.
Api la~gheyya velantaÑ, bodhisattÈ na dhammataÑ.
Loke saÒjÈtavaddhÈpi, na te bhÈvitabhÈvino3.
Limpanti lokadhammehi, toyena padumaÑ yathÈ.
YesaÑ ve attani sneho, nihÊyati yathÈ yathÈ.
Sattesu karuÓÈsneho, vaÉÉhateva tathÈ tathÈ.
YathÈ cittaÑ vase hoti, na ca cittavasÈnugÈ.
TathÈ kammaÑ vase hoti, na ca kammavasÈnugÈ.
Dosehi nÈbhibh|yanti, samugghÈtenti vÈ na te.
CarantÈ bodhipariyeÔÔhiÑ, purisÈ’jÈniyÈ budhÈ.
______________________________________________________________
1. Tasseva (Ka)

2. SamuÔÔhÈta (SÊ)

3. BhÈvitabhÈvanÈ (Ka)
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Tesu cittappasÈdopi, dukkhato parimocaye.
PagevÈnukiriyÈ tesaÑ, dhammassa anudhammato”ti.
ParamatthadÊpaniyÈ CariyÈpiÔakasaÑvaÓÓanÈya
AkitticariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. Sa~khabrÈhmaÓacariyÈvaÓÓanÈ
11-12. DutiyasmiÑ punÈparanti puna aparaÑ, na kevalamidaÑ
Akitticariyameva, atha kho puna aparaÑ aÒÒaÑ Sa~khacariyampi
pavakkhissaÑ, suÓohÊti adhippÈyo. Ito paresupi eseva nayo.
Sa~khasavhayoti Sa~khanÈmo. MahÈsamuddaÑ taritukÈmoti
suvaÓÓabh|miÑ gantuÑ nÈvÈya mahÈsamuddaÑ taritukÈmo. UpagacchÈmi
paÔÔananti tÈmalittipaÔÔanaÑ uddissa gacchÈmi. SayambhuÒÈÓena
paccekabodhiyÈ adhigatattÈ sayameva bh|tanti sayambhuÑ. KilesamÈrÈdÊsu
kenacipi na parÈjitanti aparÈjitaÑ, tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ
Ôhitanti attho. TattÈya kaÔhinabh|miyÈti ghammasantÈpena santattÈya
sakkharavÈlukÈnicitattÈ kharÈya kakkhaÄÈya bh|miyÈ.
13. Tanti taÑ PaccekabuddhaÑ. Imamatthanti imaÑ idÈni
vakkhamÈnaÑ “idaÑ khettan”ti-ÈdikaÑ atthaÑ. Vicintayinti tadÈ
Sa~khabrÈhmaÓabh|to cintesinti satthÈ vadati. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–
AtÊte ayaÑ BÈrÈÓasÊ MoÄinÊ nÈma ahosi. MoÄinÊnagare Brahmadatte
rajjaÑ kÈrente bodhisatto Sa~kho nÈma brÈhmaÓo hutvÈ aÉÉho mahaddhano
cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe attano nivesanadvÈreti chasu ÔhÈnesu
cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ chasatasahassÈni vissajjento
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ pavattesi. So ekadivasaÑ cintesi “ahaÑ
gehe dhane khÊÓe dÈnaÑ dÈtuÑ na sakkhissÈmi, aparikkhÊÓeyeva dhane
nÈvÈya SuvaÓÓabh|miÑ gantvÈ dhanaÑ ÈharissÈmÊ”ti. So nÈvaÑ bhaÓÉassa
p|rÈpetvÈ puttadÈraÑ ÈmantetvÈ “yÈvÈhaÑ ÈgacchissÈmi, tÈva me dÈnaÑ
anupacchindantÈ pavatteyyÈthÈ”ti vatvÈ dÈsakammakaraparivuto upÈhanaÑ
Èruyha chattena dhÈriyamÈnena paÔÔanagÈmÈbhimukho pÈyÈsi.
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TasmiÑ khaÓe GandhamÈdane eko Paccekabuddho sattÈhaÑ
nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya lokaÑ
volokento taÑ dhanÈharaÓatthaÑ gacchantaÑ disvÈ “mahÈpuriso dhanaÑ
ÈharituÑ gacchati, bhavissati nu kho assa mahÈsamudde antarÈyo, no”ti
ÈvajjetvÈ “bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “esa maÑ disvÈ chattaÒca upÈhanaÒca
mayhaÑ datvÈ upÈhanadÈnanissandena samudde bhinnÈya nÈvÈya patiÔÔhaÑ
labhissati, karissÈmi’ssa anuggahan”ti ÈkÈsena gantvÈ tassa avid|re otaritvÈ
majjhanhikasamaye caÓÉavÈtÈtapena a~gÈrasanthatasadisaÑ uÓhavÈlukaÑ
maddanto tassa abhimukhaÑ ÈgaÒchi1, so taÑ disvÈva haÔÔhatuÔÔho
“puÒÒakkhettaÑ me ÈgataÑ, ajja mayÈ ettha bÊjaÑ ropetuÑ vaÔÔatÊ”ti
cintesi. Tena vuttaÑ “tamahaÑ paÔipathe disvÈ, imamatthaÑ vicintayin”tiÈdi.
Tattha idaÑ khettanti-Èdi cintitÈkÈradassanaÑ. Khettanti khittaÑ bÊjaÑ
mahapphalabhÈvakaraÓena tÈyatÊti khettaÑ,
pubbaÓÓÈparaÓÓaviruhanabh|mi. Idha pana khettaÑ viyÈti khettaÑ,
aggadakkhiÓeyyo Paccekabuddho. TenevÈha “puÒÒakÈmassa jantuno”ti.
14. MahÈgamanti vipulaphalÈgamaÑ, sassasampattidÈyakanti attho.
BÊjaÑ na ropetÊti bÊjaÑ na vapati.
15. Khettavaruttamanti khettavaresupi uttamaÑ. SÊlÈdiguÓasampannÈ hi
visesato ariyasÈvakÈ khettavarÈ, tatopi aggabh|to Paccekabuddho
khettavaruttamo. KÈranti sakkÈraÑ. Yadi na karomÊti sambandho. IdaÑ
vuttaÑ hoti–idamÊdisaÑ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ labhitvÈ tattha
p|jÈsakkÈraÑ yadi na karomi, puÒÒena atthiko nÈmÈhaÑ na bhaveyyanti.
16-17. YathÈ amaccoti-ÈdÊnaÑ dvinnaÑ gÈthÈnaÑ ayaÑ
sa~khepattho–yathÈ nÈma yo koci raÒÒÈ muddÈdhikÈre2 Ôhapito
laÒchanadharo amaccapuriso senÈpati vÈ so antepure jane bahiddhÈ ca
balakÈyÈdÊsu raÒÒo yathÈnusiÔÔhaÑ na paÔipajjati, na tesaÑ dhanadhaÒÒaÑ
deti, taÑ taÑ kattabbaÑ vattaÑ parihÈpeti, so muddito3 parihÈyati
______________________________________________________________
1. Œgacchati (SÊ, Ka)

2. MuddhÈdhikÈre (SÊ, Ka)

3. Muddhato (SÊ, Ka)
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muddÈdhikÈraladdhavibhavato paridhaÑsati, evameva ahampi
puÒÒakammassa rato laddhabbapuÒÒaphalasa~khÈtaÑ puÒÒakÈmo
dakkhiÓÈya vipulaphalabhÈvakaraÓena vipulaÑ disvÈna taÑ dakkhiÓaÑ
uÄÈraÑ dakkhiÓeyyaÑ labhitvÈ tassa dÈnaÑ yadi na dadÈmi puÒÒato ÈyatiÑ
puÒÒaphalato ca paridhaÑsÈmi. TasmÈ idha mayÈ puÒÒaÑ kÈtabbamevÈti.
EvaÑ pana cintetvÈ mahÈpuriso d|ratova upÈhanÈ orohitvÈ vegena
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “bhante mayhaÑ anuggahatthÈya imaÑ
rukkham|laÑ upagacchathÈ”ti vatvÈ tasmiÑ rukkham|laÑ upasa~kamante
tattha vÈlukaÑ ussÈpetvÈ uttarÈsa~gaÑ paÒÒÈpetvÈ Paccekabuddhe tattha
nisinne vanditvÈ vÈsitaparissÈvitena udakena tassa pÈde dhovitvÈ
gandhatelena makkhetvÈ attano upÈhanaÑ puÒchitvÈ gandhatelena
makkhetvÈ tassa pÈde paÔimuÒcitvÈ “bhante imaÑ upÈhanaÑ Èruyha imaÑ
chattaÑ matthake katvÈ gacchathÈ”ti chattupÈhanaÑ adÈsi. Sopissa
anuggahatthÈya taÑ gahetvÈ pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ passantasseva
vehÈsaÑ uppatitvÈ GandhamÈdanaÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ–
18. “EvÈhaÑ cintayitvÈna, orohitvÈ upÈhanÈ.
Tassa pÈdÈni vanditvÈ, adÈsiÑ chattupÈhanan”ti.
Bodhisatto taÑ disvÈ ativiya pasannacitto paÔÔanaÑ gantvÈ nÈvaÑ
abhiruhi. Athassa mahÈsamuddaÑ tarantassa sattame divase nÈvÈ
vivaramadÈsi. UdakaÑ ussiÒcituÑ nÈsakkhiÑsu. MahÈjano
maraÓabhayabhÊto attano attano devatÈ namassitvÈ mahÈviravaÑ viravi.
Bodhisatto ekaÑ upaÔÔhÈkaÑ gahetvÈ sakalasarÊraÑ telena makkhetvÈ
sappinÈ saddhiÑ sakkharacuÓÓÈni yÈvadatthaÑ khÈditvÈ tampi khÈdÈpetvÈ
tena saddhiÑ k|pakayaÔÔhimatthakaÑ Èruyha “imÈya disÈya amhÈkaÑ
nagaran”ti disaÑ vavatthapetvÈ macchakacchapaparipanthato attÈnaÑ
saccÈdhiÔÔhÈnena pamocento tena saddhiÑ usabhamattaÔÔhÈnaÑ atikkamitvÈ
patitvÈ samuddaÑ tarituÑ Èrabhi. MahÈjano pana tattheva vinÈsaÑ pÈpuÓi.
Tassa tarantasseva satta divasÈ gatÈ. So tasmimpi kÈle loÓodakena mukhaÑ
vikkhÈletvÈ uposathiko ahosiyeva.

32

KhuddakanikÈya

TadÈ pana ÊdisÈnaÑ purisavisesÈnaÑ rakkhaÓatthÈya cat|hi lokapÈlehi
ÔhapitÈ MaÓimekhalÈ nÈma devadhÊtÈ attano issariyena sattÈhaÑ pamajjitvÈ
sattame divase taÑ disvÈ “sacÈyaÑ idha marissa, ativiya gÈrayhÈ
abhavissan”ti saÑviggahadayÈ suvaÓÓapÈtiyÈ dibbabhojanassa p|retvÈ
vegenÈgantvÈ “brÈhmaÓa idaÑ dibbabhojanaÑ bhuÒjÈ”ti Èha. So taÑ
ulloketvÈ “nÈhaÑ bhuÒjÈmi, uposathikomhÊ”ti paÔikkhipitvÈ taÑ
pucchanto–
“YaÑ tvaÑ sukhenÈ’bhisamekkhase maÑ,
BhuÒjassu bhattaÑ iti maÑ vadesi.
PucchÈmi taÑ nÈri mahÈnubhÈve,
DevÊ nusi tvaÑ uda mÈnusÊ n|”ti1–
Èha. SÈ tassa paÔivacanaÑ dentÊ–
“DevÊ ahaÑ Sa~kha mahÈnubhÈvÈ,
IdhÈgatÈ sÈgaravÈrimajjhe.
AnukampikÈ no ca paduÔÔhacittÈ,
Taveva atthÈya idhÈ’gatÈsmi.
Idha’nnapÈnaÑ sayanÈsanaÒca,
YÈnÈni nÈnÈvividhÈni Sa~kha.
Sabbassa tyÈhaÑ paÔipÈdayÈmi,
YaÑ kiÒci tuyhaÑ manasÈ’bhipatthitan”ti1–
imÈ gÈthÈ abhÈsi. TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ devadhÊtÈ samuddapiÔÔhe
mayhaÑ ‘idaÒcidaÒca dammÊ’ti vadati, yaÒcesÈ mayhaÑ deti, tampi mama
puÒÒeneva, taÑ pana puÒÒaÑ ayaÑ devadhÊtÈ jÈnÈti nu kho, udÈhu na
jÈnÈti, pucchissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ pucchanto imaÑ gÈthamÈha–
“YaÑ kiÒci yiÔÔhaÒca hutaÒca mayhaÑ,
Sabbassa no issarÈ tvaÑ sugatte.
SussoÓi subbh|ru vilaggamajjhe,
Kissa me kammassa ayaÑ vipÈko”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 206 piÔÔhe.

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

33

Tattha yiÔÔhanti dÈnavasena yajitaÑ. Hutanti ÈhunapÈhunavasena1
dinnaÑ. Sabbassa no issarÈ tvanti amhÈkaÑ puÒÒakammassa sabbassa tvaÑ
issarÈ, “ayaÑ imassa vipÈko, ayaÑ imassÈ”ti byÈkarituÑ2 samatthÈ.
SussoÓÊti sundarajaghane. Subbh|r|ti sundarehi bhamukehi |r|hi ca
samannÈgate. Vilaggamajjheti vilaggatanumajjhe. Kissa meti mayÈ
katakammesu katarakammassa ayaÑ vipÈko, yenÈhaÑ appatiÔÔhe
mahÈsamudde ajja patiÔÔhaÑ labhÈmÊti.
TaÑ sutvÈ devadhÊtÈ “ayaÑ brÈhmaÓo ‘yaÑ attanÈ kusalakammaÑ
kataÑ, taÑ kammaÑ na jÈnÈtÊ’ti saÒÒÈya pucchati maÒÒe, kathessÈmi nan”ti
nÈvÈbhiruhanadivase Paccekabuddhassa chattupÈhanadÈnapuÒÒameva tassa
kÈraÓanti kathentÊ–
“Ghamme pathe brÈhmaÓa ekabhikkhuÑ,
UgghaÔÔapÈdaÑ tasitaÑ kilantaÑ.
PaÔipÈdayÊ Sa~kha upÈhanÈni,
SÈ dakkhiÓÈ kÈmaduhÈ tava’jjÈ”ti3–
gÈthamÈha.
Tattha ekabhikkhunti ekaÑ PaccekabuddhaÑ sandhÈyÈha.
UgghaÔÔapÈdanti uÓhavÈlukÈya ghaÔÔapÈdaÑ, vibÈdhitapÈdanti attho.
Tasitanti pipÈsitaÑ. PaÔipÈdayÊti paÔipÈdesi yojesi. KÈmaduhÈti
sabbakÈmadÈyikÈ.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “evar|pepi nÈma appatiÔÔhe mahÈsamudde mayÈ
dinnaÑ chattupÈhanadÈnaÑ mama sabbakÈmadadaÑ jÈtaÑ, aho sudinnan”ti
tuÔÔhacitto–
“SÈ hotu nÈvÈ phalak|papannÈ,
AnavassutÈ erakavÈtayuttÈ.
AÒÒassa yÈnassa na hettha bh|mi,
Ajjeva maÑ moÄiniÑ pÈpayass|”ti4–
gÈthamÈha.
______________________________________________________________
1. ŒhunanapÈhunanavasena (Ka)
3. Khu 5. 206 piÔÔhe.

2. JÈnituÑ (Ka)
4. Khu 5. 207 piÔÔhe.
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Tattha phalak|papannÈti mahÈnÈvatÈya bah|hi phalakehi upetÈ.
UdakappavesanÈbhÈvena anavassutÈ. SammÈ gahetvÈ gamanakavÈtena
erakavÈtayuttÈ.
DevadhÊtÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhahaÔÔhÈ dÊghato aÔÔha-usabhaÑ
vitthÈrato catu-usabhaÑ gambhÊrato vÊsatiyaÔÔhikaÑ sabbaratanamayaÑ
nÈvaÑ mÈpetvÈ k|paphiyÈrittayuttÈni indanÊlarajatasuvaÓÓamayÈdÊni
nimminitvÈ sattannaÑ ratanÈnaÑ p|retvÈ brÈhmaÓaÑ Èli~getvÈ1 nÈvaÑ
Èropesi, upaÔÔhÈkaÑ panassa na olokesi. BrÈhmaÓo attanÈ katakalyÈÓato
tassa pattiÑ adÈsi, so anumodi. Atha devadhÊtÈ tampi Èli~getvÈ nÈvÈya
patiÔÔhÈpetvÈ taÑ nÈvaÑ MoÄinÊnagaraÑ netvÈ brÈhmaÓassa ghare dhanaÑ
patiÔÔhÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva agamÈsi. TenÈha BhagavÈ–
“SÈ tattha vittÈ sumanÈ patÊtÈ,
NÈvaÑ sucittaÑ abhinimminitvÈ.
ŒdÈya Sa~khaÑ purisena saddhiÑ,
UpÈnayÊ nagaraÑ sÈdhuramman”ti2.
MahÈpurisassa hi cittasampattiyÈ Paccekabuddhassa ca nirodhato
vuÔÔhitabhÈvena sattasu cetanÈsu ÈdicetanÈ diÔÔhadhammavedanÊyÈ atiuÄÈraphalÈ ca jÈtÈ. Idampi tassa dÈnassa appamattaphalanti daÔÔhabbaÑ.
AparimÈÓaphalaÑ hi taÑ dÈnaÑ bodhisambhÈrabh|taÑ. Tena vuttaÑ–
19. “TenevÈhaÑ sataguÓato, sukhumÈlo sukhedhito.
Api ca dÈnaÑ parip|rento, evaÑ tassa adÈsahan”ti.
Tattha tenÈti tato Paccekabuddhato, sataguÓatoti sataguÓena, ahaÑ tadÈ
sa~khabh|to sukhumÈlo, tasmÈ sukhedhito sukhasaÑvaÉÉho, api ca evaÑ
santepi dÈnaÑ parip|rento, evaÑ mayhaÑ dÈnapÈramÊ parip|ret|ti tassa
Paccekabuddhassa attano sarÊradukkhaÑ anapekkhitvÈ chattupÈhanaÑ tassa
Paccekabuddhassa attano sarÊradukkhaÑ anapekkhitvÈ chattupÈhanaÑ
adÈsinti attano dÈnajjhÈsayassa uÄÈrabhÈvaÑ SatthÈ pavedesi.
______________________________________________________________
1. Œli~gitvÈ (Ka)

2. Khu 5. 207 piÔÔhe.
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Bodhisattopi yÈvajÊvaÑ amitadhanagehaÑ ajjhÈvasanto bhiyyoso
mattÈya dÈnÈni datvÈ sÊlÈni rakkhitvÈ ÈyupariyosÈne sapariso devanagaraÑ
p|resi. TadÈ devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, puriso Œnandatthero, LokanÈtho
Sa~khabrÈhmaÓo.
Tassa suvisuddhaniccasÊla-uposathasÊlÈdivasena sÊlapÈramÊ
dÈnasÊlÈdÊnaÑ paÔipakkhato nikkhantattÈ kusaladhammavasena
nekkhammapÈramÊ dÈnÈdinipphÈdanatthaÑ abbhussahanavasena tathÈ
mahÈsamuddataraÓavÈyÈmavasena ca vÊriyapÈramÊ tadatthaÑ
adhivÈsanakhantivasena khantipÈramÊ paÔiÒÒÈnur|pappaÔipattiyÈ
saccapÈramÊ sabbattha acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnavasena adhiÔÔhÈnapÈramÊ
sabbasattesu hitajjhÈsayavasena mettÈpÈramÊ sattasa~khÈrakatavippakÈresu
majjhattabhÈvappattiyÈ upekkhÈpÈramÊ sabbapÈramÊnaÑ upakÈrÈnupakÈre
dhamme jÈnitvÈ anupakÈre dhamme pahÈya upakÈradhammesu
pavattÈpanapurecarÈ sahajÈtÈ ca upÈyakosallabh|tÈ paÒÒÈ paÒÒÈpÈramÊti
imÈpi pÈramiyo labbhanti.
DÈnajjhÈsayassa pana ati-uÄÈrabhÈvena dÈnapÈramÊvasena desanÈ
pavattÈ. YasmÈ cettha dasa pÈramiyo labbhanti, tasmÈ heÔÔhÈ vuttÈ
mahÈkaruÓÈdayo bodhisattaguÓÈ idhÈpi yathÈrahaÑ niddhÈretabbÈ. TathÈ
attano bhogasukhaÑ anapekkhitvÈ mahÈkaruÓÈya “dÈnapÈramiÑ
p|ressÈmÊ”ti dÈnasambhÈrasaÑharaÓatthaÑ samuddataraÓaÑ, tattha ca
samuddapatitassapi uposathÈdhiÔÔhÈnaÑ, sÊlakhaÓÉabhayena devadhÊtÈyapi
upagatÈya ÈhÈrÈnÈharaÓanti evamÈdayo mahÈsattassa guÓÈ veditabbÈ. IdÈni
vakkhamÈnesu sesacaritesu iminÈva nayena guÓaniddhÈraÓaÑ veditabbaÑ.
Tattha tattha visesamattameva vakkhÈma. TenetaÑ vuccati–
“EvaÑ acchariyÈ hete, abbhutÈ ca mahesino -pa-.
PagevÈnukiriyÈ tesaÑ, dhammassa anudhammato”ti.
Sa~khabrÈhmaÓacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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3. KururÈjacariyÈvaÓÓanÈ
20. Tatiye Indapatthe1 puruttameti IndapatthanÈmake KururaÔÔhassa
puravare uttamanagare. RÈjÈti dhammena samena cat|hi sa~gahavatth|hi
parisaÑ raÒjetÊti rÈjÈ. Kusale dasahupÈgatoti kusalehi dasahi samannÈgato,
dÈnÈdÊhi dasahi puÒÒakiriyavatth|hi, dasahi kusalakammapathehi vÈ yuttoti
attho.
21. Kali~garaÔÔhavisayÈti Kali~garaÔÔhasa~khÈtavisayÈ. BrÈhmaÓÈ
upagaÒchu manti Kali~garÈjena uyyojitÈ aÔÔha brÈhmaÓÈ maÑ
upasa~kamiÑsu. Upasa~kamitvÈ ca pana ÈyÈcuÑ maÑ hatthinÈganti
hatthibh|taÑ mahÈnÈgaÑ maÑ ÈyÈciÑsu. DhaÒÒanti
dhanÈyitabbasirisobhaggappattaÑ lakkhaÓasampannaÑ. Ma~galasammatanti
tÈyayeva lakkhaÓasampattiyÈ ma~galaÑ abhivuÉÉhikÈraÓanti
abhisammataÑ janehi.
22. AvuÔÔhikoti vassarahito. Dubbhikkhoti dullabhabhojano. ChÈtako
mahÈti mahatÊ jighacchÈbÈdhÈ vattatÊti attho. DadÈhÊti dehi. NÊlanti
nÊlavaÓÓaÑ. AÒjanasavhayanti aÒjanasaddena avhÈtabbaÑ,
AÒjananÈmakanti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–amhÈkaÑ Kali~garaÔÔhaÑ
avuÔÔhikaÑ, tena idÈni mahÈdubbhikkhaÑ tattha mahantaÑ chÈtakabhayaÑ
uppannaÑ, tassa v|pasamatthÈya imaÑ aÒjanagirisa~kÈsaÑ tuyhaÑ
AÒjananÈmakaÑ ma~galahatthiÑ dehi, imasmiÑ hi tattha nÊte devo
vassissati, tena taÑ sabbabhayaÑ v|pasammissatÊti, tatrÈyaÑ
anupubbikathÈ–
AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare bodhisatto KururÈjassa
aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gahetvÈ anupubbena viÒÒutaÑ patto,
TakkasilaÑ gantvÈ yogavihitÈni sippÈyatanÈni vijjÈÔÔhÈnÈni ca uggahetvÈ
paccÈgato pitarÈ uparajje Ôhapito, aparabhÈge pitu accayena rajjaÑ patvÈ
dasa rÈjadhamme akopento dhammena rajjaÑ kÈresi DhanaÒcayo nÈma
nÈmena. So cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈreti cha
dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ2 chasatasahassaÑ dhanaÑ vissajjento
sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ dÈnaÑ adÈsi. Tassa dÈnajjhÈsayatÈ
dÈnÈbhirati sakalajambudÊpaÑ patthari.
______________________________________________________________
1. Indapatte (SÊ)
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TasmiÑ kÈle Kali~garaÔÔhe dubbhikkhabhayaÑ chÈtakabhayaÑ
rogabhayanti tÊÓi bhayÈni uppajjiÑsu. SakalaraÔÔhavÈsino DantapuraÑ
gantvÈ rÈjabhavanadvÈre ukkuÔÔhimakasu “devaÑ vassÈpehi devÈ”ti. RÈjÈ
taÑ sutvÈ “kiÑkÈraÓÈ ete viravantÊ”ti amacce pucchi. AmaccÈ raÒÒo
tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ porÈÓakarÈjÈno deve avassante kiÑ karontÊti.
“Devo vassat|”ti dÈnaÑ datvÈ uposathaÑ adhiÔÔhÈya samÈdinnasÊlÈ
sirigabbhaÑ pavisitvÈ dabbasanthare sattÈhaÑ nipajjantÊti. TaÑ sutvÈ tathÈ
akÈsi. Devo na vassi, evaÑ rÈjÈ ahaÑ mayÈ kattabbakiccaÑ akÈsiÑ, devo
na vassati, kinti karomÈti. Deva Indapatthanagare DhanaÒcayassa nÈma
KururÈjassa ma~galahatthimhi ÈnÊte devo vassissatÊti. So rÈjÈ
balavÈhanasampanno duppasaho, kathamassa hatthiÑ ÈnessÈmÈti. MahÈrÈja
tena saddhiÑ yuddhakiccaÑ natthi, dÈnajjhÈsayo so rÈjÈ dÈnÈbhirato yÈcito
samÈno ala~katasÊsampi chinditvÈ pasÈdasampannÈni akkhÊnipi uppÈÔetvÈ
sakalarajjampi niyyÈtetvÈ dadeyya, hatthimhi vattabbameva natthi, avassaÑ
yÈcito samÈno dassatÊti. Ke pana yÈcituÑ samatthÈti. BrÈhmaÓÈ mahÈrÈjÈti.
RÈjÈ aÔÔha brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ paribbayaÑ
datvÈ hatthiyÈcanatthaÑ pesesi. Te sabbattha ekarattivÈsena turitagamanaÑ
gantvÈ katipÈhaÑ nagaradvÈre dÈnasÈlÈsu bhuÒjantÈ sarÊraÑ santappetvÈ
raÒÒo dÈnaggaÑ Ègamanapathe kÈlaÑ ÈgamayamÈnÈ pÈcÊnadvÈre aÔÔhaÑsu.
Bodhisattopi pÈtova nhÈtÈnulitto sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉito
ala~katavaravÈraÓakhandhagato mahantena rÈjÈnubhÈvena dÈnasÈlaÑ
gantvÈ otaritvÈ sattaÔÔhajanÈnaÑ sahatthena dÈnaÑ datvÈ “iminÈva nÊhÈrena
dethÈ”ti vatvÈ hatthiÑ abhiruhitvÈ dakkhiÓadvÈraÑ agamÈsi. BrÈhmaÓÈ
pÈcÊnadvÈre Èrakkhassa balavatÈya okÈsaÑ alabhitvÈ dakkhiÓadvÈraÑ
gantvÈ rÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ ullokayamÈnÈ dvÈrato nÈtid|re unnataÔÔhÈne
ÔhitÈ sampattaÑ rÈjÈnaÑ hatthe ukkhipitvÈ jayÈpesuÑ. RÈjÈ vajira~kusena
vÈraÓaÑ nivattetvÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ te brÈhmaÓe1 “kiÑ icchathÈ”ti
pucchi. BrÈhmaÓÈ “Kali~garaÔÔhaÑ dubbhikkhabhayena chÈtakabhayena
rogabhayena ca upaddutaÑ, so upaddavo imasmiÑ tava ma~galahatthimhi
______________________________________________________________
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nÊte v|pasammissati, tasmÈ imaÑ aÒjanavaÓÓaÑ nÈgaÑ amhÈkaÑ dehÊ”ti
ÈhaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha “Kali~garaÔÔhavisayÈ -paaÒjanasavhayan”ti. Tassattho vutto eva.
Atha bodhisatto “na metaÑ patir|paÑ, yaÑ me yÈcakÈnaÑ
manorathavighÈto siyÈ, mayhaÒca samÈdÈnabhedo siyÈ”ti hatthikkhandhato
otaritvÈ “sace anala~kataÔÔhÈnaÑ atthi, ala~karitvÈ dassÈmÊ”ti samantato
oloketvÈ anala~kataÔÔhÈnaÑ adisvÈ soÓÉÈya naÑ gahetvÈ brÈhmaÓÈnaÑ
hatthesu ÔhapetvÈ ratanabhi~gÈrena pupphagandhavÈsitaÑ udakaÑ pÈtetvÈ
adÈsi. Tena vuttaÑ–
23. “Na me yÈcakamanuppatte, paÔikkhepo anucchavo.
MÈ me bhijji samÈdÈnaÑ, dassÈmi vipulaÑ gajaÑ.
24. NÈgaÑ gahetvÈ soÓÉÈya, bhi~gÈre ratanÈmaye.
JalaÑ hatthe ÈkiritvÈ, brÈhmaÓÈnaÑ adaÑ gajan”ti.
Tattha yÈcakamanuppatteti yÈcake anuppatte. Anucchavoti anucchaviko
patir|po. MÈ me bhijji samÈdÈnanti sabbaÒÒutaÒÒÈÓatthÈya sabbassa
yÈcakassa sabbaÑ anavajjaÑ icchitaÑ dadanto dÈnapÈramiÑ p|ressÈmÊti
yaÑ mayhaÑ samÈdÈnaÑ, taÑ mÈ bhijji. TasmÈ dassÈmi vipulaÑ gajanti
mahantaÑ imaÑ ma~galahatthiÑ dassÈmÊti. Adanti adÈsiÑ.
25. TasmiÑ pana hatthimhi dinne amaccÈ bodhisattaÑ etadavocuÑ
“kasmÈ mahÈrÈja ma~galahatthiÑ dadattha, nanu aÒÒo hatthÊ dÈtabbo, raÒÒÈ
nÈma evar|po opavayho ma~galahatthÊ issariyaÑ abhivijayaÒca
Èka~khantena na dÈtabbo”ti. MahÈsatto yaÑ maÑ yÈcakÈ yÈcanti, tadeva
mayÈ dÈtabbaÑ sace pana maÑ rajjaÑ yÈceyyuÑ, rajjampi tesaÑ
dadeyyaÑ, mayhaÑ rajjatopi jÊvitatopi sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva piyataraÑ,
tasmÈ taÑ hatthiÑ adÈsinti Èha. Tena vuttaÑ “tassa nÈge padinnamhÊ”ti-Èdi.
Tattha tassÈti tassa tena, tasmiÑ nÈge hatthimhi dinne.
26. Ma~galasampannanti ma~galaguÓehi samannÈgataÑ.
Sa~gÈmavijayuttamanti sa~gÈmavijayÈ uttamaÑ, sa~gÈmavijaye vÈ uttamaÑ
padhÈnaÑ pavaraÑ nÈgaÑ. KiÑ te
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rajjaÑ karissatÊti tasmiÑ nÈge apagate tava rajjaÑ kiÑ karissati,
rajjakiccaÑ na karissati, rajjampi apagatamevÈti dasseti.
27. Rajjampi me dade sabbanti tiÔÔhatu nÈgo tiracchÈnagato, idaÑ me
sabbaÑ KururaÔÔhampi yÈcakÈnaÑ dadeyyaÑ. SarÊraÑ dajjamattanoti
rajjepi vÈ kiÑ vattabbaÑ, attano sarÊrampi yÈcakÈnaÑ dadeyyaÑ, sabbopi
hi me ajjhattikabÈhiro pariggaho lokahitatthameva mayÈ pariccatto. YasmÈ
sabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ sabbaÒÒutÈ ca dÈnapÈramiÑ ÈdiÑ katvÈ
sabbapÈramiyo ap|rentena na sakkÈ laddhuÑ, tasmÈ nÈgaÑ adÈsiÑ ahanti
dasseti.
Evampi tasmiÑ nÈge ÈnÊte Kali~garaÔÔhe devo na vassateva.
Kali~garÈjÈ “idÈnipi na vassati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchitvÈ “KururÈjÈ
garudhamme1 rakkhati, tenassa raÔÔhe anvaddhamÈsaÑ anudasÈhaÑ devo
vassati, raÒÒo guÓÈnubhÈvo esa, na imassa tiracchÈnagatassÈ”ti jÈnitvÈ
“mayampi garudhamme rakkhissÈma, gacchatha DhanaÒcayakorabyassa
santike te suvaÓÓapaÔÔe likhÈpetvÈ ÈnethÈ”ti amacce pesesi. GarudhammÈ
vuccantipaÒca sÊlÈni, tÈni bodhisatto suparisuddhÈni katvÈ rakkhati, yathÈ ca
bodhisatto, evamassa mÈtÈ aggamahesÊ kaniÔÔhabhÈtÈ uparÈjÈ purohito
brÈhmaÓo rajjuggÈhako amacco sÈrathi seÔÔhi doÓamÈpako dovÈriko
nagarasobhinÊ vaÓÓadÈsÊti. Tena vuttaÑ–
“RÈjÈ mÈtÈ mahesÊ ca, uparÈjÈ purohito.
RajjuggÈho sÈrathÊ seÔÔhi, doÓo dovÈriko tathÈ.
GaÓikÈ te ekÈdasa, garudhamme patiÔÔhitÈ”ti.
Te amaccÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ.
MahÈsatto “mayhaÑ garudhamme kukkuccaÑ atthi, mÈtÈ pana me
surakkhitaÑ rakkhati, tassÈ santike gaÓhathÈ”ti vatvÈ tehi “mahÈrÈja
kukkuccaÑ nÈma sikkhÈkÈmassa sallekhavuttino hoti, detha no”ti yÈcito
“pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ na ÈdÈtabbaÑ, kÈmesumicchÈcÈro na
caritabbo, musÈ na bhaÓitabbaÑ, majjaÑ na pÈtabban”ti suvaÓÓapaÔÔe
likhÈpetvÈ “evaÑ santepi mÈtu santike gaÓhathÈ”ti Èha.
______________________________________________________________
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D|tÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ “devi tumhe kira
garudhammaÑ rakkhatha, taÑ no dethÈ”ti vadiÑsu. Bodhisattassa mÈtÈpi
tatheva attano kukkuccassa atthibhÈvaÑ vatvÈva tehi yÈcitÈ adÈsi. TathÈ
mahesi-Èdayopi. Te sabbesampi santike suvaÓÓapaÔÔe garudhamme
likhÈpetvÈ DantapuraÑ gantvÈ Kali~garaÒÒo datvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ.
Sopi rÈjÈ tasmiÑ dhamme vattamÈno paÒca sÊlÈni p|resi. Tato
sakalakali~garaÔÔhe devo vassi. TÊÓi bhayÈni v|pasantÈni. RaÔÔhaÑ khemaÑ
subhikkhaÑ ahosi. Bodhisatto yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ sapariso
saggapuraÑ p|resi. TadÈ gaÓikÈdayo UppalavaÓÓÈdayo ahesuÑ.
VuttaÒhetaÑ–
“GaÓikÈ UppalavaÓÓÈ, PuÓÓo dovÈriko tadÈ.
RajjuggÈho ca KaccÈno, doÓamÈpako ca Kolito.
SÈriputto tadÈ seÔÔhi, Anuruddho ca sÈrathi.
BrÈhmaÓo Kassapo thero, uparÈjÈ’nandapaÓÉito.
MahesÊ RÈhulamÈtÈ, mÈyÈdevÊ janettikÈ.
KururÈjÈ bodhisatto, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti1.
IdhÈpi nekkhammapÈrami-Èdayo sesadhammÈ ca vuttanayeneva
niddhÈretabbÈti2.
KururÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. MahÈsudassanacariyÈvaÓÓanÈ
28. Catutthe KusÈvatimhi nagareti KusÈvatÊnÈmake nagare, yasmiÑ
ÔhÈne etarahi KusinÈrÈ niviÔÔhÈ. MahÊpatÊti khattiyo, nÈmena
MahÈsudassano nÈma. CakkavattÊti cakkaratanaÑ vatteti, cat|hi vÈ
sampatticakkehi vattati, tehi ca paraÑ pavatteti, parahitÈya ca
iriyÈpathacakkÈnaÑ vatto etasmiÑ atthÊtipi cakkavattÊ. Atha vÈ cat|hi
acchariyadhammehi sa~gahavatth|hi ca samannÈgatena3 parehi
anabhibhavanÊyassa anatikkamanÊyassa ÈÓÈsa~khÈtassa cakkassa vatto
etasmiÑ atthÊtipi cakkavattÊ.
______________________________________________________________
1. Dhammapada-®Ôha 2. 362 piÔÔhe.

2. VeditabbÈti (Ka)

3. SamannÈgamena (Ka)
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pariÓÈyakaratanapubba~gamena hatthiratanÈdipamukhena mahÈbalakÈyena
puÒÒÈnubhÈvanibbattena kÈyabalena ca samannÈgatattÈ mahabbalo. YadÈ
Èsinti sambandho. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–
AtÊte kira mahÈpuriso SudassanattabhÈvato tatiye attabhÈve
gahapatikule nibbatto dharamÈnakassa Buddhassa sÈsane ekaÑ theraÑ
araÒÒavÈsaÑ vasantaÑ attano kammena araÒÒaÑ paviÔÔho rukkham|le
nisinnaÑ disvÈ “idha mayÈ ayyassa paÓÓasÈlaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ
attano k2ammaÑ pahÈya dabbasambhÈraÑ chinditvÈ nivÈsayoggaÑ
paÓÓasÈlaÑ katvÈ dvÈraÑ yojetvÈ kaÔÔhattharaÓaÑ katvÈ “karissati nu kho
paribhogaÑ, na nu kho karissatÊ”ti ekamante nisÊdi. Thero antogÈmato
ÈgantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kaÔÔhattharaÓe nisÊdi. MahÈsattopi naÑ
upasa~kamitvÈ “phÈsukÈ bhante paÓÓasÈlÈ”ti pucchi. PhÈsukÈ bhaddamukha
pabbajitasÈruppÈti. Vasissatha bhante idhÈti. Œma upÈsakÈti. So
adhivÈsanÈkÈreneva “vasissatÊ”ti ÒatvÈ “nibaddhaÑ mayhaÑ gharadvÈraÑ
Ègantabban”ti paÔijÈnÈpetvÈ niccaÑ attano ghareyeva bhattavissaggaÑ
kÈrÈpesi. So paÓÓasÈlÈyaÑ kaÔasÈrakaÑ pattharitvÈ maÒcapÊÔhaÑ paÒÒapesi,
apassenaÑ nikkhipi, pÈdakaÔhalikaÑ Ôhapesi, pokkharaÓiÑ khaÓi,
ca~kamaÑ katvÈ vÈlukaÑ okiri, parissayavinodanatthaÑ paÓÓasÈlaÑ
kaÓÔakavatiyÈ parikkhipi, tathÈ pokkharaÓiÑ ca~kamaÒca. TesaÑ
antovatipariyante tÈlapantiyo ropesi. EvamÈdinÈ ÈvÈsaÑ niÔÔhÈpetvÈ therassa
ticÊvaraÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ samaÓaparikkhÈraÑ adÈsi. Therassa hi tadÈ
bodhisattena
ticÊvarapiÓÉapÈtapattathÈlakaparissÈvanadhamakaraÓaparibhogabhÈjana
chattupÈhana-udakatumba1s|cikattarayaÔÔhiÈrakaÓÔakapipphalinakhacchedanapadÊpeyyÈdi pabbajitÈnaÑ paribhogajÈtaÑ
adinnaÑ nÈma nÈhosi. So paÒca sÊlÈni rakkhanto uposathaÑ karonto
yÈvajÊvaÑ theraÑ upaÔÔhahi. Thero tattheva vasanto arahattaÑ patvÈ
parinibbÈyi.
29. Bodhisattopi yÈvatÈyukaÑ puÒÒaÑ katvÈ devaloke nibbattitvÈ tato
cuto manussalokaÑ Ègacchanto KusÈvatiyÈ rÈjadhÈniyÈ nibbattitvÈ
MahÈsudassano nÈma rÈjÈ ahosi cakkavattÊ. Tassi’ssariyÈnubhÈvo
“bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano nÈma ahosi
______________________________________________________________
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khattiyo muddhÈvasitto”ti-ÈdinÈ nayena sutte1 Ègato eva. Tassa kira
caturÈsÊti nagarasahassÈni KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, caturÈsÊti
pÈsÈdasahassÈni dhammapÈsÈdappamukhÈni, caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni
mahÈby|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, tÈni sabbÈni tassa therassa katÈya ekissÈ
paÓÓasÈlÈya nissandena nibbattÈni, caturÈsÊti palla~kasahassÈni
nÈgasahassÈni assasahassÈni rathasahassÈni tassa dinnassa maÒcapÊÔhassa,
caturÈsÊti maÓisahassÈni tassa dinnassa padÊpassa, caturÈsÊti
pokkharaÓisahassÈni ekapokkharaÓiyÈ, caturÈsÊti itthisahassÈni
puttasahassÈni gahapatisahassÈni ca pattathÈlakÈdiparibhogÈrahassa
pabbajitaparikkhÈradÈnassa, caturÈsÊti dhenusahassÈni paÒcagorasadÈnassa,
caturÈsÊti vatthakoÔÔhasahassÈni nivÈsanapÈrupanadÈnassa, caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni bhojanadÈnassa nissandena nibbattÈni. So sattahi ratanehi
cat|hi iddhÊhi ca samannÈgato rÈjÈdhirÈjÈ hutvÈ sakalaÑ sÈgarapariyantaÑ
pathavimaÓÉalaÑ dhammena abhivijiya ajjhÈvasanto anekasatesu ÔhÈnesu
dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ mahÈdÈnaÑ paÔÔhapesi. Divasassa tikkhattuÑ nagare
bheriÑ carÈpesi “yo yaÑ icchati, so dÈnasÈlÈsu ÈgantvÈ taÑ gaÓhÈt|”ti.
Tena vuttaÑ “tatthÈhaÑ divase tikkhattuÑ, ghosÈpemi tahiÑ tahin”ti-Èdi.
Tattha tatthÈti tasmiÑ nagare. “TadÈhan”tipi pÈÔho, tassa tadÈ ahaÑ,
MahÈsudassanakÈleti attho. TahiÑ tahinti tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne, tassa tassa
pÈkÈrassa anto ca bahi cÈti attho. Ko kiÑ icchatÊti brÈhmaÓÈdÊsu yo koci
satto annÈdÊsu deyyadhammesu yaÑ kiÒci icchati. PatthetÊti tasseva
vevacanaÑ. Kassa kiÑ dÊyatu dhananti anekavÈraÑ pariyÈyantarehi ca
dÈnaghosanÈya pavattitabhÈvadassanatthaÑ vuttaÑ, etena dÈnapÈramiyÈ
sar|paÑ dasseti. DeyyadhammapaÔiggÈhakavikapparahitÈ hi bodhisattÈnaÑ
dÈnapÈramÊti.
30. IdÈni dÈnaghosanÈya tassa tassa deyyadhammassa
anucchavikapuggalaparikittanaÑ dassetuÑ “ko chÈtako”ti-Èdi vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 139 piÔÔhÈdÊsu.
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Tattha chÈtakoti jighacchito. Tasitoti pipÈsito. Ko mÈlaÑ ko
vilepanantipi “icchatÊ”ti padaÑ ÈnetvÈ yojetabbaÑ. Naggoti vatthavikalo,
vatthena atthikoti adhippÈyo. ParidahissatÊti nivÈsissati.
31. Ko pathe chattamÈdetÊti ko pathiko pathe magge attano
vassavÈtÈtaparakkhaÓatthaÑ chattaÑ gaÓhÈti, chattena atthikoti attho.
KopÈhanÈ mud| subhÈti dassanÊyatÈya subhÈ sukhasamphassatÈya mud|
upÈhanÈ attano pÈdÈnaÑ cakkh|naÒca rakkhaÓatthaÑ. Ko ÈdetÊti ko tÈhi
atthikoti adhippÈyo. SÈyaÒca pÈto cÈti ettha ca-saddena majjhanhike cÈti
ÈharitvÈ vattabbaÑ. “Divase tikkhattuÑ ghosÈpemÊ”ti hi vuttaÑ.
32. Na taÑ dasasu ÔhÈnes|ti taÑ dÈnaÑ na dasasu ÔhÈnesu paÔiyattanti
yojanÈ. Napi ÔhÈnasatesu vÈ paÔiyattaÑ, api ca kho anekasatesu ÔhÈnesu
paÔiyattaÑ. YÈcake dhananti yÈcake uddissa dhanaÑ paÔiyattaÑ
upakkhaÔaÑ. DvÈdasayojanÈyÈme hi nagare sattayojanavitthate sattasu
pÈkÈrantaresu satta tÈlapantiparikkhepÈ, tÈsu tÈlapantÊsu caturÈsÊti
pokkharaÓisahassÈni pÈÔiyekkaÑ pokkharaÓitÊre mahÈdÈnaÑ paÔÔhapitaÑ.
VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ–
“PaÔÔhapesi kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano tÈsaÑ pokkharaÓÊnaÑ
tÊre evar|paÑ dÈnaÑ annaÑ annatthikassa pÈnaÑ pÈnatthikassa
vatthaÑ vatthatthikassa yÈnaÑ yÈnatthikassa sayanaÑ sayanatthikassa
itthiÑ itthitthikassa hiraÒÒaÑ hiraÒÒatthikassa suvaÓÓaÑ
suvaÓÓatthikassÈ”ti1.
33. TatthÈyaÑ dÈnassa pavattitÈkÈro–mahÈpuriso hi itthÊnaÒca
purisÈnaÒca anucchavike ala~kÈre kÈretvÈ itthimattameva tattha
paricÈravasena2 sesaÒca sabbaÑ pariccÈgavasena ÔhapetvÈ “rÈjÈ
MahÈsudassano dÈnaÑ deti, taÑ yathÈsukhaÑ paribhuÒjathÈ”ti bheriÑ
carÈpesi. MahÈjanÈ pokkharaÓitÊraÑ gantvÈ nhatvÈ vatthÈdÊni nivÈsetvÈ
mahÈsampattiÑ anubhavitvÈ yesaÑ tÈdisÈni atthi, te pahÈya
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 147 piÔÔhe.
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gacchanti. YesaÑ natthi, te gahetvÈ gacchanti. Ye hatthiyÈnÈdÊsupi nisÊditvÈ
yathÈsukhaÑ vicaritvÈ varasayanesupi sayitvÈ sampattiÑ anubhavitvÈ
itthÊhipi saddhiÑ sampattiÑ anubhavitvÈ sattavidharatanapasÈdhanÈni
pasÈdhetvÈ sampattiÑ anubhavitvÈ yaÑ yaÑ atthikÈ, taÑ taÑ gahetvÈ
gacchanti, anatthikÈ ohÈya gacchanti. Tampi dÈnaÑ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya
devasikaÑ dÊyateva. TadÈ JambudÊpavÈsÊnaÑ aÒÒaÑ kammaÑ natthi,
dÈnaÑ paribhuÒjantÈ sampattiÑ anubhavantÈ vicaranti. Na tassa dÈnassa
kÈlaparicchedo ahosi. RattiÒcÈpi divÈpi yadÈ yadÈ atthikÈ Ègacchanti, tadÈ
tadÈ dÊyateva. EvaÑ mahÈpuriso yÈvajÊvaÑ sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ
katvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi. Tena vuttaÑ “divÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, yadi eti
vanibbako”ti1 Èdi.
Tattha divÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ yadi etÊti etenassa yathÈkÈlaÑ dÈnaÑ
dasseti. YÈcakÈnaÑ hi lÈbhÈsÈya upasa~kamanakÈlo eva bodhisattÈnaÑ
dÈnassa kÈlo nÈma. Vanibbakoti yÈcako. LaddhÈ yadicchakaÑ bhoganti
etena yathÈbhirucitaÑ dÈnaÑ. Yo yo hi yÈcako yaÑ yaÑ deyyadhammaÑ
icchati, tassa tassa taÑtadeva bodhisatto deti. Na tassa
mahagghadullabhÈdibhÈvaÑ attano uparodhaÑ cintesi. P|rahatthova
gacchatÊti etena yÈvadicchakaÑ dÈnaÑ dasseti, yattakaÑ hi yÈcakÈ icchanti,
tattakaÑ aparihÈpetvÈva mahÈsatto deti uÄÈrajjhÈsayatÈya ca mahiddhikatÈya
ca.
34. “YÈvajÊvikan”ti etena dÈnassa kÈlapariyantÈbhÈvaÑ dasseti.
SamÈdÈnato paÔÔhÈya hi mahÈsattÈ yÈvapÈrip|ri vemajjhe na
kÈlaparicchedaÑ karonti, bodhisambhÈrasambharaÓe sa~kocÈbhÈvena
antarantarÈ avosÈnÈpattito maraÓenapi anupacchedo eva, tato parampi
tatheva paÔipajjanato, “yÈvajÊvikan”ti pana MahÈsudassanacaritassa vasena
vuttaÑ. NapÈhaÑ dessaÑ dhanaÑ dammÊti idaÑ dhanaÑ nÈma mayhaÑ na
dessaÑ amanÈpanti evar|paÑ mahÈdÈnaÑ dento gehato ca dhanaÑ
nÊharÈpemi. Napi natthi nicayo mayÊti mama samÊpe dhananicayo
dhanasa~gaho nÈpi natthi, sallekhavuttisamaÓo viya asa~gahopi na homÊti
attho. IdaÑ yena ajjhÈsayena tassidaÑ mahÈdÈnaÑ pavattitaÑ, taÑ
dassetuÑ vuttaÑ.
_____________________________________________________________
1. VaÓibbako (Ka)
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35. IdÈni taÑ upamÈya vibhÈvetuÑ “yathÈpi Èturo nÈmÈ”ti-ÈdimÈha.
TatthidaÑ upamÈsaÑsandanena saddhiÑ atthadassanaÑ–yathÈ nÈma Èturo
rogÈbhibh|to puriso rogato attÈnaÑ parimocetukÈmo dhanena
hiraÒÒasuvaÓÓÈdinÈ vejjaÑ tikicchakaÑ tappetvÈ ÈrÈdhetvÈ yathÈvidhi
paÔipajjanto tato rogato vimuccati.
36. Tatheva evameva ahampi aÔÔabh|taÑ1 sakalalokaÑ kilesarogato
sakalasaÑsÈradukkharogato ca parimocetukÈmo tassa tato parimocanassa
ayaÑ sabbasÈpateyyapariccÈgo dÈnapÈrami-upÈyoti jÈnamÈno bujjhamÈno
asesato deyyadhammassa paÔiggÈhakÈnaÒca vasena anavasesato
mahÈdÈnassa vasena sattÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retuÑ attano ca na mayhaÑ
dÈnapÈramÊ paripuÓÓÈ, tasmÈ |namananti pavattaÑ |naÑ manaÑ
p|rayithuÑ pavattayituÑ vanibbake yÈcake adÈsiÑ taÑ dÈnaÑ evar|paÑ
mahÈdÈnaÑ dadÈmi, taÒca kho tasmiÑ dÈnadhamme tassa ca phale nirÈlayo
anapekkho apaccÈso kiÒcipi apaccÈsÊsamÈno kevalaÑ sambodhimanupattiyÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva adhigantuÑ demÊti.
EvaÑ mahÈsatto mahÈdÈnaÑ pavattento attano puÒÒÈnubhÈvanibbattaÑ
dhammapÈsÈdaÑ abhiruyha mahÈby|hak|ÔÈgÈradvÈre eva kÈmavitakkÈdayo
nivattetvÈ tattha sovaÓÓamaye rÈjapalla~ke nisinno jhÈnÈbhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ tato nikkhamitvÈ sovaÓÓamayaÑ k|ÔÈgÈraÑ pavisitvÈ tattha
rajatamaye palla~ke nisinno cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ caturÈsÊti
vassasahassÈni jhÈnasamÈpattÊhi vÊtinÈmetvÈ maraÓasamaye dassanÈya
upagatÈnaÑ SubhaddÈdevÊpamukhÈnaÑ caturÈsÊtiyÈ itthÈgÈrasahassÈnaÑ
amaccapÈrisajjÈdÊnaÒca–
“AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino.
UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti2–
imÈya gÈthÈya ovaditvÈ ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyano ahosi. TadÈ
SubhaddÈdevÊ RÈhulamÈtÈ ahosi. PariÓÈyakaratanaÑ RÈhulo. SesaparisÈ
BuddhaparisÈ. MahÈsudassano pana LokanÈtho.
______________________________________________________________
1. Andhatthabh|taÑ (SÊ)

2. DÊ 2. 129, 161; SaÑ 1. 160, 398 piÔÔhÈdÊsu.
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IdhÈpi dasa pÈramiyo sar|pato labbhanti eva, dÈnajjhÈsayassa pana
uÄÈratÈya dÈnapÈramÊ eva PÈÄiyaÑ ÈgatÈ. SesadhammÈ heÔÔhÈ vuttanayÈ eva.
TathÈ uÄÈre sattaratanasamujjale catudÊpissariyepi Ôhitassa tÈdisaÑ
bhogasukhaÑ anala~karitvÈ kÈmavitakkÈdayo d|rato vikkhambhetvÈ
tathÈr|pe mahÈdÈne pavattentasseva caturÈsÊti vassasahassÈni samÈpattÊhi
vÊtinÈmetvÈ aniccatÈdipaÔisaÑyuttaÑ dhammakathaÑ katvÈpi vipassanÈya
anussukkanaÑ sabbattha anissa~gatÈti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ
niddhÈretabbÈti.
MahÈsudassanacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. MahÈgovindacariyÈvaÓÓanÈ
PaÒcame sattarÈjapurohitoti sattabh|-ÈdÊnaÑ sattannaÑ rÈj|naÑ
sabbakiccÈnusÈsakapurohito. P|jito naradevehÊti tehi eva aÒÒehi ca
JambudÊpe sabbeheva khattiyehi catupaccayap|jÈya sakkÈrasammÈnena ca
p|jito. MahÈgovindabrÈhmaÓoti mahÈnubhÈvatÈya govindassÈbhisekena
abhisittatÈya ca “MahÈgovindo”ti sa~khaÑ gato brÈhmaÓo, abhisittakÈlato
paÔÔhÈya hi bodhisattassa ayaÑ samaÒÒÈ jÈtÈ, nÈmena pana JotipÈlo nÈma.
Tassa kira jÈtadivase sabbÈvudhÈni jotiÑsu. RÈjÈpi pacc|sasamaye attano
ma~galÈvudhaÑ pajjalitaÑ disvÈ bhÊto attano purohitaÑ bodhisattassa
pitaraÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ pucchitvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja mayhaÑ putto
jÈto, tassÈnubhÈvena na kevalaÑ rÈjageheyeva, sakalanagarepi ÈvudhÈni
pajjaliÑsu, na taÑ nissÈya tuyhaÑ antarÈyo atthi, sakalajambudÊpe pana
paÒÒÈya tena samo na bhavissati, tassetaÑ pubbanimittan”ti purohitena
samassÈsito tuÔÔhacitto “kumÈrassa khÊram|laÑ hot|”ti sahassaÑ datvÈ
“vayappattakÈle mayhaÑ dassethÈ”ti Èha. So vuddhippatto aparabhÈge
alamatthadasso sattannaÑ rÈj|naÑ sabbakiccÈnusÈsako hutvÈ pabbajitvÈ ca
satte diÔÔhadhammikasamparÈyikehi anatthehi pÈletvÈ atthehi niyojesi. Iti
jotitattÈ
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pÈlanasamatthatÈya ca “JotipÈlo”tissa nÈmaÑ akaÑsu. Tena vuttaÑ
“nÈmena JotipÈlo nÈmÈ”ti1.
Tattha bodhisatto Disampatissa nÈma raÒÒo purohitassa
GovindabrÈhmaÓassa putto hutvÈ attano pitu tassa ca raÒÒo accayena tassa
putto ReÓu sahÈyÈ cassa Sattabh| Brahmadatto Vessabh| Bharato dve ca
DhataraÔÔhÈti ime satta rÈjÈno yathÈ aÒÒamaÒÒaÑ na vivadanti, evaÑ rajje
patiÔÔhÈpetvÈ tesaÑ atthadhamme anusÈsanto JambudÊpatale sabbesaÑ
rÈj|naÑ aÒÒesaÒca brÈhmaÓÈnaÑ devanÈgagahapatikÈnaÑ sakkato garukato
mÈnito p|jito apacito uttamaÑ gÈravaÔÔhÈnaÑ patto ahosi. Tassa
atthadhammesu kusalatÈya “MahÈgovindo”tveva samaÒÒÈ udapÈdi. YathÈha
“Govindo vata bho brÈhmaÓo, MahÈgovindo vata bho brÈhmaÓo”ti2. Tena
vuttaÑ–
37. “PunÈparaÑ yadÈ homi, sattarÈjapurohito.
P|jito naradevehi, MahÈgovindabrÈhmaÓo”ti.
Atha bodhisattassa puÒÒÈnubhÈvasamussÈhitehi rÈj|hi tesaÑ anuyuttehi
khattiyehi brÈhmaÓagahapatikehi negamajÈnapadehi ca upar|pari upanÊto
samantato mahogho viya ajjhottharamÈno aparimeyyo uÄÈro lÈbhasakkÈro
uppajji yathÈ taÑ aparimÈÓÈsu jÈtÊsu upacitavipulapuÒÒasaÒcayassa
uÄÈrÈbhijÈtassa parisuddhasÊlÈcÈrassa pesalassa pariyodÈtasabbasippassa3
sabbasattesu puttasadisamahÈkaruÓÈvipphÈrasiniddhamuduhadayassa. So
cintesi “etarahi kho mayhaÑ mahÈlÈbhasakkÈro, yann|nÈhaÑ iminÈ
sabbasatte santappetvÈ dÈnapÈramiÑ parip|reyyan”ti. So nagarassa majjhe
cat|su dvÈresu attano nivesanadvÈreti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ
aparimitadhanapariccÈgena mahÈdÈnaÑ pavattesi. YaÑ yaÑ upÈyanaÑ
ÈnÊyati, yaÒca attano atthÈya abhisa~kharÊyati, sabbaÑ taÑ dÈnasÈlÈsu eva
pesesi. EvaÑ divase divase mahÈpariccÈgaÑ karontassa cassa cittassa titti
vÈ santoso vÈ nÈhosi, kuto pana sa~koco. DÈnaggaÑ cassa lÈbhÈsÈya
Ègacchantehi deyyadhammaÑ gahetvÈ gacchantehi ca mahÈsattassa ca
guÓavisese kittayantehi mahÈjanakÈyehi antonagaraÑ
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 186 piÔÔhe.
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bahinagaraÒca samantato ekoghabh|taÑ
kappavuÔÔhÈnamahÈvÈyusaÑghaÔÔaparibbhamitaÑ viya mahÈsamuddaÑ
ekakolÈhalaÑ ekaninnÈdaÑ ahosi. Tena vuttaÑ–
38. “TadÈhaÑ sattarajjesu, yaÑ me Èsi upÈyanaÑ.
Tena demi mahÈdÈnaÑ, akkhobhaÑ sÈgar|paman”ti.
Tattha tadÈhanti yadÈ sattarÈjapurohito MahÈgovindabrÈhmaÓo homi,
tadÈ ahaÑ. Sattarajjes|ti ReÓu-ÈdÊnaÑ sattannaÑ rÈj|naÑ rajjesu.
Akkhobhanti abbhantarehi ca bÈhirehi ca paccatthikehi appaÔisedhanÊyatÈya
kenaci akkhobhanÊyaÑ. “Accubbhan”tipi1 pÈÔho, atipuÓÓadÈnajjhÈsayassa
deyyadhammassa ca uÄÈrabhÈvena vipulabhÈvena ca ativiya paripuÓÓanti
attho. SÈgar|pamanti sÈgarasadisaÑ, yathÈ sÈgare udakaÑ sakalenapi
lokena harantena khepetuÑ na sakkÈ, evaÑ tassa dÈnagge deyyadhammanti.
39. OsÈnagÈthÈya varaÑ dhananti uttamaÑ icchitaÑ vÈ dhanaÑ. SesaÑ
vuttanayameva.
EvaÑ mahÈsatto paÔhamakappikamahÈmegho viya mahÈvassaÑ
avibhÈgena mahantaÑ dÈnavassaÑ vassÈpento2 dÈnabyÈvaÔo hutvÈpi sesaÑ
sattannaÑ rÈj|naÑ atthadhamme appamatto anusÈsati. Satta ca
brÈhmaÓamahÈsÈle vijjÈsippaÑ sikkhÈpeti. Satta ca nhÈtakasatÈni mante
vÈceti. Tassa aparena samayena evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato
“sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo
brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti sallapati mantetÊ”ti3. So cintesi “etarahi kho
mayhaÑ ayaÑ abh|to kittisaddo abbhuggato ‘brahmÈnaÑ passati sakkhi
MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti sallapati mantetÊ’ti,
yann|nÈhaÑ imaÑ bh|taÑ eva kareyyan”ti. So “te satta rÈjÈno satta ca
brÈhmaÓamahÈsÈle satta ca nhÈtakasatÈni attano puttadÈraÒca ÈpucchitvÈ
brahmÈnaÑ passeyyan”ti cittaÑ paÓidhÈya vassike cattÈro mÈse
brahmavihÈrabhÈvanamanuyuÒji. Tassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya
brahmÈ sana~kumÈro purato pÈturahosi. TaÑ disvÈ mahÈpuriso pucchi–
______________________________________________________________
1. “Acchan”tipi (SÊ)

2. Vassanto (SÊ)

3. DÊ 2. 190 piÔÔhÈdÊsu.
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“VaÓÓavÈ yasavÈ sirimÈ, ko nu tvamasi mÈrisa.
AjÈnantÈ taÑ pucchÈma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti1.
Tassa brahmÈ attÈnaÑ jÈnÈpento–
“MaÑ ve kumÈraÑ jÈnanti, brahmaloke sanantanaÑ.
Sabbe jÈnanti maÑ devÈ, evaÑ Govinda jÈnÈhÊ”ti1–
vatvÈ tena–
“ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ, madhusÈkaÒca brahmuno.
Agghe bhavantaÑ pucchÈma, agghaÑ kurutu no bhavan”ti1–
upanÊtaÑ atithisakkÈraÑ anatthikopi brahmÈ tassa cittasampahaÑsanatthaÑ
vissÈsakaraÓatthaÒca sampaÔicchanto “paÔiggaÓhÈma te agghaÑ, yaÑ tvaÑ
Govinda bhÈsasÊ”ti vatvÈ okÈsadÈnatthaÑ–
“DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca.
KatÈvakÈso pucchassu, yaÑkiÒci abhipatthitan”ti1–
okÈsamakÈsi.
Atha naÑ mahÈpuriso samparÈyikaÑ eva atthaÑ–
“PucchÈmi brahmÈnaÑ Sana~kumÈraÑ,
Ka~khÊ aka~khiÑ paravediyesu.
KatthaÔÔhito kimhi ca sikkhamÈno,
Pappoti macco amataÑ brahmalokan”ti2–
Pucchi.
Tassa brahmÈ byÈkaronto–
“HitvÈ mamattaÑ manujesu brahme,
Ekodibh|to karuÓe’dhimutto.
NirÈmagandho virato methunasmÈ,
EtthaÔÔhito ettha ca sikkhamÈno.
Pappoti macco amataÑ brahmalokan”ti2–
brahmalokagÈmimaggaÑ kathesi.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 193 piÔÔhe.

2. DÊ 2. 194 piÔÔhe.
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jÈnanti. Brahmaloketi seÔÔhaloke. Sanantananti ciratanaÑ porÈÓaÑ. EvaÑ
Govinda jÈnÈhÊti Govinda evaÑ maÑ dhÈrehi.
Œsananti idaÑ bhoto brahmuno nisÊdanatthÈya ÈsanaÑ paÒÒattaÑ. IdaÑ
udakaÑ paribhojanÊyaÑ pÈdÈnaÑ dhovanatthaÑ pÈnÊyaÑ
pipÈsaharaÓatthÈya. IdaÑ pajjaÑ parissamavinodanatthaÑ
pÈdabbhaÒjanatelaÑ. IdaÑ madhusÈkaÑ atakkaÑ aloÓikaÑ adh|panaÑ
udakena seditaÑ sÈkaÑ sandhÈya vadati. TadÈ hi bodhisattassa taÑ
cÈtumÈsaÑ brahmacariyaÑ abhisallekhavuttiparamukkaÔÔhaÑ ahosi.
Tassime sabbe agghe katvÈ pucchÈma, tayidaÑ agghaÑ kurutu paÔiggaÓhÈtu
no bhavaÑ idaÑ agghanti vuttaÑ hoti. Iti mahÈpuriso brahmuno nesaÑ
aparibhuÒjanaÑ jÈnantopi vattasÊse ÔhatvÈ attano ÈciÓÓaÑ atithip|janaÑ
dassento evamÈha. BrahmÈpissa adhippÈyaÑ jÈnanto “paÔiggaÓhÈma te
agghaÑ, yaÑ tvaÑ Govinda bhÈsasÊ”ti Èha.
Tattha tassa te Èsane mayaÑ nisinnÈ nÈma homa, pÈdodakena pÈdÈ
dhotÈ nÈma hontu, pÈnÊyaÑ pÊtÈ nÈma homa, pÈdabbhaÒjanena pÈdÈ
makkhitÈ nÈma hontu, udakasÈkampi paribhuttaÑ nÈma hot|ti attho.
Ka~khÊ aka~khiÑ paravediyes|ti ahaÑ savicikiccho parena sayaÑ
abhisa~khatattÈ parassa pÈkaÔesu paravediyesu paÒhesu nibbicikicchaÑ.
HitvÈ mamattanti “idaÑ mama, idaÑ mamÈ”ti pavattanakaÑ
upakaraÓataÓhaÑ cajitvÈ. Manujes|ti sattesu. Brahmeti bodhisattaÑ Èlapati.
Ekodibh|toti eko udeti pavattatÊti ekodibh|to ekÊbh|to, etena kÈyavivekaÑ
dasseti. Atha vÈ eko udetÊti ekodi, samÈdhi. TaÑ bh|to pattoti ekodibh|to,
upacÈrappanÈsamÈdhÊhi samÈhitoti attho. EtaÑ ekodibhÈvaÑ
karuÓÈbrahmavihÈravasena dassento “karuÓedhimutto”ti Èha. KaruÓajjhÈne
adhimutto, taÑ jhÈnaÑ nibbattetvÈti attho. NirÈmagandhoti
kilesasa~khÈtavissagandharahito. EtthaÔÔhitoti etesu dhammesu Ôhito ete
dhamme sampÈdetvÈ. Ettha ca sikkhamÈnoti etesu dhammesu
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sikkhamÈno1, etaÑ brahmavihÈrabhÈvanaÑ bhÈventoti attho. Ayamettha
sa~khepo, vitthÈro pana PÈÄiyaÑ2 ÈgatoyevÈti.
Atha mahÈpuriso tassa brahmuno vacanaÑ sutvÈ Èmagandhe
jigucchanto “idÈnevÈhaÑ pabbajissÈmÊ”ti Èha. BrahmÈpi “sÈdhu mahÈpurisa
pabbajassu, evaÑ sati mayhampi tava santike ÈgamanaÑ svÈgamanameva
bhavissati, tvaÑ tÈta sakalajambudÊpe aggapuriso paÔhamavaye Ôhito, evaÑ
mahantaÑ nÈma sampattiÑ issariyaÒca pahÈya pabbajanaÑ nÈma
gandhahatthino ayobandhanaÑ chinditvÈ vanagamanaÑ viya ati-uÄÈraÑ,
Buddhatanti nÈmesÈ”ti mahÈbodhisattassa daÄhÊkammaÑ katvÈ
brahmalokameva gato. MahÈsattopi “mama ito nikkhamitvÈ pabbajanaÑ
nÈma na yuttaÑ, ahaÑ rÈjakulÈnaÑ atthaÑ anusÈsÈmi, tasmÈ tesaÑ ÈrocetvÈ
sace tepi pabbajanti sundarameva, no ce purohitaÔÔhÈnaÑ niyyÈtetvÈ
pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ ReÓussa tÈva raÒÒo ÈrocetvÈ tena bhiyyoso mattÈya
kÈmehi nimantiyamÈno attano saÑvegahetuÑ ekantena
pabbajitukÈmataÒcassa nivedetvÈ tena “yadi evaÑ ahampi pabbajissÈmÊ”ti
vutte “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ eteneva nayena Sattabh|-Èdayo cha khattiye
satta ca brÈhmaÓamahÈsÈle satta ca nhÈtakasatÈni attano bhariyÈyo ca
ÈpucchitvÈ sattÈhamattameva tesaÑ cittÈnurakkhaÓatthaÑ ÔhatvÈ
mahÈbhinikkhamanasadisaÑ nikkhamitvÈ pabbaji.
Tassa te sattarÈjÈno ÈdiÑ katvÈ sabbeva anupabbajiÑsu. SÈ ahosi
mahatÊ parisÈ, anekayojanavitthÈrÈya parisÈya parivuto mahÈpuriso
dhammaÑ desento gÈmanigamajanapadarÈjadhÈnÊsu cÈrikaÑ carati,
mahÈjanaÑ puÒÒe patiÔÔhÈpeti. GatagataÔÔhÈne BuddhakolÈhalaÑ viya hoti.
ManussÈ “GovindapaÓÉito kira ÈgacchatÊ”ti sutvÈ puretarameva maÓÉapaÑ
kÈretvÈ taÑ ala~kÈrÈpetvÈ paccuggantvÈ maÓÉapaÑ pavesetvÈ
nÈnaggarasabhojanena patimÈnenti. MahÈlÈbhasakkÈro mahogho viya
ajjhottharanto uppajji. MahÈpuriso mahÈjanaÑ puÒÒe patiÔÔhÈpesi
sÊlasampadÈya indriyasaÑvare bhojane mattaÒÒutÈya jÈgariyÈnuyoge
kasiÓaparikamme jhÈnesu abhiÒÒÈsu aÔÔhasamÈpattÊsu brahmavihÈres|ti.
BuddhuppÈdakÈlo viya ahosi.
______________________________________________________________
1. Ete sikkhamÈno (SÊ, Ka)

2. DÊ 2. 178 piÔÔhÈdÊsu.
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Bodhisatto yÈvatÈyukaÑ pÈramiyo p|rento samÈpattisukhena
vÊtinÈmetvÈ ÈyupariyosÈne brahmaloke nibbatti. Tassa taÑ brahmacariyaÑ
iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitaÑ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ pavattittha. Tassa ye
sÈsanaÑ sabbena sabbaÑ ÈjÈniÑsu, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
brahmalokaÑ upapajjiÑsu. Ye na ÈjÈniÑsu, te appekacce
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu. Appekacce
NimmÈnaratÊnaÑ -pa- TusitÈnaÑ yÈmÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu. Ye sabbanihÊnÈ, te
gandhabbakÈyaÑ parip|resuÑ. Iti mahÈjano yebhuyyena brahmalok|pago
sagg|pago ca ahosi. TasmÈ devabrahmalokÈ parip|riÑsu. CattÈro apÈyÈ
suÒÒÈ viya ahesuÑ.
IdhÈpi AkittijÈtake1 viya bodhisambhÈraniddhÈraÓÈ veditabbÈ–
tadÈ satta rÈjÈno mahÈtherÈ ahesuÑ, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, MahÈgovindo
LokanÈtho. TathÈ ReÓu-ÈdÊnaÑ sattannaÑ rÈj|naÑ aÒÒamaÒÒÈvirodhena
yathÈ sakarajje patiÔÔhÈpanaÑ, tathÈ mahati sattavidhe rajje tesaÑ
atthadhammÈnusÈsane appamÈdo, “brahmunÈpi sÈkacchaÑ samÈpajjatÊ”ti
pavattasambhÈvanaÑ yathÈbh|taÑ kÈtuÑ cattÈro mÈse paramukkaÑsagato
brahmacariyavÈso, tena brahmuno attani samÈpajjanaÑ, brahmuno ovÈde
ÔhatvÈ sattahi rÈj|hi sakalena ca lokena upanÊtaÑ lÈbhasakkÈraÑ
kheÄapiÓÉaÑ viya chaÉÉetvÈ aparimÈÓÈya khattiyabrÈhmaÓÈdiparisÈya
anupabbajjÈnimittÈya pabbajjÈya anuÔÔhÈnaÑ2, BuddhÈnaÑ sÈsanassa viya
attano sÈsanassa cirakÈlÈnuppabandhoti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ
vibhÈvetabbÈti.
MahÈgovindacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. NimirÈjacariyÈvaÓÓanÈ
40. ChaÔÔhe MithilÈyaÑ puruttameti MithilÈnÈmake VidehÈnaÑ
uttamanagare. Nimi nÈma mahÈrÈjÈti nemiÑ ghaÔento viya uppanno
“NimÊ”ti laddhanÈmo, mahantehi dÈnasÊlÈdiguÓavisesehi mahatÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 266 piÔÔhÈdÊsu.

2. AnupaÔÔhÈnaÑ (Ka)
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ca rÈjÈnubhÈvena samannÈgatattÈ mahanto rÈjÈti mahÈrÈjÈ. PaÓÉito
kusalatthikoti attano ca paresaÒca puÒÒatthiko.
AtÊte kira VideharaÔÔhe MithilÈnagare amhÈkaÑ bodhisatto
Maghadevo1 nÈma rÈjÈ ahosi. So caturÈsÊti vassasahassÈni kumÈrakÊÄaÑ
kÊÄitvÈ caturÈsÊti vassasahassÈni uparajjaÑ kÈretvÈ caturÈsÊti vassasahassÈni
rajjaÑ kÈrento “yadÈ me sirasmiÑ palitÈni passeyyÈsi, tadÈ me
ÈroceyyÈsÊ”ti kappakassa vatvÈ aparabhÈge tena palitÈni disvÈ Èrocite
suvaÓÓasaÓÉÈsena uddharÈpetvÈ hatthe patiÔÔhÈpetvÈ palitaÑ oloketvÈ
“pÈtubh|to kho mayhaÑ devad|to”ti saÑvegajÈto “idÈni mayÈ pabbajituÑ
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ satasahassuÔÔhÈnakaÑ gÈmavaraÑ kappakassa datvÈ
jeÔÔhakumÈraÑ pakkosÈpetvÈ tassa–
“Uttama~garuhÈ mayhaÑ, ime jÈtÈ vayoharÈ.
PÈtubh|tÈ devad|tÈ, pabbajjÈsamayo mamÈ”ti2–
vatvÈ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ yadipi attano aÒÒÈnipi caturÈsÊti
vassasahassÈni Èyu atthi, evaÑ santepi maccuno santike ÔhitaÑ viya attÈnaÑ
maÒÒamÈno saÑviggahadayo pabbajjaÑ roceti. Tena vuttaÑ–
“SirasmiÑ palitaÑ disvÈ, Maghadevo disampati.
SaÑvegaÑ alabhÊ dhÊro, pabbajjaÑ samarocayÊ”ti3.
So puttaÑ “iminÈva nÊhÈrena vatteyyÈsi yathÈ mayÈ paÔipannaÑ, mÈ
kho tvaÑ antimapuriso ahosÊ”ti ovaditvÈ nagarÈ nikkhamma
bhikkhupabbajjaÑ pabbajitvÈ caturÈsÊti vassasahassÈni jhÈnasamÈpattÊhi
vÊtinÈmetvÈ ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyano ahosi. Puttopissa bah|ni
vassasahassÈni dhammena rajjaÑ kÈretvÈ teneva upÈyena pabbajitvÈ
brahmalokaparÈyano ahosi. TathÈ tassa putto, tathÈ tassa puttoti evaÑ dvÊhi
|nÈni caturÈsÊti khattiyasahassÈni sÊse palitaÑ disvÈva pabbajitÈni. Atha
bodhisatto brahmaloke Ôhitova “pavattati nu kho mayÈ manussaloke kataÑ
kalyÈÓaÑ na pavattatÊ”ti Èvajjento
______________________________________________________________
1. MakhÈdevo (SÊ)

2. Khu 5. 3 piÔÔhe.

3. Ma-®Ôha 3. 215 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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addasa “ettakaÑ addhÈnaÑ pavattaÑ, idÈni nappavattissatÊ”ti. So “na kho
panÈhaÑ mayhaÑ paveÓiyÈ ucchijjituÑ dassÈmÊ”ti attano vaÑse jÈtaraÒÒo
eva aggamahesiyÈ icchimhi paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ attano vaÑsassa nemiÑ
ghaÔento viya nibbatto. Tena vuttaÑ “nemiÑ ghaÔento viya uppannoti
NimÊti laddhanÈmo”ti.
Tassa hi nÈmaggahaÓadivase pitarÈ ÈnÊtÈ lakkhaÓapÈÔhakÈ lakkhaÓÈni
oloketvÈ “mahÈrÈja ayaÑ kumÈro tumhÈkaÑ vaÑsaÑ paggaÓhÈti,
pitupitÈmahehipi mahÈnubhÈvo mahÈpuÒÒo”ti byÈkariÑsu. TaÑ sutvÈ rÈjÈ
yathÈvuttenatthena “NimÊ”tissa nÈmaÑ akÈsi, so daharakÈlato paÔÔhÈya sÊle
uposathakamme ca yuttappayutto ahosi. Athassa pitÈ purimanayeneva
palitaÑ disvÈ kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ puttaÑ rajje samanusÈsitvÈ
nagarÈ nikkhamma pabbajitvÈ jhÈnÈni nibbattetvÈ brahmalokaparÈyano
ahosi.
NimirÈjÈ pana dÈnajjhÈsayatÈya cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe cÈti
paÒca dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi, ekekÈya dÈnasÈlÈya
satasahassaÑ satasahassaÑ katvÈ devasikaÑ paÒcasatasahassÈni pariccaji,
paÒca sÊlÈni rakkhi, pakkhadivasesu uposathakammaÑ samÈdiyi,
mahÈjanampi dÈnÈdÊsu puÒÒesu samÈdapesi, saggamaggaÑ Ècikkhi,
nirayabhayena tajjesi, pÈpato nivÈresi. Tassa ovÈde ÔhatvÈ mahÈjano
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ tato cuto devaloke nibbatti, devaloko parip|ri,
nirayo tuccho viya ahosi. TadÈ pana attano dÈnajjhÈsayassa uÄÈrabhÈvaÑ
savisesaÑ dÈnapÈramiyÈ p|ritabhÈvaÒca pavedento SatthÈ–
41. “TadÈhaÑ mÈpayitvÈna, catussÈlaÑ catummukhaÑ.
Tattha dÈnaÑ pavattesiÑ, migapakkhinarÈdinan”ti–
ÈdimÈha.
Tattha tadÈti tasmiÑ NimirÈjakÈle. MÈpayitvÈnÈti kÈrÈpetvÈ.
CatussÈlanti cat|su disÈsu sambandhasÈlaÑ. Catummukhanti cat|su disÈsu
cat|hi dvÈrehi yuttaÑ. DÈnasÈlÈya hi mahantabhÈvato deyyadhammassa
yÈcakajanassa ca bahubhÈvato na sakkÈ ekeneva

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

55

dvÈrena dÈnadhammaÑ pariyantaÑ kÈtuÑ deyyadhammaÒca
pariyosÈpetunti sÈlÈya cat|su disÈsu cattÈri mahÈdvÈrÈni kÈrÈpesi. Tattha
dvÈrato paÔÔhÈya yÈva koÓÈ deyyadhammo rÈsikato tiÔÔhati. AruÓuggaÑ
ÈdiÑ katvÈ yÈva pakatiyÈ saÑvesanakÈlo, tÈva dÈnaÑ pavatteti. Itarasmimpi
kÈle anekasatÈ padÊpÈ jhÈyanti. YadÈ yadÈ atthikÈ Ègacchanti, tadÈ tadÈ
dÊyateva. TaÒca dÈnaÑ na kapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnaÒÒeva, atha kho
aÉÉhÈnaÑ mahÈbhogÈnampi upakappanavasena MahÈsudassanadÈnasadisaÑ
uÄÈratarapaÓÊtatarÈnaÑ deyyadhammÈnaÑ pariccajanato sabbepi
sakalajambudÊpavÈsino manussÈ paÔiggahesuÑ ceva paribhuÒjiÑsu ca.
SakalajambudÊpaÑ hi unna~galaÑ katvÈ mahÈpuriso tadÈ mahÈdÈnaÑ
pavattesi. YathÈ ca manussÈnaÑ, evaÑ migapakkhike ÈdiÑ katvÈ
tiracchÈnagatÈnampi dÈnasÈlÈya bahi ekamante tesaÑ upakappanavasena
dÈnaÑ pavattesi. Tena vuttaÑ “tattha dÈnaÑ pavattesiÑ,
migapakkhinarÈdinan”ti. Na kevalaÒca tiracchÈnÈnameva, petÈnampi1
divase divase pattiÑ dÈpesi. YathÈ ca ekissÈ dÈnasÈlÈya, evaÑ paÒcasupi
dÈnasÈlÈsu dÈnaÑ pavattittha. PÈÄiyaÑ pana “tadÈhaÑ mÈpayitvÈna,
catussÈlaÑ catummukhan”ti ekaÑ viya vuttaÑ, taÑ nagaramajjhe
dÈnasÈlaÑ sandhÈya vuttaÑ.
42. IdÈni tattha deyyadhammaÑ ekadesena dassento “acchÈdanaÒca
sayanaÑ, annaÑ pÈnaÒca bhojanan”ti Èha.
Tattha acchÈdananti khomasukhumÈdinÈnÈvidhanivÈsanapÈrupanaÑ.
Sayananti maÒcapalla~kÈdiÒceva gonakacittakÈdiÒca anekavidhaÑ
sayitabbakaÑ, Èsanampi cettha sayanaggahaÓeneva gahitanti daÔÔhabbaÑ.
AnnaÑ pÈnaÒca bhojananti tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ yathÈbhirucitaÑ
nÈnaggarasaÑ annaÒceva pÈnaÒca avasiÔÔhaÑ nÈnÈvidhabhojanavikatiÒca.
AbbocchinnaÑ karitvÈnÈti Èrambhato paÔÔhÈya yÈva ÈyupariyosÈnÈ
ahorattaÑ avicchinnaÑ katvÈ.
43-4. IdÈni tassa dÈnassa sammÈsambodhiÑ Èrabbha
dÈnapÈramibhÈvena pavattitabhÈvaÑ dassento yathÈ tadÈ attano ajjhÈsayo
pavatto, taÑ upamÈya dassetuÑ “yathÈpi sevako”ti-ÈdimÈha. Tassattho–
yathÈ nÈma sevakapuriso attano sÈmikaÑ kÈlÈnukÈlaÑ
______________________________________________________________
1. DevatÈnampi (Ka)
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sevanavasena upagato laddhabbadhanahetu kÈyena vÈcÈya manasÈ
sabbathÈpi kÈyavacÊmanokammehi yathÈ so ÈrÈdhito hoti, evaÑ
ÈrÈdhanÊyaÑ ÈrÈdhanameva esati gavesati, tathÈ ahampi bodhisattabh|to
sadevakassa lokassa sÈmibh|taÑ anuttaraÑ BuddhabhÈvaÑ sevetukÈmo
tassa ÈrÈdhanatthaÑ sabbabhave sabbasmiÑ nibbattanibbattabhave
dÈnapÈramiparip|raÓavasena dÈnena1 sabbasatte santappetvÈ
bodhisa~khÈtato ariyamaggaÒÈÓato jÈtattÈ “bodhijan”ti laddhanÈmaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ parato sabbathÈ nÈn|pÈyehi esissÈmi gavesissÈmi, taÑ
uttamaÑ bodhiÑ sammÈsambodhiÑ jÊvitapariccÈgÈdiÑ yaÑkiÒci katvÈ
icchÈmi abhipatthemÊti.
Evamidha dÈnajjhÈsayassa uÄÈrabhÈvaÑ dassetuÑ dÈnapÈramivaseneva
desanÈ katÈ. JÈtakadesanÈyaÑ2 panassa sÊlapÈrami-ÈdÊnampi parip|raÓaÑ
vibhÈvitameva, tathÈ hissa heÔÔhÈ vuttanayeneva sÊlÈdiguÓehi attÈnaÑ
ala~karitvÈ mahÈjanaÑ tattha patiÔÔhapentassa-ovÈde ÔhatvÈ nibbattadevatÈ
SudhammÈyaÑ devasabhÈyaÑ sannipatitÈ “aho amhÈkaÑ NimirÈjÈnaÑ
nissÈya mayaÑ imaÑ sampattiÑ pattÈ, evar|pÈpi nÈma anuppanne Buddhe
mahÈjanassa BuddhakiccaÑ sÈdhayamÈnÈ acchariyamanussÈ loke
uppajjantÊ”ti mahÈpurisassa guÓe vaÓÓentÈ abhitthaviÑsu. Tena vuttaÑ–
“AccheraÑ vata lokasmiÑ, uppajjanti vicakkhaÓÈ.
YadÈ ahu NimirÈjÈ, paÓÉito kusalatthiko”ti3–
Èdi.
TaÑ sutvÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe devÈ bodhisattaÑ
daÔÔhukÈmÈ ahesuÑ. AthekadivasaÑ mahÈpurisassa uposathikassa
uparipÈsÈdavaragatassa pacchimayÈme palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinnassa evaÑ
cetaso parivitakko udapÈdi “dÈnaÑ nu kho varaÑ, udÈhu brahmacariyan”ti.
So taÑ attano ka~khaÑ chindituÑ nÈsakkhi. TasmiÑ khaÓe Sakkassa
bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko taÑ kÈraÓaÑ Èvajjento bhodhisattaÑ
tathÈ vitakkentaÑ disvÈ “handassa vitakkaÑ chindissÈmÊ”ti ÈgantvÈ purato
Ôhito tena “kosi tvan”ti puÔÔho attano devarÈjabhÈvaÑ
______________________________________________________________
1. Dhanena (SÊ)

2. Khu 6. 184 piÔÔhÈdÊsu.

3. Khu 6. 184 piÔÔhe.
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ÈrocetvÈ “kiÑ mahÈrÈja cintesÊ”ti vutte tamatthaÑ Èrocesi. Sakko
brahmacariyameva uttamaÑ katvÈ dassento–
“HÊnena brahmacariyena, khattiye upapajjati.
Majjhimena ca devattaÑ, uttamena visujjhati.
Na he’te sulabhÈ kÈyÈ, yÈcayogena kenaci.
Ye kÈye upapajjanti, anagÈrÈ tapassino”ti1–
Èha.
Tattha puthutitthÈyatanesu methunaviratimattaÑ hÊnaÑ brahmacariyaÑ
nÈma, tena khattiyakule upapajjati. JhÈnassa upacÈramattaÑ majjhimaÑ
nÈma, tena devattaÑ upapajjati. AÔÔhasamÈpattinibbattanaÑ pana uttamaÑ
nÈma, tena brahmaloke nibbattati. TaÑ hi bÈhirakÈ “nibbÈnan”ti kathenti.
TenÈha “visujjhatÊ”ti. SÈsane pana parisuddhasÊlassa bhikkhuno aÒÒataraÑ
devanikÈyaÑ patthentassa brahmacariyacetanÈ hÊnatÈya hÊnaÑ nÈma, tena
yathÈpatthite devaloke nibbattati. ParisuddhasÊlassa
aÔÔhasamÈpattinibbattanaÑ majjhimaÑ nÈma, tena brahmaloke nibbattati.
ParisuddhasÊlassa pana vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattappatti uttamaÑ nÈma,
tena visujjhatÊti. Iti sakko “mahÈrÈja dÈnato brahmacariyavÈsova sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena mahapphalo”ti vaÓÓesi. KÈyÈti
brahmagaÓÈ. YÈcayogenÈti yÈcanayuttena. “YÈjayogenÈ”tipi PÈÄi,
yajanayuttena, dÈnayuttenÈti attho. Tapassinoti tapanissitakÈ. ImÈyapi
gÈthÈya brahmacariyavÈsasseva mahÈnubhÈvataÑ dÊpeti. EvaÒca pana vatvÈ
“kiÒcÈpi mahÈrÈja dÈnato brahmacariyameva mahapphalaÑ, dvepi panete
mahÈpurisakattabbÈva. DvÊsupi appamatto hutvÈ dÈnaÒca dehi sÊlaÒca
rakkhÈhÊ”ti vatvÈ taÑ ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
Atha naÑ devagaÓo “mahÈrÈja kuhiÑ gatatthÈ”ti Èha. Sakko
“MithilÈyaÑ NimiraÒÒo ka~khaÑ chinditun”ti tamatthaÑ pakÈsetvÈ
bodhisattassa guÓe vitthÈrato vaÓÓesi. TaÑ sutvÈ devÈ “mahÈrÈja mayaÑ
NimirÈjÈnaÑ daÔÔhukÈmamhÈ, sÈdhu naÑ pakkosÈpehÊ”ti vadiÑsu. Sakko
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ mÈtaliÑ Èmantesi “gaccha NimirÈjÈnaÑ
VejayantaÑ ÈropetvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 185 piÔÔhe.
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ÈnehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ rathena gantvÈ tattha mahÈsattaÑ
ÈropetvÈ tena yÈcito yathÈkkamaÑ pÈpakammÊnaÑ puÒÒakammÊnaÒca
ÔhÈnÈni Ècikkhanto anukkamena devalokaÑ nesi. DevÈpi kho “NimirÈjÈ
Ègato”ti sutvÈ dibbagandhavÈsapupphahatthÈ yÈva cittak|ÔadvÈrakoÔÔhakÈ
paccuggantvÈ mahÈsattaÑ dibbagandhÈdÊhi p|jentÈ SudhammaÑ
devasabhaÑ ÈnayiÑsu. RÈjÈ rathÈ otaritvÈ devasabhaÑ pavisitvÈ Sakkena
saddhiÑ ekÈsane nisÊditvÈ tena dibbehi kÈmehi nimantiyamÈno “alaÑ
mahÈrÈja mayhaÑ imehi yÈcitak|pamehi kÈmehÊ”ti paÔikkhipitvÈ
anekapariyÈyena dhammaÑ desetvÈ manussagaÓanÈya sattÈhameva ÔhatvÈ
“gacchÈmahaÑ manussalokaÑ, tattha dÈnÈdÊni puÒÒÈni karissÈmÊ”ti Èha.
Sakko “NimirÈjÈnaÑ mithilaÑ nehÊ”ti mÈtaliÑ ÈÓÈpesi. So taÑ
VejayantarathaÑ ÈropetvÈ pÈcÊnadisÈbhÈgena MithilaÑ pÈpuÓi. MahÈjano
dibbarathaÑ disvÈ raÒÒo paccuggamanaÑ akÈsi. MÈtali sÊhapaÒjare
mahÈsattaÑ otÈretvÈ ÈpucchitvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. MahÈjanopi rÈjÈnaÑ
parivÈretvÈ “kÊdiso deva devaloko”ti pucchi. RÈjÈ devalokasampattiÑ
vaÓÓetvÈ “tumhepi dÈnÈdÊni puÒÒÈni karotha, evaÑ tasmiÑ devaloke
uppajjissathÈ”ti dhammaÑ desesi. So aparabhÈge pubbe vuttanayena palitaÑ
disvÈ puttassa rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ kÈme pahÈya pabbajitvÈ cattÈro
brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalok|pago ahosi. TadÈ Sakko Anuruddho
ahosi. MÈtali Œnando. CaturÈsÊti rÈjasahassÈni BuddhaparisÈ. NimirÈjÈ
LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva bodhisambhÈrÈ niddhÈretabbÈ. TathÈ
brahmalokasampattiÑ pahÈya pubbe attanÈ pavattitaÑ kalyÈÓavattaÑ
anuppabandhessÈmÊti mahÈkaruÓÈya manussaloke nibbattanaÑ, uÄÈro
dÈnajjhÈsayo, tadanur|pÈ dÈnÈdÊsu paÔipatti, mahÈjanassa ca tattha
patiÔÔhÈpanaÑ, yÈva devamanussÈnaÑ patthaÔayasatÈ, Sakkassa devarÈjassa
upasa~kamane ativimhayatÈ1, tena dibbasampattiyÈ nimantiyamÈnopi taÑ
anala~karitvÈ puÒÒasambhÈraparibr|hanatthaÑ puna
manussavÈs|pagamanaÑ, lÈbhasampattÊsu sabbattha alaggabhÈvoti
evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ niddhÈretabbÈti.
NimirÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. AvimhayatÈ (Ka)
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7. CandakumÈracariyÈvaÓÓanÈ
45. Sattame ekarÈjassa atrajoti EkarÈjassa nÈma KÈsiraÒÒo orasaputto.
Nagare PupphavatiyÈti PupphavatinÈmake nagare. Candasavhayoti
candasaddena avhÈtabbo, CandanÈmoti attho.
AtÊte kira ayaÑ BÈrÈÓasÊ PupphavatÊ nÈma ahosi. Tattha VasavattiraÒÒo
putto EkarÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. Bodhisatto tassa GotamiyÈ nÈma
aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ aggahesi, “CandakumÈro”tissa
nÈmamakaÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle aparopi putto uppanno, tassa
“S|riyakumÈro”ti nÈmamakaÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle ekÈ dhÊtÈ
uppannÈ, “SelÈ”tissÈ nÈmamakaÑsu. VemÈtikÈ ca nesaÑ Bhaddaseno S|ro
cÈti dve bhÈtaro ahesuÑ. Bodhisatto anupubbena vuddhippatto sippesu ca
vijjÈÔÔhÈnesu ca pÈraÑ agamÈsi. Tassa rÈjÈ anucchavikaÑ CandaÑ nÈma
rÈjadhÊtaraÑ ÈnetvÈ uparajjaÑ adÈsi. Bodhisattassa eko putto uppanno, tassa
“VÈsulo”ti1 nÈmamakaÑsu. Tassa pana raÒÒo KhaÓÉahÈlo nÈma purohito,
taÑ rÈjÈ vinicchaye Ôhapesi. So laÒjavittako2 hutvÈ laÒjaÑ gahetvÈ assÈmike
sÈmike karoti. SÈmike ca assÈmike karoti. AthekadivasaÑ aÔÔaparÈjito eko
puriso vinicchayaÔÔhÈne upakkosento nikkhamitvÈ rÈj|paÔÔhÈnaÑ
gacchantaÑ bodhisattaÑ disvÈ tassa pÈdesu nipatitvÈ “sÈmi KhaÓÉahÈlo
vinicchaye vilopaÑ khÈdati, ahaÑ tena laÒjaÑ gahetvÈ parÈjayaÑ pÈpito”ti
aÔÔassaramakÈsi. Bodhisatto “mÈ bhÈyÊ”ti taÑ assÈsetvÈ vinicchayaÑ netvÈ
sÈmikameva sÈmikaÑ akÈsi. MahÈjano mahÈsaddena sÈdhukÈramadÈsi.
RÈjÈ “bodhisattena kira aÔÔo suvinicchito”ti sutvÈ taÑ ÈmantetvÈ “tÈta
ito paÔÔhÈya tvameva aÔÔakaraÓe vinicchayaÑ vinicchinÈhÊ”ti vinicchayaÑ
bodhisattassa adÈsi. KhaÓÉahÈlassa Èyo pacchijji. So tato paÔÔhÈya
bodhisatte ÈghÈtaÑ bandhitvÈ otÈrÈpekkho vicari. So pana rÈjÈ
mudhappasanno3, so ekadivasaÑ supinantena devalokaÑ passitvÈ tattha
gantukÈmo hutvÈ
______________________________________________________________
1. Vasulo (Ka)

2. LaÒjavitakko (SÊ)

3. Muddhappasanno (SÊ)
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“purohitaÑ brahmalokagÈmimaggaÑ ÈcikkhÈ”ti Èha. So “atidÈnaÑ dadanto
sabbacatukkena yaÒÒaÑ yajass|”ti vatvÈ raÒÒÈ “kiÑ atidÈnan”ti puÔÔho
“attano piyaputtÈ piyabhariyÈ piyadhÊtaro mahÈvibhavaseÔÔhino
ma~galahatthi-assÈdayoti ete cattÈro cattÈro katvÈ dvipadacatuppade
yaÒÒatthÈya pariccajitvÈ tesaÑ galalohitena yajanaÑ atidÈnaÑ nÈmÈ”ti
saÒÒÈpesi. Iti so “saggamaggaÑ ÈcikkhissÈmÊ”ti nirayamaggaÑ Ècikkhi.
RÈjÈpi tasmiÑ paÓÉitasaÒÒÊ hutvÈ “tena vuttavidhi saggamaggo”ti
saÒÒÈya taÑ paÔipajjitukÈmo mahantaÑ yaÒÒÈvÈÔaÑ kÈrÈpetvÈ tattha
bodhisattÈdike cattÈro rÈjakumÈre ÈdiÑ katvÈ KhaÓÉahÈlena vuttaÑ sabbaÑ
dvipadacatuppadaÑ yaÒÒapasutaÔÔhÈne nethÈti ÈÓÈpesi. SabbaÒca
yaÒÒasambhÈraÑ upakkhaÔaÑ ahosi. TaÑ sutvÈ mahÈjano mahantaÑ
kolÈhalaÑ akÈsi. RÈjÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ KhaÓÉahÈlena upatthambhito punapi
tathÈ taÑ ÈÓÈpesi. Bodhisatto “khaÓÉahÈlena vinicchayaÔÔhÈnaÑ alabhantena
mayi ÈghÈtaÑ bandhitvÈ mameva maraÓaÑ icchantena mahÈjanassa
anayabyasanaÑ uppÈditan”ti jÈnitvÈ nÈnÈvidhehi upÈyehi rÈjÈnaÑ tato
duggahitaggÈhato vivecetuÑ vÈyamitvÈpi nÈsakkhi. MahÈjano paridevi,
mahantaÑ kÈruÒÒamakÈsi. MahÈjanassa paridevantasseva yaÒÒÈvÈÔe
sabbakammÈni niÔÔhÈpesi. RÈjaputtaÑ netvÈ gÊvÈya nÈmetvÈ nisÊdÈpesuÑ.
KhaÓÉahÈlo suvaÓÓapÈtiÑ upanÈmetvÈ khaggaÑ ÈdÈya “tassa gÊvaÑ
chindissÈmÊ”ti aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ CandÈ nÈma rÈjaputtassa devÊ “aÒÒaÑ me
paÔisaraÓaÑ natthi, attano saccabalena sÈmikassa sotthiÑ karissÈmÊ”ti
aÒjaliÑ paggayha parisÈya antare vicarantÊ “idaÑ ekanteneva pÈpakammaÑ,
yaÑ KhaÓÉahÈlo saggamaggoti karoti. IminÈ mayhaÑ saccavacanena mama
sÈmikassa sotthi hotu.
YÈ devatÈ idha loke, sabbÈ tÈ saraÓaÑ gatÈ.
AnÈthaÑ tÈyatha mamaÑ, yathÈhaÑ patimÈ siyan”ti1–
saccakiriyamakÈsi. Sakko devarÈjÈ tassÈ paridevanasaddaÑ sutvÈ taÑ
pavattiÑ ÒatvÈ jalitaÑ ayok|ÔaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ
______________________________________________________________
1. YÈ devatÈ idhÈgatÈ, yÈni ca yakkhabh|tabhabyÈni. SaraÓesiniÑ anÈthaÑ tÈyatha
maÑ, yÈcÈmahaÑ patimÈhaÑ ajeyyanti. (Khu 6. 255 piÔÔhe)

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

61

tÈsetvÈ sabbe vissajjÈpesi. Sakkopi tadÈ attano dibbar|paÑ dassetvÈ
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ vajiraÑ paribbhamanto “are pÈparÈja kÈÄakaÓÓi
kadÈ tayÈ pÈÓÈtipÈtena sugatigamanaÑ diÔÔhapubbaÑ, CandakumÈraÑ
sabbaÒca imaÑ janaÑ bandhanato mocehi, no ce mocessasi, ettheva te
imassa ca duÔÔhabrÈhmaÓassa sÊsaÑ phÈlessÈmÊ”ti ÈkÈse aÔÔhÈsi. TaÑ
acchariyaÑ disvÈ rÈjÈ brÈhmaÓo ca sÊghaÑ sabbe bandhanÈ mocesuÑ.
Atha mahÈjano ekakolÈhalaÑ katvÈ sahasÈ yaÒÒÈvÈÔaÑ ajjhottharitvÈ
KhaÓÉahÈlassa ekekaÑ leÉÉuppahÈraÑ dento tattheva naÑ jÊvitakkhayaÑ
pÈpetvÈ rÈjÈnampi mÈretuÑ Èrabhi. Bodhisatto puretarameva pitaraÑ
palissajitvÈ Ôhito mÈretuÑ na adÈsi. MahÈjano “jÊvitaÑ tÈvassa pÈparaÒÒo
dema, chattaÑ panassa na dassÈma, nagare vÈsaÑ vÈ na dassÈma, taÑ
caÓÉÈlaÑ katvÈ bahinagare vÈsÈpessÈmÈ”ti rÈjavesaÑ hÈretvÈ kÈsÈvaÑ
nivÈsÈpetvÈ haliddipilotikÈya sÊsaÑ veÔhetvÈ caÓÉÈlaÑ katvÈ caÓÉÈlagÈmaÑ
pahiÓiÑsu. Ye pana taÑ pasughÈtayaÒÒaÑ yajiÑsu ceva yajÈpesuÑ ca
anumodiÑsu ca, sabbe te nirayaparÈyanÈ ahesuÑ. TenÈha BhagavÈ–
“Sabbe paviÔÔhÈ nirayaÑ, yathÈ taÑ pÈpakaÑ karitvÈna.
Na hi pÈpakammaÑ katvÈ, labbhÈ sugatiÑ ito gantun”ti1.
Atha sabbÈpi rÈjaparisÈ nÈgarÈ ceva jÈnapadÈ ca samÈgantvÈ
bodhisattaÑ rajje abhisiÒciÑsu. So dhammena rajjaÑ anusÈsanto taÑ attano
mahÈjanassa ca akÈraÓeneva uppannaÑ anayabyasanaÑ anussaritvÈ
saÑvegajÈto puÒÒakiriyÈsu bhiyyoso mattÈya ussÈhajÈto mahÈdÈnaÑ
pavattesi, sÊlÈni rakkhi, uposathakammaÑ samÈdiyi. Tena vuttaÑ–
46. “TadÈhaÑ yajanÈ mutto, nikkhanto yaÒÒavÈÔato.
SaÑvegaÑ janayitvÈna, mahÈdÈnaÑ pavattayin”ti–
Èdi.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 256 piÔÔhe.
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Tattha yajanÈ muttoti KhaÓÉahÈlena vihitayaÒÒavidhito vuttanayena
ghÈtetabbato mutto. Nikkhanto yaÒÒavÈÔatoti abhisekakaraÓatthÈya
ussÈhajÈtena mahÈjanena saddhiÑ tato yaÒÒabh|mito niggato. SaÑvegaÑ
janayitvÈnÈti evaÑ “bahu-antarÈyo lokasannivÈso”ti ativiya saÑvegaÑ
uppÈdetvÈ. MahÈdÈnaÑ pavattayinti cha dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ mahatÈ
dhanapariccÈgena VessantaradÈnasadisaÑ mahÈdÈnamadÈsiÑ. Etena
abhisekakaraÓato paÔÔhÈya tassa mahÈdÈnassa pavattitabhÈvaÑ dasseti.
47. DakkhiÓeyye adatvÈnÈti dakkhiÓÈrahe puggale deyyadhammaÑ
apariccajitvÈ. Api chappaÒca rattiyoti appekadÈ chapi paÒcapi rattiyo attano
pivanakhÈdanabhuÒjanÈni na karomÊti dasseti.
TadÈ kira bodhisatto sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ mahÈmegho
viya abhivassanto mahÈdÈnaÑ pavattesi. Tattha kiÒcÈpi dÈnasÈlÈsu
annapÈnÈdi-uÄÈruÄÈrapaÓÊtapaÓÊtameva yÈcakÈnaÑ yathÈrucitaÑ divase
divase dÊyati, tathÈpi attano sajjitaÑ ÈhÈraÑ rÈjÈrahabhojanampi yÈcakÈnaÑ
adatvÈ na bhuÒjati, taÑ sandhÈya vuttaÑ “nÈhaÑ pivÈmÊ”ti-Èdi.
48. IdÈni tathÈ yÈcakÈnaÑ dÈne kÈraÓaÑ dassento upamaÑ tÈva Èharati
“yathÈpi vÈÓijo nÈmÈ”ti-ÈdinÈ. Tassattho–yathÈ nÈma vÈÓijo
bhaÓÉaÔÔhÈnaÑ gantvÈ appena pÈbhatena bahuÑ bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ
vipulaÑ bhaÓÉasannicayaÑ katvÈ desakÈlaÑ jÈnanto yatthassa lÈbho udayo
mahÈ hoti, tattha dese kÈle vÈ taÑ bhaÓÉaÑ harati upaneti vikkiÓÈti.
49. SakabhuttÈpÊti sakabhuttatopi attanÈ paribhuttatopi.
“SakaparibhuttÈpÊ”tipi pÈÔho. Pareti parasmiÑ paÔiggÈhakapuggale.
SatabhÈgoti anekasatabhÈgo ÈyatiÑ bhavissati. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ
vÈÓijena kÊtabhaÓÉaÑ tattheva avikkiÓitvÈ tathÈr|pe dese kÈle ca
vikkiÓiyamÈnaÑ bahuÑ udayaÑ vipulaÑ phalaÑ hoti, tatheva attano
santakaÑ attanÈ anupabhuÒjitvÈ parasmiÑ paÔiggÈhakapuggale dinnaÑ
mahapphalaÑ anekasatabhÈgo bhavissati, tasmÈ
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attanÈ abhuÒjitvÈpi parassa dÈtabbamevÈti. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ
“tiracchÈnagate dÈnaÑ datvÈ sataguÓÈ dakkhiÓÈ pÈÔika~khitabbÈ.
PuthujjanadussÊle dÈnaÑ datvÈ sahassaguÓÈ”ti vitthÈro1. Aparampi vuttaÑ
“evaÑ ce bhikkhave sattÈ jÈneyyuÑ dÈnasaÑvibhÈgassa vipÈkaÑ, yathÈhaÑ
jÈnÈmi, na adatvÈ bhuÒjeyyuÑ, na ca nesaÑ maccheramalaÑ cittaÑ
pariyÈdÈya tiÔÔheyya. Yopi nesaÑ assa carimo Èlopo carimaÑ kabaÄaÑ,
tatopi na asaÑvibhajitvÈ bhuÒjeyyun”ti2Èdi.
50. EtamatthavasaÑ ÒatvÈti etaÑ dÈnassa
mahapphalabhÈvasa~khÈtaÒceva sammÈsambodhiyÈ
paccayabhÈvasa~khÈtaÒca atthavasaÑ kÈraÓaÑ jÈnitvÈ. Na paÔikkamÈmi
dÈnatoti dÈnapÈramito Êsakampi na nivattÈmi abhikkamÈmi eva.
KimatthaÑ? SambodhimanupattiyÈti sambodhiÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
anuppattiyÈ anuppattiyatthaÑ, adhigantunti attho.
TadÈ bodhisatto mahÈjanena pitari caÓÉÈlagÈmaÑ pavesite
dÈtabbayuttakaÑ paribbayaÑ dÈpesi nivÈsanÈni pÈrupanÈni ca, sopi
nagaraÑ pavisituÑ alabhanto bodhisatte uyyÈnakÊÄÈdi-atthaÑ bahigate
upasa~kamati, puttasaÒÒÈya pana na vandati, na aÒjalikammaÑ karoti,
“ciraÑ jÊva sÈmÊ”ti vadati. Bodhisattopi diÔÔhadivase atirekasammÈnaÑ
karoti. So evaÑ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ ÈyupariyosÈne sapariso
devalokaÑ p|resi. TadÈ KhaÓÉahÈlo Devadatto ahosi, GotamÊ devÊ
MahÈmÈyÈ, CandÈ rÈjadhÊtÈ RÈhulamÈtÈ, VÈsulo RÈhulo, SelÈ UppalavaÓÓÈ,
S|ro MahÈkassapo, Bhaddaseno MahÈmoggallÈno, S|riyakumÈro SÈriputto,
CandarÈjÈ LokanÈtho.
Tassa idhÈpi pubbe vuttanayeneva yathÈrahaÑ sesapÈramiyo
niddhÈretabbÈ. TadÈ3 KhaÓÉahÈlassa kakkhaÄapharusabhÈvaÑ jÈnantopi
ajjhupekkhitvÈ dhammena samena aÔÔassa vinicchayo, attÈnaÑ
mÈretukÈmasseva KhaÓÉahÈlassa tathÈ yaÒÒavidhÈnaÑ jÈnitvÈpi tassa upari
cittappakopÈbhÈvo, attano parisaÑ gahetvÈ pitu sattu bhavituÑ samatthopi
“mÈdisassa nÈma gar|hi virodho na yutto”ti attÈnaÑ purisapasuÑ katvÈ
ghÈtÈpetukÈmassa pitu ÈÓÈyaÑ avaÔÔhÈnaÑ, kosiyÈ asiÑ gahetvÈ
______________________________________________________________
1. Ma 3. 298 piÔÔhe.

2. Khu 1. 207 piÔÔhe Itivuttake.
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sÊsaÑ chindituÑ upakkamante purohite attano pitari putte sabbasattesu ca
mettÈpharaÓena samacittatÈ, mahÈjane pitaraÑ mÈretuÑ upakkamante
sayaÑ palissajitvÈ tassa jÊvitadÈnaÒca, divase divase VessantaradÈnasadisaÑ
mahÈdÈnaÑ dadatopi dÈnena atittabhÈvo, mahÈjanena caÓÉÈlesu vÈsÈpitassa
pitu dÈtabbayuttakaÑ datvÈ posanaÑ, mahÈjanaÑ puÒÒakiriyÈsu
patiÔÔhÈpananti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ niddhÈretabbÈti1.
CandakumÈracariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. SivirÈjacariyÈvaÓÓanÈ
51. AÔÔhame AriÔÔhasavhaye nagareti AriÔÔhapuranÈmake nagare. Sivi
nÈmÈsi khattiyoti SivÊti gottato evaÑnÈmako rÈjÈ ahosi.
AtÊte kira SiviraÔÔhe AriÔÔhapuranagare SivirÈje rajjaÑ kÈrente
mahÈsatto tassa putto hutvÈ nibbatti, “SivikumÈro”tissa nÈmamakaÑsu. So
vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ uggahitasippo ÈgantvÈ pitu sippaÑ dassetvÈ
uparajjaÑ labhitvÈ aparabhÈge pitu accayena rÈjÈ hutvÈ agatigamanaÑ
pahÈya dasa rÈjadhamme akopetvÈ rajjaÑ kÈrento nagarassa cat|su dvÈresu
nagaramajjhe nivesanadvÈreti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ
chasatasahassapariccÈgena mahÈdÈnaÑ pavattesi.
AÔÔhamÊcÈtuddasÊpannarasÊsu sayaÑ dÈnasÈlaÑ gantvÈ dÈnaggaÑ oloketi.
So ekadÈ puÓÓamadivase pÈtova samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinno
attanÈ dinnadÈnaÑ Èvajjento bÈhiravatthuÑ attanÈ adinnaÑ nÈma adisvÈ “na
me bÈhirakadÈnaÑ tathÈ cittaÑ toseti, yathÈ ajjhattikadÈnaÑ, aho vata
mama2 dÈnasÈlaÑ gatakÈle koci yÈcako bÈhiravatthuÑ ayÈcitvÈ
ajjhattikameva yÈceyya, sace hi me koci sarÊre maÑsaÑ vÈ lohitaÑ vÈ
sÊsaÑ vÈ hadayamaÑsaÑ vÈ akkhÊni vÈ upaÉÉhasarÊraÑ vÈ sakalameva vÈ
attabhÈvaÑ dÈsabhÈvena yÈceyya,
______________________________________________________________
1. VibhÈvetabbÈ (Ka)

2. MaÑ (SÊ, Ka)
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taÑtadevassa adhippÈyaÑ p|rento dÈtuÑ sakkomÊ”ti cintesi. PÈÄiyaÑ pana
akkhÊnaÑ eva vasena ÈgatÈ. Tena vuttaÑ–
“Nisajja pÈsÈdavare, evaÑ cintesahaÑ tadÈ.
52. YaÑkiÒci mÈnusaÑ dÈnaÑ, adinnaÑ me na vijjati.
Yopi yÈceyya maÑ cakkhuÑ, dadeyyaÑ avikampito”ti.
Tattha mÈnusaÑ dÈnanti pakatimanussehi dÈtabbadÈnaÑ annapÈnÈdi.
EvaÑ pana mahÈsattassa uÄÈre dÈnajjhÈsaye uppanne Sakkassa
PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So tassa kÈraÓaÑ Èvajjento
bodhisattassa ajjhÈsayaÑ disvÈ “SivirÈjÈ ajja sampattayÈcakÈ cakkh|ni ce
yÈcanti, cakkh|ni uppÈÔetvÈ nesaÑ dassÈmÊti cintesÊ”ti Sakko devaparisÈya
vatvÈ “so sakkhissati nu kho taÑ dÈtuÑ, udÈhu noti vÊmaÑsissÈmi tÈva
nan”ti bodhisatte soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhatvÈ sabbÈla~kÈrehi
paÔimaÓÉite ala~katahatthikkhandhavaragate dÈnaggaÑ gacchante jarÈjiÓÓo
andhabrÈhmaÓo viya hutvÈ tassa cakkhupathe ekasmiÑ unnatappadese ubho
hatthe pasÈretvÈ rÈjÈnaÑ jayÈpetvÈ Ôhito bodhisattena tadabhimukhaÑ
vÈraÓaÑ pesetvÈ “brÈhmaÓa kiÑ icchasÊ”ti pucchito “tava dÈnajjhÈsayaÑ
nissÈya samuggatena kittighosena sakalalokasannivÈso nirantaraÑ phuÔo,
ahaÒca andho, tasmÈ taÑ yÈcÈmÊ”ti upacÈravasena ekaÑ cakkhuÑ yÈci.
Tena vuttaÑ–
53. “Mama sa~kappamaÒÒÈya, Sakko devÈnamissaro.
Nisinno devaparisÈya, idaÑ vacanamabravi.
54. Nisajja pÈsÈdavare, SivirÈjÈ mahiddhiko.
Cintento vividhaÑ dÈnaÑ, adeyyaÑ so na passati.
55. TathaÑ nu vitathaÑ netaÑ, handa vÊmaÑsayÈmi taÑ.
MuhuttaÑ ÈgameyyÈtha, yÈva jÈnÈmi taÑ manaÑ.
56. PavedhamÈno palitasiro, valigatto jarÈturo.
AndhavaÓÓova hutvÈna, rÈjÈnaÑ upasa~kami.
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57. So tadÈ paggahetvÈna, vÈmaÑ dakkhiÓabÈhu ca.
SirasmiÑ aÒjaliÑ katvÈ, idaÑ vacanamabravi.
58. YÈcÈmi taÑ mahÈrÈja, dhammika raÔÔhavaÉÉhana.
Tava dÈnaratÈ kitti, uggatÈ devamÈnuse.
59. Ubhopi nettÈ nayanÈ, andhÈ upahatÈ mama.
EkaÑ me nayanaÑ dehi, tvampi ekena yÈpayÈ”ti.

Tattha cintento vividhaÑ dÈnanti attanÈ dinnaÑ vividhaÑ dÈnaÑ
cintento, Èvajjento dÈnaÑ vÈ attanÈ dinnaÑ vividhaÑ bÈhiraÑ
deyyadhammaÑ cintento. AdeyyaÑ so na passatÊti bÈhiraÑ viya
ajjhattikavatthumpi adeyyaÑ dÈtuÑ asakkuÓeyyaÑ na passati, “cakkh|nipi
uppÈÔetvÈ dassÈmÊ”ti cintesÊti adhippÈyo. TathaÑ nu vitathaÑ netanti etaÑ
ajjhattikavatthunopi adeyyassa adassanaÑ deyyabhÈveneva dassanaÑ
cintanaÑ1 saccaÑ nu kho, udÈhu asaccanti attho. So tadÈ paggahetvÈna,
vÈmaÑ dakkhiÓabÈhu cÈti vÈmabÈhuÑ dakkhiÓabÈhuÒca tadÈ paggahetvÈ,
ubho bÈh| ukkhipitvÈti attho. RaÔÔhavaÉÉhanÈti raÔÔhavaÉÉhÊkara. Tvampi
ekena yÈpayÈti ekena cakkhunÈ samavisamaÑ passanto sakaÑ attabhÈvaÑ
tvaÑ yÈpehi, ahampi bhavato laddhena ekena yÈpemÊti dasseti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto tuÔÔhamÈnaso “idÈnevÈhaÑ pÈsÈde nisinno evaÑ
cintetvÈ Ègato, ayaÒca me cittaÑ ÒatvÈ viya cakkhuÑ yÈcati, aho vata me
lÈbhÈ, ajja me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissati, adinnapubbaÑ vata
dÈnaÑ dassÈmÊ”ti ussÈhajÈto ahosi. TamatthaÑ pakÈsento satthÈ Èha–
60. “TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, haÔÔho saÑviggamÈnaso.
KataÒjalÊ vedajÈto, idaÑ vacanamabraviÑ.
61. IdÈnÈhaÑ cintayitvÈna, pÈsÈdato idhÈgato.
TvaÑ mama cittamaÒÒÈya, nettaÑ yÈcitumÈgato.
______________________________________________________________
1. VitathaÑ (SÊ)
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62. Aho me mÈnasaÑ siddhaÑ, sa~kappo parip|rito.
AdinnapubbaÑ dÈnavaraÑ, ajja dassÈmi yÈcake”ti.
Tattha tassÈti tassa brÈhmaÓar|padharassa Sakkassa. HaÔÔhoti tuÔÔho.
SaÑviggamÈnasoti mama cittaÑ jÈnitvÈ viya iminÈ brÈhmaÓena cakkhu
yÈcitaÑ, ettakaÑ kÈlaÑ evaÑ acintetvÈ pamajjito vatamhÊti saÑviggacitto.
VedajÈtoti jÈtapÊtipÈmojjo. Abravinti abhÈsiÑ. MÈnÈsanti manasi bhavaÑ
mÈnasaÑ, dÈnajjhÈsayo, “cakkhuÑ dassÈmÊ”ti uppannadÈnajjhÈsayoti attho.
Sa~kappoti manoratho. Parip|ritoti paripuÓÓo.
Atha bodhisatto cintesi “ayaÑ brÈhmaÓo mama cittÈcÈraÑ ÒatvÈ viya
duccajampi cakkhuÑ maÑ yÈcati, siyÈ nu kho kÈyaci devatÈya anusiÔÔho
bhavissati, pucchissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ taÑ brÈhmaÓaÑ pucchi. TenÈha
BhagavÈ JÈtakadesanÈyaÑ–
“KenÈ’nusiÔÔho idhamÈgatosi,
Vanibbaka cakkhupathÈni yÈcituÑ.
SuduccajaÑ yÈcasi uttama~gaÑ,
YamÈhu nettaÑ purisena duccajan”ti1.
TaÑ sutvÈ brahmaÓar|padharo Sakko Èha–
“YamÈhu devesu SujampatÊti,
MaghavÈti naÑ Èhu manussaloke.
TenÈ’nusiÔÔho idhamÈgatosmi,
Vanibbako cakkhupathÈni yÈcituÑ.
Vanibbato mayha vaniÑ anuttaraÑ,
DadÈhi te cakkhupathÈni yÈcito.
DadÈhi me cakkhupathaÑ anuttaraÑ,
YamÈhu nettaÑ purisena duccajan”ti1.
MahÈsatto Èha–
“Yena atthena Ègacchi, yamattha’mabhipatthayaÑ.
Te te ijjhantu sa~kappÈ, labha cakkh|ni brÈhmaÓa.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 316 piÔÔhe.
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EkaÑ te yÈcamÈnassa,
UbhayÈni dadÈmahaÑ.
Sa cakkhumÈ gaccha janassa pekkhato,
Yadicchase tvaÑ tada te samijjhat|”ti1.
Tattha vanibbakÈti taÑ Èlapati. CakkhupathÈnÊti dassanassa
pathabhÈvato cakkh|namevetaÑ nÈmaÑ. YamÈh|ti yaÑ loke “duccajan”ti
kathenti. Vanibbatoti yÈcantassa. Vaninti yÈcanaÑ. Te teti te tava tassa
andhassa2 sa~kappÈ. Sa cakkhumÈti so tvaÑ mama cakkh|hi cakkhumÈ
hutvÈ. Tada te samijjhat|ti yaÑ tvaÑ mama santikÈ icchasi, taÑ te
samijjhat|ti.
RÈjÈ ettakaÑ kathetvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo Sakkena anusiÔÔho
idhÈgatosmÊti bhaÓati, n|na imassa iminÈ upÈyena cakkhu sampajjissatÊ”ti
ÒatvÈ “idheva mayÈ cakkh|ni uppÈÔetvÈ dÈtuÑ asÈruppan”ti cintetvÈ
brÈhmaÓaÑ ÈdÈya antepuraÑ gantvÈ rÈjÈsane nisÊditvÈ SivakaÑ3 nÈma
vejjaÑ pakkosÈpesi. Atha “amhÈkaÑ kira rÈjÈ akkhÊni uppÈÔetvÈ
brÈhmaÓassa dÈtukÈmo”ti sakalanagare ekakolÈhalaÑ ahosi. Atha naÑ
raÒÒo ÒÈtisenÈpati-Èdayo rÈjavallabhÈ amaccÈ pÈrisajjÈ nÈgarÈ orodhÈ ca
sabbe sannipatitvÈ nÈnÈ-upÈyehi nivÈresuÑ. RÈjÈpi ne anuvÈresi. TenÈha–
“MÈ no deva adÈ cakkhuÑ, mÈ no sabbe parÈkari4.
DhanaÑ dehi mahÈrÈja, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
Yutte deva rathe dehi, ÈjÈnÊye ca’la~kate.
NÈge dehi mahÈrÈja, hemakappanavÈsase.
YathÈ taÑ sivayo sabbe, sayoggÈ sarathÈ sadÈ.
SamantÈ parikireyyuÑ5, evaÑ dehi rathesabhÈ”ti6.
Atha rÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
“Yo ve dassanti vatvÈna, adÈne kurute mano.
Bh|myaÑ so patitaÑ pÈsaÑ, gÊvÈyaÑ paÔimuÒcati.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 316 piÔÔhe.
4. Parakkari (SÊ, Ka)

2. Atthassa (Ka)
5. Parikareyyunti (SÊ)

3. SÊvakaÑ (SÊ, Ka)
6. Khu 5. 317 piÔÔhe.
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Yo ve dassanti vatvÈna, adÈne kurute mano.
PÈpÈ pÈpataro hoti, sampatto yamasÈdhanaÑ.
YaÒhi yÈce taÒhi dade, yaÑ na yÈce na taÑ dade.
SvÈhaÑ tameva dassÈmi, yaÑ maÑ yÈcati brÈhmaÓo”ti1.
Tattha mÈ no devÈti noti nipÈtamattaÑ. Deva mÈ cakkhuÑ adÈsi. MÈ
no sabbe parÈkarÊti amhe sabbe mÈ pariccaji. AkkhÊsu hi dinnesu tvaÑ
rajjaÑ na karissasi, evaÑ tayÈ mayaÑ pariccattÈ nÈma bhavissÈmÈti
adhippÈyena evamÈhaÑsu. Parikireyyunti parivÈreyyuÑ. EvaÑ dehÊti yathÈ
taÑ avikalacakkhuÑ sivayo ciraÑ parivÈreyyuÑ, evaÑ dehi dhanamevassa
dehi, mÈ akkhÊni. AkkhÊsu hi dinnesu na taÑ sivayo parivÈressantÊti dasseti.
PaÔimuÒcatÊti paÔipaveseti. PÈpÈ pÈpataro hotÊti lÈmakÈ lÈmakataro
nÈma hoti. Sampatto yamasÈdhananti yamassa ÈÓÈpavattiÔÔhÈnaÑ
UssadanirayaÑ esa patto nÈma hoti. YaÒhi yÈceti yaÑ vatthuÑ yÈcako
yÈcati, dÈyakopi tadeva dadeyya, na ayÈcitaÑ, ayaÒca brÈhmaÓo cakkhuÑ
maÑ yÈcati, na muttÈdikaÑ dhanaÑ, taÑ dassÈmÊti vadati.
Atha naÑ “Èyu-ÈdÊsu kiÑ patthetvÈ cakkh|ni desi devÈ”ti pucchiÑsu.
MahÈpuriso “nÈhaÑ diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÑ vÈ sampattiÑ
patthetvÈ demi, api ca bodhisattÈnaÑ ÈciÓÓasamÈciÓÓo porÈÓakamaggo esa,
yadidaÑ dÈnapÈramip|raÓaÑ nÈmÈ”ti Èha. Tena vuttaÑ–
“ŒyuÑ nu vaÓÓaÑ nu sukhaÑ balaÑ nu,
KiÑ patthayÈno nu janinda desi.
KathaÒhi rÈjÈ SivinaÑ anuttaro,
Cakkh|ni dajjÈ paralokahetu.
Na vÈhametaÑ yasasÈ dadÈmi,
Na puttamicche na dhanaÑ na raÔÔhaÑ.
SataÒca dhammo carito purÈÓo,
Icceva dÈne ramate mano mamÈ”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 317 piÔÔhe.
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Tattha paralokahet|ti mahÈrÈja kathaÑ nÈma tumhÈdiso paÓÉitapuriso
SakkasampattisadisaÑ sandiÔÔhikaÑ issariyaÑ pahÈya paralokahetu
cakkh|ni dadeyyÈti.
Na vÈhanti na ve ahaÑ. YasasÈti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ issariyassa
kÈraÓÈ, apica sataÑ bodhisattÈnaÑ dhammo BuddhakÈrako carito Ècarito
ÈciÓÓo purÈtano icceva iminÈ kÈraÓena dÈneyeva Êdiso mama mano niratoti.
EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ amacce saÒÒÈpetvÈ SivakaÑ vejjaÑ ÈÓÈpesi
“ehi Sivaka mama ubhopi akkhÊni imassa brÈhmaÓassa dÈtuÑ sÊghaÑ
uppÈÔetvÈ hatthe patiÔÔhapehÊ”ti. Tena vuttaÑ–
63. “Ehi Sivaka uÔÔhehi, mÈ dandhayi mÈ pavedhayi.
Ubhopi nayanaÑ dehi, uppÈÔetvÈ vanibbake.
64. Tato so codito mayhaÑ, Sivako vacanaÑkaro.
UddharitvÈna pÈdÈsi, tÈlamiÒjaÑva yÈcake”ti.
Tattha uÔÔhehÊti uÔÔhÈnavÊriyaÑ karohi, imasmiÑ mama cakkhudÈne
sahÈyakiccaÑ karohÊti dasseti. MÈ dandhayÊti mÈ cirÈyi. AyaÑ hi
atidullabho cirakÈlaÑ patthito mayÈ uttamo dÈnakkhaÓo paÔiladdho, so mÈ
virajjhÊti adhippÈyo. MÈ pavedhayÊti “amhÈkaÑ raÒÒo cakkh|ni uppÈÔemÊ”ti
cittutrÈsavasena mÈ vedhayi sarÊrakampaÑ mÈ Èpajji. Ubhopi nayananti
ubhopi nayane. Vanibbaketi yÈcakassa. Mayhanti mayÈ. UddharitvÈna
pÈdÈsÊti so vejjo raÒÒo akkhik|pato ubhopi akkhÊni uppÈÔetvÈ raÒÒo hatthe
adÈsi.
Dento ca na satthakena uddharitvÈ adÈsi. So hi cintesi “ayuttaÑ
mÈdisassa susikkhitavejjassa raÒÒo akkhÊsu satthapÈtanan”ti bhesajjÈni
ghaÑsetvÈ bhesajjacuÓÓena nÊluppalaÑ paribhÈvetvÈ dakkhiÓakkhiÑ
upasi~ghÈpesi, akkhi parivatti, dukkhÈ vedanÈ uppajji. So paribhÈvetvÈ
punapi upasi~ghÈpesi, akkhi akkhik|pato mucci, balavatarÈ vedanÈ udapÈdi,
tatiyavÈre kharataraÑ paribhÈvetvÈ upanÈmesi, akkhi osadhabalena
paribbhamitvÈ akkhik|pato nikkhamitvÈ nhÈrusuttakena olambamÈnaÑ
aÔÔhÈsi,
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adhimatthÈ vedanÈ udapÈdi, lohitaÑ pagghari, nivatthasÈÔakÈpi lohitena
temiÑsu. OrodhÈ ca amaccÈ ca raÒÒo pÈdam|le patitvÈ “deva akkhÊni mÈ
dehi, deva akkhÊni mÈ dehÊ”ti mahÈparidevaÑ parideviÑsu.
RÈjÈ vedanaÑ adhivÈsetvÈ “tÈta mÈ papaÒcaÑ karÊ”ti Èha. So “sÈdhu
devÈ”ti vÈmahatthena akkhiÑ dhÈretvÈ dakkhiÓahatthena satthakaÑ ÈdÈya
akkhisuttakaÑ chinditvÈ akkhiÑ gahetvÈ mahÈsattassa hatthe Ôhapesi. So
vÈmakkhinÈ dakkhiÓakkhiÑ oloketvÈ pariccÈgapÊtiyÈ abhibhuyyamÈnaÑ
dukkhavedanaÑ1 vedento “ehi brÈhmaÓÈ”ti brÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ
“mama ito cakkhuto sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena
samantacakkhumeva piyataraÑ, tassa me idaÑ akkhidÈnaÑ paccayo hot|”ti
brÈhmaÓassa akkhiÑ adÈsi. So taÑ ukkhipitvÈ attano akkhimhi Ôhapesi, taÑ
tassÈnubhÈvena vikasitanÊluppalaÑ viya hutvÈ upaÔÔhÈsi. MahÈsatto
vÈmakkhinÈ tassa taÑ akkhiÑ disvÈ “aho sudinnaÑ mayÈ akkhÊ”ti
antosamuggatÈya pÊtiyÈ nirantaraÑ phuÔasarÊro hutvÈ aparampi adÈsi.
Sakkopi taÑ tatheva katvÈ rÈjanivesanÈ nikkhamitvÈ mahÈjanassa
olokentasseva nagarÈ nikkhamitvÈ devalokameva gato.
RaÒÒo na cirasseva akkhÊni ÈvÈÔabhÈvaÑ appattÈni kambalageÓÉukaÑ2
viya uggatena maÑsapiÓÉena p|retvÈ cittakammar|passa viya ruhiÑsu,
vedanÈ pacchijji. Atha mahÈsatto katipÈhaÑ pÈsÈde vasitvÈ “kiÑ andhassa
rajjenÈti amaccÈnaÑ rajjaÑ niyyÈtetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ pabbajitvÈ
samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ amaccÈnaÑ tamatthaÑ ÈrocetvÈ
“mukhadhovanÈdidÈyako eko puriso mayhaÑ santike hotu,
sarÊrakiccaÔÔhÈnesupi me rajjukaÑ bandhathÈ”ti vatvÈ sivikÈya gantvÈ
pokkharaÓitÊre rÈjapalla~ke nisÊdi. AmaccÈpi vanditvÈ paÔikkamiÑsu.
Bodhisattopi attano dÈnaÑ Èvajjesi. TasmiÑ khaÓe Sakkassa ÈsanaÑ
uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko taÑ disvÈ “mahÈrÈjassa varaÑ datvÈ cakkhuÑ
paÔipÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti bodhisattassa samÊpaÑ gantvÈ padasaddamakÈsi.
MahÈsattena ca “ko eso”ti vutte–
______________________________________________________________
1. AbhibhuyyamÈnadukkhavedano (SÊ)

2. ...bheÓÉukaÑ (SÊ)
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“Sakkohamasmi devindo, Ègatosmi tavantike.
VaraÑ varassu rÈjÊsi, yaÑkiÒci manasicchasÊ”ti1–
vatvÈ tena–
“Pah|taÑ me dhanaÑ Sakka, balaÑ koso ca’nappako.
Andhassa me sato dÈni, maraÓaÒÒeva ruccatÊ”ti1–
vutte atha naÑ Sakko Èha “SivirÈja kiÑ pana tvaÑ maritukÈmo hutvÈ
maraÓaÑ rocesi, udÈhu andhabhÈvenÈ”ti. AndhabhÈvena devÈti. “MahÈrÈja
dÈnaÑ nÈma na kevalaÑ samparÈyatthameva diyyati, diÔÔhadhammatthÈyapi
paccayo hoti, tasmÈ tava dÈnapuÒÒameva nissÈya saccakiriyaÑ karohi, tassa
baleneva te cakkhu uppajjissatÊ”ti vutte “tena hi mayÈ mahÈdÈnaÑ
sudinnan”ti vatvÈ saccakiriyaÑ karonto–
“Ye maÑ yÈcitumÈyanti, nÈnÈgottÈ vanibbakÈ.
Yopi maÑ yÈcate tattha, sopi me manaso piyo.
Etena saccavajjena, cakkhu me upapajjathÈ”ti1–
Èha.
Tattha ye manti ye maÑ yÈcitumÈgacchanti, tesupi Ègatesu yo imaÑ
nÈma dehÊti vÈcaÑ nicchÈrento maÑ yÈcate, sopi me manaso piyo. EtenÈti
sace mayhaÑ sabbepi yÈcakÈ piyÈ, saccamevetaÑ mayÈ vuttaÑ, etena me
saccavacanena ekaÑ cakkhu upapajjatha uppajjat|ti.
Athassa vacanasamanantarameva paÔhamaÑ cakkhu udapÈdi. Tato
dutiyassa uppajjanatthÈya–
“YaÑ maÑ so yÈcituÑ ÈgÈ, dehi cakkhunti brÈhmaÓo.
Tassa cakkh|ni pÈdÈsiÑ, brÈhmaÓassa vanibbato.
Bhiyyo maÑ ÈvisÊ pÊti, somanassaÒca’nappakaÑ.
Etena saccavajjena, dutiyaÑ me upapajjathÈ”ti1–
Èha.
Tattha yaÑ manti yo maÑ. Soti so cakkhuyÈcako brÈhmaÓo. ŒgÈti
Ègato. Vanibbatoti yÈcantassa. MaÑ ÈvisÊti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 318 piÔÔhe.

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

73

brÈhmaÓassa cakkh|ni datvÈ andhakÈlepi tathÈr|paÑ vedanaÑ agaÓetvÈ
“aho sudinnaÑ me dÈnan”ti paccavekkhantaÑ maÑ bhiyyo atirekatarÈ pÊti
Èvisi. SomanassaÒcanappakanti aparimÈÓaÑ somanassaÑ uppajji. EtenÈti
sace tadÈ mama anappakaÑ pÊtisomanassaÑ uppannaÑ, saccamevetaÑ
mayÈ vuttaÑ, etena me saccavacanena dutiyampi cakkhu upapajjat|ti.
TaÑkhaÓaÒÒeva dutiyampi cakkhu udapÈdi. TÈni panassa cakkh|ni
neva pÈkatikÈni, na dibbÈni. SakkabrÈhmaÓassa hi dinnaÑ cakkhuÑ puna
pÈkatikaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, upahatacakkhuno ca dibbacakkhu nÈma
nuppajjati, vuttanayena panassa ÈdimajjhapariyosÈnesu aviparÊtaÑ attano
dÈnapÊtiÑ upÈdÈya pÊtipharaÓavasena nibbattÈni “saccapÈramitÈcakkh|nÊ”ti
vuttÈni. Tena vuttaÑ–
65. “DadamÈnassa dentassa, dinnadÈnassa me sato.
Cittassa aÒÒathÈ natthi, bodhiyÈyeva kÈraÓÈ”ti.
Tattha dadamÈnassÈti cakkh|ni dÈtuÑ vejjena uppÈÔentassa. DentassÈti
uppÈÔitÈni tÈni SakkabrÈhmaÓassa hatthe Ôhapentassa. DinnadÈnassÈti
cakkhudÈnaÑ dinnavato. Cittassa aÒÒathÈti dÈnajjhÈsayassa aÒÒathÈbhÈvo.
BodhiyÈyeva kÈraÓÈti taÒca sabbaÒÒutaÒÒÈÓasseva het|ti attho.
66. SabbaÒÒutaÒÒÈÓassa sudullabhatÈya evaÑ sudukkaraÑ mayÈ katanti
na cakkh|naÑ na attabhÈvassapi appiyatÈyÈti dassento “na me dessÈ”ti
osÈnagÈthamÈha. Tattha attÈ na me na dessiyoti paÔhamo na-kÈro
nipÈtamatto. AttÈ na me kujjhitabbo, na appiyoti attho. “AttÈnaÑ me na
dessiyan”tipi pÈÔho. Tassattho–me attÈnaÑ ahaÑ na dessiyaÑ na
kujjheyyaÑ na kujjhituÑ arahÈmi na so mayÈ kujjhitabboti. “AttÈpi me na
dessiyo”tipi paÔhanti. AdÈsahanti adÈsiÑ ahaÑ. “AdÈsihan”tipi pÈÔho.
TadÈ pana bodhisattassa saccakiriyÈya cakkh|su uppannesu
SakkÈnubhÈvena sabbÈ rÈjaparisÈ sannipatitÈva ahosi. Athassa Sakko
mahÈjanamajjhe ÈkÈse ÔhatvÈ–
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“Dhammena bhÈsitÈ gÈthÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhana.
EtÈni tava nettÈni, dibbÈni paÔidissare.
TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ, samatiggayha pabbataÑ.
SamantÈ yojanasataÑ, dassanaÑ anubhontu te”ti1–
imÈhi gÈthÈhi thutiÑ katvÈ devalokameva gato. Bodhisattopi
mahÈjanaparivuto mahantena sakkÈrena nagaraÑ pavisitvÈ rÈjagehadvÈre
susajjite mahÈmaÓÉape samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinno
cakkhupaÔilÈbhena tuÔÔhahaÔÔhapamuditÈnaÑ daÔÔhuÑ ÈgatÈnaÑ nÈgarÈnaÑ
jÈnapadÈnaÑ rÈjaparisÈya ca dhammaÑ desento–
“Ko nÊ’dha vittaÑ na dadeyya yÈcito,
Api visiÔÔhaÑ supiyampi attano.
Tadi~gha sabbe sivayo samÈgatÈ,
DibbÈni nettÈni mama’jja passatha.
TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ, samatiggayha pabbataÑ.
SamantÈ yojanasataÑ, dassanaÑ anubhonti me.
Na cÈgamattÈ paramatthi kiÒci, maccÈnaÑ idha jÊvite.
DatvÈna mÈnusaÑ cakkhuÑ, laddhaÑ me cakkhu amÈnusaÑ.
Etampi disvÈ sivayo,
Detha dÈnÈni bhuÒjatha.
DatvÈ ca bhutvÈ ca yathÈnubhÈvaÑ,
AninditÈ saggamupetha ÔhÈnan”ti2–
imÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha dhammena bhÈsitÈti mahÈrÈja imÈ te gÈthÈ
dhammena sabhÈveneva bhÈsitÈ. DibbÈnÊti dibbÈnubhÈvayuttÈni.
PaÔidissareti paÔidissanti. TirokuÔÔanti parakuÔÔaÑ. Tiroselanti paraselaÑ.
SamatiggayhÈti atikkamitvÈ. SamantÈ dasa disÈ yojanasataÑ r|padassanaÑ
anubhontu sÈdhentu.
Ko nÊ’dhÈti ko nu idha. Api visiÔÔhanti uttamampi samÈnaÑ. Na
cÈgamattÈti cÈgappamÈÓato aÒÒaÑ varaÑ3 nÈma natthi. Idha jÊviteti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 318 piÔÔhe.

2. Khu 5. 319 piÔÔhe.
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imasmiÑ jÊvaloke. “Idha jÊvatan”tipi paÔhanti, imasmiÑ loke jÊvamÈnÈnanti
attho. AmÈnusanti dibbacakkhu mayÈ laddhaÑ, iminÈ kÈraÓena
veditabbametaÑ “cÈgato uttamaÑ nÈma natthÊ”ti. Etampi disvÈti etaÑ mayÈ
laddhaÑ dibbacakkhuÑ disvÈpi.
Iti imÈhi cat|hi gÈthÈhi na kevalaÑ tasmiÑyeva khaÓe, atha kho
anvaddhamÈsampi uposathe mahÈjanaÑ sannipÈtetvÈ dhammaÑ desesi. TaÑ
sutvÈ mahÈjano dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ devalokaparÈyano ahosi. TadÈ vejjo
Œnandatthero ahosi, Sakko Anuruddhatthero, sesaparisÈ BuddhaparisÈ,
SivirÈjÈ LokanÈtho.
Tassa idhÈpi vuttanayeneva yathÈrahaÑ pÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ
divase divase yathÈ adinnapubbaÑ bÈhiradeyyadhammavatthu na hoti, evaÑ
aparimitaÑ mahÈdÈnaÑ pavattentassa tena aparituÔÔhassa kathaÑ nu kho
ahaÑ ajjhattikavatthukaÑ dÈnaÑ dadeyyaÑ, kadÈ nu kho maÑ koci ÈgantvÈ
ajjhattikaÑ deyyadhammaÑ yÈceyya, sace hi koci yÈcako me
hadayamaÑsassa nÈmaÑ gaÓheyya, kaÓayena naÑ nÊharitvÈ pasannaudakato sanÈÄaÑ padumaÑ uddharanto viya lohitabinduÑ paggharantaÑ
hadayaÑ nÊharitvÈ dassÈmi. Sace sarÊramaÑsassa nÈmaÑ gaÓheyya,
avalekhanena tÈlaguÄapaÔalaÑ uppÈÔento viya sarÊramaÑsaÑ uppÈÔetvÈ
dassÈmi. Sace lohitassa nÈmaÑ gaÓheyya, asinÈ vijjhitvÈ yantamukhe vÈ
patitvÈ upanÊtaÑ bhÈjanaÑ p|retvÈ lohitaÑ dassÈmi. Sace pana koci “gehe
me kammaÑ nappavattati, tattha me dÈsakammaÑ karohÊ”ti vadeyya,
rÈjavesaÑ apanetvÈ tassa attÈnaÑ sÈvetvÈ dÈsakammaÑ karissÈmi. Sace vÈ
pana koci akkhÊnaÑ nÈmaÑ gaÓheyya, tÈlamiÒjaÑ nÊharanto viya akkhÊni
uppÈÔetvÈ tassa dassÈmÊti evaÑ anaÒÒasÈdhÈraÓavasÊbhÈvappattÈnaÑ
mahÈbodhisattÈnaÑyeva ÈveÓikÈ uÄÈratarÈ parivitakkuppatti,
cakkhuyÈcakaÑ labhitvÈ amaccapÈrisajjÈdÊhi nivÈriyamÈnassÈpi tesaÑ
vacanaÑ anÈdiyitvÈ attano parivitakkÈnur|paÑ paÔipattiyÈ ca paramÈ
pÊtipaÔisaÑvedanÈ, tassÈ pÊtimanatÈya avitathabhÈvaÑ nissÈya Sakkassa
purato saccakiriyÈkaraÓaÑ, tena ca attano cakkh|naÑ paÔipÈkatikabhÈvo,
tesaÒca dibbÈnubhÈvatÈti evamÈdayo mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ veditabbÈti.
SivirÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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9. VessantaracariyÈvaÓÓanÈ
67. Navame yÈ me ahosi janikÈti ettha meti Vessantarabh|taÑ attÈnaÑ
sandhÈya SatthÈ vadati. TenevÈha “PhussatÊ nÈma khattiyÈ”ti. TadÈ hissa
mÈtÈ “PhussatÊ”ti1 evaÑnÈmikÈ khattiyÈnÊ ahosi. SÈ atÊtÈsu jÈtÊs|ti sÈ tato
anantarÈtÊtajÈtiyaÑ. Ekatthe hi etaÑ bahuvacanaÑ. Sakkassa mahesÊ piyÈ
ahosÊti sambandho. Atha vÈ yÈ me ahosi janikÈ imasmiÑ carimattabhÈve, sÈ
atÊtÈsu jÈtÊsu PhussatÊ nÈma, tattha atÊtÈya jÈtiyÈ khattiyÈ, yatthÈhaÑ tassÈ
kucchimhi Vessantaro hutvÈ nibbattiÑ, tato anantarÈtÊtÈya Sakkassa mahesÊ
piyÈ ahosÊti. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–
Ito hi ekanavute kappe VipassÊ nÈma SatthÈ loke udapÈdi. TasmiÑ
BandhumatÊnagaraÑ upanissÈya Kheme migadÈye viharante BandhumÈ rÈjÈ
kenaci raÒÒÈ pesitaÑ mahagghaÑ candanasÈraÑ attano jeÔÔhadhÊtÈya adÈsi,
sÈ tena sukhumaÑ candanacuÓÓaÑ kÈretvÈ samuggaÑ p|retvÈ vihÈraÑ
gantvÈ Satthu suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ p|jetvÈ sesacuÓÓÈni gandhakuÔiyaÑ
vikiritvÈ “bhante anÈgate tumhÈdisassa Buddhassa mÈtÈ bhaveyyan”ti
patthanaÑ akÈsi. SÈ tato cutÈ tassÈ candanacuÓÓap|jÈya phalena
rattacandanaparipphositena viya sarÊrena devesu ca manussesu ca
saÑsarantÊ TÈvatiÑsabhavane Sakkassa devaraÒÒo aggamahesÊ hutvÈ
nibbatti. AthassÈ ÈyupariyosÈne pubbanimittesu uppannesu Sakko devarÈjÈ
tassÈ parikkhÊÓÈyukataÑ ÒatvÈ tassÈ anukampÈya “bhadde Phussati dasa te
vare dammi, te gaÓhass|”ti Èha. Tena vuttaÑ–
68. “TassÈ ÈyukkhayaÑ ÒatvÈ, devindo etadabravi.
DadÈmi te dasa vare, vara bhadde yadicchasÊ”ti.
Tattha varÈti varassu varaÑ gaÓha. Bhadde yadicchasÊti bhadde
Phussati yaÑ icchasi yaÑ tava piyaÑ, taÑ dasahi koÔÔhÈsehi “varaÑ varassu
paÔiggaÓhÈhÊ”ti2 vadati.
69. PunidamabravÊti puna idaÑ sÈ attano cavanadhammataÑ ajÈnantÊ
“kiÑ nu me aparÈdhatthÊ”ti-ÈdikaÑ abhÈsi. SÈ hi pamattÈ hutvÈ attano
______________________________________________________________
1. PhusatÊti (SÊ)

2. VaraÑ taÑ gaÓhÈhÊti (SÊ)
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ÈyukkhayaÑ ajÈnantÊ ayaÑ “varaÑ gaÓhÈ”ti vadanto “katthaci mama
uppajjanaÑ icchatÊ”ti ÒatvÈ evamÈha. Tattha aparÈdhatthÊti aparÈdho atthi.
KiÑ nu dessÈ ahaÑ tavÈti kiÑ kÈraÓaÑ ahaÑ tava dessÈ kujjhitabbÈ appiyÈ
jÈtÈ. RammÈ cÈvesi maÑ ÔhÈnÈti ramaÓÊyÈ imasmÈ ÔhÈnÈ cÈvesi. VÈtova
dharaÓÊruhanti yena balavÈ mÈluto viya rukkhaÑ umm|lento1 imamhÈ
devalokÈ cÈvetukÈmosi kiÑ nu kÈraÓanti taÑ pucchati.
70. Tassidanti tassÈ idaÑ. Na ceva te kataÑ pÈpanti na ceva tayÈ kiÒci
pÈpaÑ kataÑ yena te aparÈdho siyÈ. Na ca me tvaÑsi appiyÈti mama tvaÑ
na cÈpi appiyÈ, yena dessÈ nÈma mama appiyÈti adhippÈyo.
71. IdÈni yena adhippÈyena vare dÈtukÈmo, taÑ dassento “ettakaÑyeva
te Èyu, cavanakÈlo bhavissatÊ”ti vatvÈ vare gaÓhÈpento “paÔiggaÓha mayÈ
dinne, vare dasa varuttame”ti Èha.
Tattha varuttameti varesu uttame aggavare.
72. DinnavarÈti “vare dassÈmÊ”ti paÔiÒÒÈdÈnavasena dinnavarÈ.
TuÔÔhahaÔÔhÈti icchitalÈbhaparitosena tuÔÔhÈ ceva tassa ca
sikhÈppattidassanena hÈsavasena haÔÔhÈ ca. PamoditÈti balavapÈmojjena
pamuditÈ. MamaÑ abbhantaraÑ katvÈti tesu varesu maÑ abbhantaraÑ
karitvÈ. Dasavare varÊti sÈ attano khÊÓÈyukabhÈvaÑ ÒatvÈ Sakkena
varadÈnatthaÑ katokÈsÈ sakalajambudÊpatalaÑ olokentÊ attano
anucchavikaÑ SiviraÒÒo nivesanaÑ disvÈ tattha tassa aggamahesibhÈvo
nÊlanettatÈ nÊlabhamukatÈ PhussatÊtinÈmaÑ guÓavisesayuttaputtapaÔilÈbho
anunnatakucchibhÈvo alambatthanatÈ apalitabhÈvo sukhumacchavitÈ
vajjhajanÈnaÑ mocanasamatthatÈ cÈti ime dasa vare gaÓhi.
Iti sÈ dasa vare gahetvÈ tato cutÈ MaddaraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi
nibbatti. JÈyamÈnÈ ca sÈ candanacuÓÓaparipphositena viya sarÊrena jÈtÈ.
TenassÈ nÈmaggahaÓadivase “PhussatÊ”tveva nÈmaÑ kariÑsu. SÈ mahantena
parivÈrena vaÉÉhitvÈ soÄasavassakÈle
______________________________________________________________
1. UppÊÄento (Ka)
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uttamar|padharÈ ahosi. Atha naÑ Jetuttaranagare SivimahÈrÈjÈ puttassa
SaÒjayakumÈrassatthÈya ÈnetvÈ setacchattaÑ ussÈpetvÈ taÑ soÄasannaÑ
itthisahassÈnaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. Tena vuttaÑ–
73. “Tato cutÈ sÈ PhussatÊ, khattiye upapajjatha.
Jetuttaramhi nagare, saÒjayena samÈgamÊ”ti.
SÈ SaÒjayaraÒÒo piyÈ ahosi manÈpÈ. Atha Sakko Èvajjento “mayÈ
PhussatiyÈ dinnavaresu nava varÈ samiddhÈ”ti disvÈ “puttavaro na
samiddho, tampissÈ samijjhÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ bodhisattaÑ tadÈ
TÈvatiÑsadevaloke khÊÓÈyukaÑ disvÈ tassa santikaÑ gantvÈ “mÈrisa tayÈ
manussaloke SivisaÒjayaraÒÒo1 aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ
gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti tassa ceva aÒÒesaÒca cavanadhammÈnaÑ
saÔÔhisahassÈnaÑ devaputtÈnaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
MahÈsattopi tato cavitvÈ tatthuppanno. SesÈ devaputtÈpi saÔÔhisahassÈnaÑ
amaccÈnaÑ gehesu nibbattiÑsu. MahÈsatte kucchigate PhussatidevÊ cat|su
nagaradvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈreti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ
devasikaÑ chasatasahassÈni vissajjetvÈ dÈnaÑ dÈtuÑ dohaÄinÊ ahosi. RÈjÈ
tassÈ dohaÄaÑ sutvÈ nemittake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ pucchitvÈ “mahÈrÈja
deviyÈ kucchimhi dÈnÈbhirato uÄÈro satto uppanno, dÈnena tittiÑ na
pÈpuÓissatÊ”ti sutvÈ tuÔÔhamÈnaso vuttappakÈraÑ dÈnaÑ paÔÔhapesi. SamaÓa
brÈhmaÓa jiÓÓÈ’tura kapaÓaddhika vanibbaka yÈcake santappesi.
Bodhisattassa paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya raÒÒo Èyassa pamÈÓaÑ nÈhosi.
Tassa puÒÒÈnubhÈvena sakalajambudÊpe rÈjÈno paÓÓÈkÈraÑ pahiÓanti. Tena
vuttaÑ–
74. “YadÈhaÑ PhussatiyÈ kucchiÑ, okkanto piyamÈtuyÈ.
Mama tejena me mÈtÈ, tadÈ dÈnaratÈ ahu.
______________________________________________________________
1. SiviraÒÒo SaÒjayassa (Ka)
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75. Adhane Èture jiÓÓe, yÈcake addhike jane.
SamaÓe brÈhmaÓe khÊÓe, deti dÈnaÑ akiÒcane”ti.
Tattha mama tejenÈti mama dÈnajjhÈsayÈnubhÈvena. KhÊÓeti bhogÈdÊhi
parikkhÊÓe pÈrijuÒÒappatte. AkiÒcaneti apariggahe. Sabbattha visaye
bhummaÑ. AdhanÈdayo hi dÈnadhammassa pavattiyÈ visayo.
DevÊ mahantena parihÈrena gabbaÑ dhÈrentÊ dasamÈse paripuÓÓe
nagaraÑ daÔÔhukÈmÈ hutvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ devanagaraÑ viya nagaraÑ
ala~kÈrÈpetvÈ deviÑ rathavaraÑ ÈropetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ kÈresi.
TassÈ vessavÊthiyÈ majjhappattakÈle kammajavÈtÈ caliÑsu. AmaccÈ raÒÒo
ÈrocesuÑ. So vessavÊthiyaÑyeva’ssÈ s|tigharaÑ kÈretvÈ ÈrakkhaÑ
gaÓhÈpesi. SÈ tattha puttaÑ vijÈyi. TenÈha–
76. “DasamÈse dhÈrayitvÈna, karonte puraÑ padakkhiÓaÑ.
VessÈnaÑ vÊthiyÈ majjhe, janesi PhussatÊ mamaÑ.
77. Na mayhaÑ mattikaÑ nÈmaÑ, nÈpi pettikasambhavaÑ.
JÈtettha vessavÊthiyaÑ, tasmÈ Vessantaro ah|”ti.
Tattha karonte puraÑ padakkhiÓanti deviÑ gahetvÈ SaÒjayamahÈrÈje
nagaraÑ padakkhiÓaÑ kurumÈne. VessÈnanti vÈÓijÈnaÑ.
Na mattikaÑ nÈmanti na mÈtu-ÈgataÑ mÈtÈmahÈdÊnaÑ nÈmaÑ.
Pettikasambhavanti pitu idanti pettikaÑ, sambhavati etasmÈti sambhavo,
taÑ pettikaÑ sambhavo etassÈti pettikasambhavaÑ, nÈmaÑ.
MÈtÈpitusambandhavasena na katanti dasseti. JÈtetthÈti jÈto ettha.
“JÈtomhÊ”tipi pÈÔho. TasmÈ Vessantaro ah|ti yasmÈ tadÈ vessavÊthiyaÑ
jÈto, tasmÈ Vessantaro nÈma ahosi, Vessantaroti nÈmaÑ akaÑs|ti attho.
MahÈsatto mÈtu kucchito nikkhamanto visado hutvÈ akkhÊni
ummÊletvÈva nikkhami. Nikkhantamatte eva mÈtu hatthaÑ pasÈretvÈ “amma
dÈnaÑ dassÈmi, atthi kiÒcÊ”ti Èha. Athassa mÈtÈ “tÈta yathÈjjhÈsayaÑ dÈnaÑ
dehÊ”ti hatthasamÊpe sahassatthavikaÑ Ôhapesi. Bodhisatto hi
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Umma~gajÈtake1 imasmiÑ JÈtake2 pacchimattabhÈveti tÊsu ÔhÈnesu
jÈtamattova kathesi. RÈjÈ mahÈsattassa atidÊghÈdidosavivajjitÈ madhurakhÊrÈ
catusaÔÔhidhÈtiyo upaÔÔhÈpesi. Tena saddhiÑ jÈtÈnaÑ saÔÔhiyÈ
dÈrakasahassÈnampi dhÈtiyo dÈpesi. So saÔÔhidÈrakasahassehi saddhiÑ
mahantena parivÈrena3 vaÉÉhati. Tassa rÈjÈ satasahassagghanakaÑ
kumÈrapiÄandhanaÑ kÈrÈpetvÈ adÈsi. So catupaÒcavassikakÈle taÑ
omuÒcitvÈ dhÈtÊnaÑ datvÈ puna tÈhi dÊyamÈnaÑ na gaÓhÈti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ
“mama puttena dinnaÑ sudinnan”ti vatvÈ aparampi kÈresi. Tampi deti.
DÈrakakÈleyeva dhÈtÊnaÑ navavÈre piÄandhanaÑ adÈsi.
AÔÔhavassikakÈle pana sayanapÊÔhe nisinno cintesi “ahaÑ
bÈhirakadÈnaÑ demi, na taÑ maÑ paritoseti, ajjhattikadÈnaÑ dÈtukÈmomhi.
Sace hi maÑ koci hadayaÑ yÈceyya, hadayaÑ nÊharitvÈ dadeyyaÑ. Sace
akkhÊni yÈceyya, akkhÊni uppÈÔetvÈ dadeyyaÑ. Sace sakalasarÊre maÑsaÑ
rudhirampi vÈ yÈceyya, sakalasarÊrato maÑsaÑ chinditvÈ rudhirampi asinÈ
vijjhitvÈ dadeyyaÑ. AthÈpi koci ‘dÈso me hohÊ’ti vadeyya, attÈnaÑ tassa
sÈvetvÈ dadeyyan”ti. TassevaÑ sabhÈvaÑ sarasaÑ cintentassa
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ ayaÑ mahÈpathavÊ
udakapariyantaÑ katvÈ kampi. SinerupabbatarÈjÈ onamitvÈ
JetuttaranagarÈbhimukho aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
78. “YadÈhaÑ dÈrako homi, jÈtiyÈ aÔÔhavassiko.
TadÈ nisajja pÈsÈde, dÈnaÑ dÈtuÑ vicintayiÑ.
79. HadayaÑ dadeyyaÑ cakkhuÑ, maÑsampi rudhirampi ca.
DadeyyaÑ kÈyaÑ sÈvetvÈ, yadi koci yÈcaye mamaÑ.
80. SabhÈvaÑ cintayantassa, akampitamasaÓÔhitaÑ.
Akampi tattha pathavÊ, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti.
Tattha sÈvetvÈti “ajja paÔÔhÈya ahaÑ imassa dÈso”ti dÈsabhÈvaÑ
sÈvetvÈ. Yadi koci yÈcaye mamanti koci maÑ yadi yÈceyya. SabhÈvaÑ
cintayantassÈti aviparÊtaÑ attano yathÈbh|taÑ sabhÈvaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 204 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 6. 312 piÔÔhÈdÊsu.
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atittimaÑ1 yathÈjjhÈsayaÑ cintentassa mama, mayi cintenteti attho.
Akampitanti kampitarahitaÑ. AsaÓÔhitanti sa~kocarahitaÑ. Yena hi
lobhÈdinÈ abodhisattÈnaÑ cakkhÈdidÈne cittutrÈsasa~khÈtaÑ kampitaÑ
sa~kocasa~khÈtaÑ saÓÔhitaÒca siyÈ, tena vinÈti attho. AkampÊti acali.
SineruvanavaÔaÑsakÈti Sinerumhi UÔÔhitanandanavana PhÈrusakavana
Missakavana CittalatÈvanÈdikappakataruvanaÑ SineruvanaÑ. Atha vÈ
Sineru ca JambudÊpÈdÊsu ramaÓÊyavanaÒca SineruvanaÑ, taÑ vanaÑ
vaÔaÑsakaÑ etissÈti SineruvanavaÔaÑsakÈ.
EvaÒca pathavikampane vattamÈne madhuragambhÊradevo gajjanto
khaÓikavassaÑ vassi. VijjulatÈ nicchariÑsu. MahÈsamuddo ubbhijji2. Sakko
devarÈjÈ apphoÔesi. MahÈbrahmÈ sÈdhukÈramadÈsi. YÈva brahmalokÈ
ekakolÈhalaÑ ahosi. MahÈsatto soÄasavassakÈleyeva sabbasippÈnaÑ
nipphattiÑ pÈpuÓi. Tassa pitÈ rajjaÑ dÈtukÈmo mÈtarÈ saddhiÑ mantetvÈ
MaddarÈjakulato mÈtuladhÊtaraÑ MaddiÑ nÈma rÈjakaÒÒaÑ ÈnetvÈ
soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhakaÑ aggamahesiÑ katvÈ mahÈsattaÑ rajje
abhisiÒci. MahÈsatto rajje patiÔÔhitakÈlato paÔÔhÈya devasikaÑ
chasatasahassÈni vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattento anvaddhamÈsaÑ dÈnaÑ
oloketuÑ upasa~kamati. AparabhÈge MaddidevÊ puttaÑ vijÈyi, taÑ
kaÒcanajÈlena sampaÔicchiÑsu, tenassa “JÈlikumÈro”tveva nÈmaÑ kariÑsu.
Tassa padasÈ gamanakÈle sÈ dhÊtaraÑ vijÈyi, taÑ kaÓhÈjinena
sampaÔicchiÑsu, tenassÈ “KaÓhÈjinÈ”tveva nÈmaÑ kariÑsu. Tena vuttaÑ–
81. “AnvaddhamÈse pannarase, puÓÓamÈse uposathe.
PaccayaÑ nÈgamÈruyha, dÈnaÑ dÈtuÑ upÈgamin”ti.
Tattha anvaddhamÈseti anu-addhamÈse, addhamÈse addhamÈseti attho.
PuÓÓamÈseti puÓÓamÈsiyaÑ, mÈsaparip|riyÈ candaparip|riyÈ ca
samannÈgate pannarase dÈnaÑ dÈtuÑ upÈgaminti sambandho. TatrÈyaÑ
yojanÈ–paccayaÑ nÈgamÈruyha addhamÈse addhamÈse dÈnaÑ dÈtuÑ
dÈnasÈlaÑ upÈgamiÑ, evaÑ upagacchanto ca yadÈ ekasmiÑ pannarase
puÓÓamÈsi-uposathe dÈnaÑ dÈtuÑ upÈgamiÑ,
tadÈ Kali~garaÔÔhavisayÈ brÈhmaÓÈ
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upagaÒchu manti. Tattha paccayaÑ nÈganti paccayanÈmakaÑ
ma~galahatthiÑ. Bodhisattassa hi jÈtadivase ekÈ ÈkÈsacÈrinÊ kareÓukÈ1
abhima~galasammataÑ sabbasetahatthipotakaÑ ÈnetvÈ ma~galahatthiÔÔhÈne
ÔhapetvÈ pakkÈmi. Tassa mahÈsattaÑ paccayaÑ katvÈ laddhattÈ
“Paccayo”tveva nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ paccayanÈmakaÑ opavayhaÑ
hatthinÈgaÑ Èruyha dÈnaÑ dÈtuÑ upÈgaminti. Tena vuttaÑ–
82. “Kali~garaÔÔhavisayÈ, brÈhmaÓÈ upagaÒchu maÑ.
AyÈcuÑ maÑ hatthinÈgaÑ, dhaÒÒaÑ ma~galasammataÑ.
83. AvuÔÔhiko janapado, dubbhikkho chÈtako mahÈ.
DadÈhi pavaraÑ nÈgaÑ, sabbasetaÑ gajuttaman”ti.
Tattha “Kali~garaÔÔhavisayÈ”ti-ÈdigÈthÈ heÔÔhÈ KururÈjacaritepi2 ÈgatÈ
eva, tasmÈ tÈsaÑ attho kathÈmaggo ca tattha vuttanayeneva veditabbo. Idha
pana ma~galahatthino setattÈ “sabbasetaÑ gajuttaman”ti vuttaÑ. Bodhisatto
hatthikkhandhavaragato–
84. “DadÈmi na vikampÈmi, yaÑ maÑ yÈcanti brÈhmaÓÈ.
SantaÑ nappaÔig|hÈmi, dÈne me ramate mano”ti–
attano dÈnÈbhiratiÑ pavedento–
85. “Na me yÈcakamanuppatte, paÔikkhepo anucchavo.
MÈ me bhijji samÈdÈnaÑ, dassÈmi vipulaÑ gajan”ti–
paÔijÈnitvÈ hatthikkhandhato oruyha anala~kataÔÔhÈnaÑ olokanatthaÑ
anupariyÈyitvÈ anala~kataÔÔhÈnaÑ adisvÈ kusumamissagandhodakabharitaÑ
suvaÓÓabhi~gÈraÑ gahetvÈ “bhonto ito ethÈ”ti ala~katarajatadÈmasadisaÑ
hatthisoÓÉaÑ tesaÑ hatthe ÔhapetvÈ udakaÑ pÈtetvÈ ala~katavÈraÓaÑ adÈsi.
Tena vuttaÑ–
86. “NÈgaÑ gahetvÈ soÓÉÈya, bhi~gÈre ratanÈmaye.
JalaÑ hatthe ÈkiritvÈ, brÈhmaÓÈnaÑ adaÑ gajan”ti.
______________________________________________________________
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Tattha santanti vijjamÈnaÑ deyyadhammaÑ. NappaÔig|hÈmÊti na
paÔicchÈdemi. Yo hi attano santakaÑ “mayhameva hot|”ti cinteti, yÈcito vÈ
paÔikkhipati, so yÈcakÈnaÑ abhimukhe Ôhitampi atthato paÔicchÈdeti nÈma.
MahÈsatto pana attano sÊsaÑ ÈdiÑ katvÈ ajjhattikadÈnaÑ dÈtukÈmova,
kathaÑ bÈhiraÑ paÔikkhipati, tasmÈ Èha “santaÑ nappaÔig|hÈmÊ”ti.
TenevÈha “dÈne me ramate mano”ti. SesaÑ heÔÔhÈ vuttatthameva.
Tassa pana hatthino cat|su pÈdesu ala~kÈrÈ cattÈri satasahassÈni
agghanti, ubhosu passesu ala~kÈrÈ dve satasahassÈni, heÔÔhÈ udare
kambalaÑ satasahassaÑ, piÔÔhiyaÑ muttÈjÈlaÑ maÓijÈlaÑ kaÒcanajÈlanti
tÊÓi jÈlÈni tÊÓi satasahassÈni, ubho kaÓÓÈla~kÈrÈ dve satasahassÈni, piÔÔhiyaÑ
atthatakambalaÑ satasahassaÑ, kumbhÈla~kÈro satasahassaÑ, tayo
vaÔaÑsakÈ tÊÓi satasahassÈni, kaÓÓac|ÄÈla~kÈro satasahassaÑ, dvinnaÑ
dantÈnaÑ ala~kÈrÈ dve satasahassÈni, soÓÉÈya sovatthikÈla~kÈro
satasahassaÑ, na~guÔÔhÈla~kÈro satasahassaÑ, ÈrohaÓanisseÓi satasahassaÑ,
bhuÒjanakaÔÈhaÑ satasahassaÑ, ÔhapetvÈ anagghabhaÓÉaÑ idaÑ tÈva
ettakaÑ catuvÊsati satasahassÈni agghati. ChattapiÓÉiyaÑ pana maÓi,
c|ÄÈmaÓi, muttÈhÈre maÓi, a~kuse maÓi, hatthikaÓÔhaveÔhanamuttÈhÈre
maÓi, hatthikumbhe maÓÊti imÈni cha anagghÈni, hatthÊpi anaggho evÈti
hatthinÈ saddhiÑ satta anagghÈni, tÈni sabbÈni brÈhmaÓÈnaÑ adÈsi. TathÈ
hatthino paricÈrakÈni paÒca kulasatÈni hatthimeÓÉahatthigopakehi saddhiÑ
adÈsi. Saha dÈnena panassa heÔÔhÈ vuttanayeneva bh|mikampÈdayo ahesuÑ.
Tena vuttaÑ–
87. “PunÈparaÑ dadantassa, sabbasetaÑ gajuttamaÑ.
TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti.
JÈtakepi1 vuttaÑ–
“TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ.
HatthinÈge padinnamhi, medanÊ sampakampathÈ”ti.
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88. Tassa nÈgassa dÈnenÈti chahi anagghehi saddhiÑ
catuvÊsatisatasahassagghanika-ala~kÈrabhaÓÉasahitassa tassa
ma~galahatthissa pariccÈgena. Sivayoti SivirÈjakumÈrÈ ceva SiviraÔÔhavÈsino
ca. “Sivayo”ti ca desanÈsÊsametaÑ. Tattha hi amaccÈ pÈrisajjÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ nÈgarÈ sakalaraÔÔhavÈsino ca
SaÒjayamahÈrÈjaÑ PhussatideviÑ MaddideviÒca ÔhapetvÈ sabbe eva.
KuddhÈti devatÈvattanena bodhisattassa kuddhÈ. SamÈgatÈti sannipatitÈ. Te
kira brÈhmaÓÈ hatthiÑ labhitvÈ taÑ abhiruhitvÈ mahÈdvÈrena pavisitvÈ
nagaramajjhena pÈyiÑsu. MahÈjanena ca “ambho brÈhmaÓÈ amhÈkaÑ hatthÊ
kuto abhiruÄho”ti vutte “VessantaramahÈrÈjena no hatthÊ dinno, ke tumhe”ti
hatthavikÈrÈdÊhi ghaÔÔentÈ agamaÑsu. Atha amacce ÈdiÑ katvÈ mahÈjanÈ
rÈjadvÈre sannipatitvÈ “raÒÒÈ nÈma brÈhmaÓÈnaÑ dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ
khettaÑ vÈ vatthu vÈ dÈsidÈsaparicÈrikÈ vÈ dÈtabbÈ siyÈ1, kathaÒhi
nÈmÈyaÑ VessantaramahÈrÈjÈ rÈjÈrahaÑ ma~galahatthiÑ dassati, na idÈni
evaÑ rajjaÑ vinÈsetuÑ dassÈmÈ”ti ujjhÈyitvÈ SaÒjayamahÈrÈjassa
tamatthaÑ ÈrocetvÈ tena anunÊyamÈnÈ ananuyantÈ agamaÑsu. KevalaÑ
pana–
“MÈ naÑ daÓÉena satthena, na hi so bandhanÈraho.
PabbÈjehi ca naÑ raÔÔhÈ, va~ke vasatu pabbate”ti2–
vadiÑsu. Tena vuttaÑ–
“PabbÈjesuÑ sakÈ raÔÔhÈ, va~kaÑ gacchatu pabbatan”ti.
Tattha pabbÈjesunti rajjato bahi vÈsatthÈya ussukkamakaÑsu.
RÈjÈpi “mahÈ kho ayaÑ paÔipakkho, handa mama putto katipÈhaÑ
rajjato bahi vasat|”ti cintetvÈ–
“Eso ce SivÊnaÑ chando, chandaÑ nappanudÈmase.
ImaÑ so vasatu rattiÑ, kÈme ca paribhuÒjatu.
Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati.
SamaggÈ sivayo hutvÈ, raÔÔhÈ pabbÈjayantu nan”ti2–
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vatvÈ puttassa santike kattÈraÑ pesesi “imaÑ pavattiÑ mama puttassa
ÈrocehÊ”ti. So tathÈ akÈsi.
MahÈsattopi taÑ sutvÈ–
“KismiÑ me sivayo kuddhÈ, nÈhaÑ passÈmi dukkaÔaÑ.
TaÑ me katte viyÈcikkha, kasmÈ pabbÈjayanti man”ti1–
kÈraÓaÑ pucchi. Tena “tumhÈkaÑ hatthidÈnenÈ”ti vutte somanassappatto
hutvÈ–
“HadayaÑ cakkhumpa’haÑ dajjaÑ, kiÑ me bÈhirakaÑ dhanaÑ.
HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ, muttÈ veÄuriyÈ maÓi.
DakkhiÓaÑ vÈpa’haÑ bÈhuÑ, disvÈ yÈcakamÈgate.
DadeyyaÑ na vikampeyyaÑ, dÈne me ramate mano.
KÈmaÑ maÑ sivayo sabbe, pabbÈjentu hanantu vÈ.
Neva dÈnÈ viramissaÑ, kÈmaÑ chindantu sattadhÈ”ti2–
vatvÈ “nÈgarÈ me ekadivasaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ okÈsaÑ dentu, sve dÈnaÑ datvÈ
tatiyadivase gamissÈmÊ”ti vatvÈ kattÈraÑ tesaÑ santike pesetvÈ “ahaÑ sve
sattasatakaÑ nÈma mahÈdÈnaÑ dassÈmi, sattahatthisatÈni satta-assasatÈni
sattarathasatÈni satta-itthisatÈni sattadÈsasatÈni sattadÈsisatÈni
sattadhenusatÈni paÔiyÈdehi, nÈnappakÈraÒca annapÈnÈdiÑ sabbaÑ
dÈtabbayuttakaÑ upaÔÔhapehÊ”ti sabbakammikaÑ amaccaÑ ÈÓÈpetvÈ
ekakova MaddideviyÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ “bhadde Maddi
anugÈmitanidhiÑ nidahamÈnÈ sÊlavantesu dadeyyÈsÊ”ti tampi dÈne niyojetvÈ
tassÈ attano gamanakÈraÓaÑ ÈcikkhitvÈ “ahaÑ vanaÑ vasanatthÈya
gamissÈmi, tvaÑ idheva anukkaÓÔhitÈ vasÈhÊ”ti Èha. SÈ “nÈhaÑ mahÈrÈja
tumhehi vinÈ ekadivasampi vasissÈmÊ”ti Èha.
Dutiyadivase sattasatakaÑ mahÈdÈnaÑ pavattesi. Tassa sattasatakaÑ
dÈnaÑ dentasseva sÈyaÑ ahosi. Ala~katarathena mÈtÈpit|naÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ “ahaÑ sve gamissÈmÊ”ti te ÈpucchitvÈ akÈmakÈnaÑ
tesaÑ assumukhÈnaÑ rodantÈnaÑyeva vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tato
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nikkhamitvÈ taÑ divasaÑ attano nivesane vasitvÈ punadivase “gamissÈmÊ”ti
pÈsÈdato otari. MaddidevÊ sassusasurehi nÈnÈnayehi yÈcitvÈ nivattiyamÈnÈpi
tesaÑ vacanaÑ anÈdiyitvÈ te vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ sesitthiyo
apaloketvÈ1 dve putte ÈdÈya Vessantarassa paÔhamataraÑ gantvÈ rathe
aÔÔhÈsi.
MahÈpuriso rathaÑ abhiruhitvÈ rathe Ôhito mahÈjanaÑ ÈpucchitvÈ
“appamattÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karothÈ”ti ovÈdamassa datvÈ nagarato
nikkhami. Bodhisattassa mÈtÈ “putto me dÈnavittako2 dÈnaÑ det|”ti
ÈbharaÓehi saddhiÑ sattaratanap|rÈni sakaÔÈni ubhosu passesu pesesi. Sopi
attano kÈyÈruÄhameva ÈbharaÓabhaÓÉaÑ sampattayÈcakÈnaÑ aÔÔhÈrasa vÈre
datvÈ sesaÑ sabbamadÈsi. NagarÈ nikkhamitvÈva nivattitvÈ oloketukÈmo
ahosi. Athassa puÒÒÈnubhÈvena rathappamÈÓe ÔhÈne mahÈpathavÊ bhijjitvÈ
parivattitvÈ rathaÑ nagarÈbhimukhaÑ akÈsi. So mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
olokesi. Tena kÈruÒÒena pathavikampo ahosi. Tena vuttaÑ “tesaÑ
nicchubhamÈnÈnan”ti-Èdi.
89-90. Tattha nicchubhamÈnÈnanti tesu sivÊsu nikkaÉÉhantesu,
pabbÈjentes|ti attho. TesaÑ vÈ nikkhamantÈnaÑ. MahÈdÈnaÑ pavattetunti
sattasatakamahÈdÈnaÑ dÈtuÑ. AyÈcissanti yÈciÑ. SÈvayitvÈti ghosÈpetvÈ.
KaÓÓabherinti yugalamahÈbheriÑ. DadÈmahanti dadÈmi ahaÑ.
91. AthetthÈti athevaÑ dÈne dÊyamÈne etasmiÑ dÈnagge. Tum|loti
ekakolÈhalÊbh|to. Bheravoti bhayÈvaho. MahÈsattaÑ hi ÔhapetvÈ aÒÒesaÑ
so bhayaÑ janeti, tassa bhayajananÈkÈraÑ dassetuÑ “dÈneniman”ti-Èdi
vuttaÑ. ImaÑ VessantaramahÈrÈjÈnaÑ dÈnena hetunÈ sivayo raÔÔhato
nÊharanti pabbÈjenti, tathÈpi puna ca evar|paÑ dÈnaÑ deti ayanti.
92-94. IdÈni taÑ dÈnaÑ dassetuÑ “hatthin”ti gÈthamÈha. Tattha gavanti
dhenuÑ. CatuvÈhiÑ rathaÑ datvÈti vahantÊti vÈhino, assÈ, caturo
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ÈjaÒÒasindhave rathaÒca brÈhmaÓÈnaÑ datvÈti attho. MahÈsatto hi tathÈ
nagarato nikkhamanto sahajÈte saÔÔhisahasse amacce sesajanaÒca
assupuÓÓamukhaÑ anubandhantaÑ nivattetvÈ rathaÑ pÈjento MaddiÑ Èha
“sace bhadde pacchato yÈcakÈ Ègacchanti, upadhÈreyyÈsÊ”ti. SÈ olokentÊ
nisÊdi. Athassa sattasatakamahÈdÈnaÑ gamanakÈle katadÈnaÒca
sampÈpuÓituÑ asakkontÈ cattÈro brÈhmaÓÈ ÈgantvÈ “Vessantaro kuhin”ti
pucchitvÈ “dÈnaÑ datvÈ rathena gato”ti vutte “asse yÈcissÈmÈ”ti
anubandhiÑsu. MaddÊ te Ègacchante disvÈ “yÈcakÈ devÈ”ti Èrocesi.
MahÈsatto rathaÑ Ôhapesi. Te ÈgantvÈ asse yÈciÑsu. MahÈsatto asse adÈsi.
Te te gahetvÈ gatÈ. Assesu pana dinnesu rathadhuraÑ ÈkÈseyeva aÔÔhÈsi.
Atha cattÈro devaputtÈ rohitamigavaÓÓenÈgantvÈ rathadhuraÑ
sampaÔicchitvÈ agamaÑsu. MahÈsatto tesaÑ devaputtabhÈvaÑ ÒatvÈ–
“I~gha Maddi nisÈmehi, cittar|paÑva dissati.
MigarohiccavaÓÓena, dakkhiÓassÈ vahanti man”ti1–
maddiyÈ Èha.
Tattha cittar|paÑvÈti acchariyar|paÑ viya. DakkhiÓassÈti susikkhitaassÈ viya maÑ vahanti.
Atha naÑ evaÑ gacchantaÑ aparo brÈhmaÓo ÈgantvÈ rathaÑ yÈci.
MahÈsatto puttadÈraÑ otÈretvÈ rathaÑ adÈsi. Rathe pana dinne devaputtÈ
antaradhÈyiÑsu. Tato paÔÔhÈya pana sabbepi pattikÈva ahesuÑ. Atha
mahÈsatto “maddi tvaÑ KaÓhÈjinaÑ gaÓhÈhi, ahaÑ JÈlikumÈraÑ
gaÓhÈmÊ”ti ubhopi dve dÈrake a~kenÈdÈya aÒÒamaÒÒaÑ piyasallÈpÈ
paÔipathaÑ Ègacchante manusse va~kapabbatassa maggaÑ pucchantÈ
sayameva onatesu phalarukkhesu phalÈni dÈrakÈnaÑ dadantÈ atthakÈmÈhi
devatÈhi maggassa sa~khipitattÈ tadaheva CetaraÔÔhaÑ sampÈpuÓiÑsu. Tena
vuttaÑ “catuvÈhiÑ rathaÑ datvÈ”ti-Èdi.
Tattha ÔhatvÈ cÈtummahÈpatheti attano gamanamaggena passato
Ègatena tena brÈhmaÓena Ègatamaggena ca vinivijjhitvÈ gataÔÔhÈnattÈ
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catukkasa~khÈte catumahÈpathe ÔhatvÈ tassa brÈhmaÓassa rathaÑ datvÈ.
EkÈkiyoti amaccasevakÈdisahÈyÈbhÈvena ekako. TenevÈha “adutiyo”ti.
MaddideviÑ idamabravÊti MaddideviÑ idaÑ abhÈsi.
96-99. PadumaÑ puÓÉarÊkaÑvÈti padumaÑ viya puÓÉarÊkaÑ viya ca.
KaÓhÈjinaggahÊti KaÓhÈjinaÑ aggahesi. AbhijÈtÈti jÈtisampannÈ. VisamaÑ
samanti visamaÑ samaÒca bh|mippadesaÑ. EntÊti Ègacchanti. Anumagge
paÔippatheti anumagge vÈ paÔipathe vÈti vÈ-saddassa lopo daÔÔhabbo.
KaruÓanti bhÈvanapuÑsakaniddeso, karuÓÈyitattanti attho. DukkhaÑ te
paÔivedentÊti ime evaÑ sukhumÈlÈ padasÈ gacchanti, d|reva ito
va~kapabbatoti te tadÈ amhesu kÈruÒÒavasena attanÈ dukkhaÑ paÔilabhanti,
tathÈ attano uppannadukkhaÑ paÔivedenti vÈti attho.
100-1. Pavaneti mahÈvane. Phalineti phalavante. UbbiddhÈti uddhaÑ
uggatÈ uccÈ. Upagacchanti dÈraketi yathÈ phalÈni dÈrakÈnaÑ
hatth|pagayhakÈni honti, evaÑ rukkhÈ sayameva sÈkhÈhi onamitvÈ dÈrake
upenti.
102. Acchariyanti accharÈyoggaÑ, accharaÑ paharituÑ yuttaÑ.
Abh|tapubbaÑ bh|tanti abbhutaÑ. LomenaÑ haÑsanasamatthatÈya
lomahaÑsanaÑ. SÈhukÈranti sÈdhukÈraÑ, ayameva vÈ pÈÔho.
ItthiratanabhÈvena sabbehi a~gehi avayavehi sobhatÊti sabba~gasobhanÈ.
103-4. AccheraÑ vatÈti acchariyaÑ vata. Vessantarassa tejenÈti
Vessantarassa puÒÒÈnubhÈvena. Sa~khipiÑsu pathaÑ yakkhÈti devatÈ
mahÈsattassa puÒÒatejena coditÈ taÑ maggaÑ parikkhayaÑ pÈpesuÑ,
appakaÑ akaÑsu, taÑ pana dÈrakesu karuÓÈya kataÑ viya katvÈ vuttaÑ
“anukampÈya dÈrake”ti. Jetuttaranagarato hi SuvaÓÓagiritÈlo nÈma pabbato
paÒca yojanÈni, tato KontimÈrÈ nÈma nadÊ paÒca yojanÈni, tato
MÈraÒjanÈgiri1 nÈma pabbato paÒca yojanÈni, tato daÓÉabrÈhmaÓagÈmo
nÈma paÒca yojanÈni, tato MÈtulanagaraÑ dasa yojanÈni, iti taÑ raÔÔhaÑ
Jetuttaranagarato tiÑsa yojanÈni hoti.
______________________________________________________________
1. AÒchanagiri (SÊ), AÒcaragiri (Ka)
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DevatÈ bodhisattassa puÒÒatejena coditÈ maggaÑ parikkhayaÑ pÈpesuÑ.
TaÑ sabbaÑ ekÈheneva atikkamiÑsu. Tena vuttaÑ “nikkhantadivaseneva,
CetaraÔÔhamupÈgamun”ti.
EvaÑ mahÈsatto sÈyanhasamayaÑ CetaraÔÔhe mÈtulanagaraÑ patvÈ
tassa nagarassa dvÈrasamÊpe sÈlÈyaÑ nisÊdi. Athassa MaddidevÊ pÈdesu
rajaÑ puÒchitvÈ pÈde sambÈhitvÈ “Vessantarassa ÈgatabhÈvaÑ
jÈnÈpessÈmÊ”ti sÈlato nikkhamitvÈ tassa cakkhupathe sÈladvÈre aÔÔhÈsi.
NagaraÑ pavisantiyo ca nikkhamantiyo ca itthiyo taÑ disvÈ parivÈresuÑ.
MahÈjano taÒca VessantaraÒca putte cassa tathÈ Ègate disvÈ rÈj|naÑ
Ècikkhi. SaÔÔhisahassÈ rÈjÈno rodantÈ paridevantÈ tassa santikaÑ ÈgantvÈ
maggaparissamaÑ vinodetvÈ tathÈ ÈgamanakÈraÓaÑ pucchiÑsu.
MahÈsatto hatthidÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ te attano
rajjena nimantayiÑsu. MahÈpuriso “mayÈ tumhÈkaÑ rajjaÑ
paÔiggahitameva hotu, rÈjÈ pana maÑ raÔÔhÈ pabbÈjeti, tasmÈ
va~kapabbatameva gamissÈmÊ”ti vatvÈ tehi nÈnappakÈraÑ tattha vÈsaÑ
yÈciyamÈnopi taÑ anala~karitvÈ tehi gahitÈrakkho taÑ rattiÑ sÈlÈyameva
vasitvÈ punadivase pÈtova nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ tehi parivuto
nikkhamitvÈ pannarasayojanamaggaÑ gantvÈ vanadvÈre ÔhatvÈ te nivattetvÈ
purato pannarasayojanamaggaÑ tehi ÈcikkhitaniyÈmeneva agamÈsi. Tena
vuttaÑ–
105. “SaÔÔhirÈjasahassÈni, tadÈ vasanti mÈtule.
Sabbe paÒjalikÈ hutvÈ, rodamÈnÈ upÈgamuÑ.
106. Tattha vattetvÈ sallÈpaÑ, Cetehi Cetaputtehi.
Te tato nikkhamitvÈna, Va~kaÑ agamu pabbatan”ti.
Tattha tattha vattetvÈ sallÈpanti tattha tehi rÈj|hi samÈgamehi saddhiÑ
paÔisammodamÈnÈ kathaÑ pavattetvÈ. CetaputtehÊti CetarÈjaputtehi. Te tato
nikkhamitvÈnÈti te rÈjÈno tato vanadvÈraÔÔhÈne nivattetvÈ. Va~kaÑ agamu
pabbatanti amhe cattÈro janÈ Va~kapabbataÑ uddissa agamamhÈ.
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Atha mahÈsatto tehi Ècikkhitamaggena gacchanto
GandhamÈdanapabbataÑ patvÈ taÑ divasaÑ tattha vasitvÈ tato
uttaradisÈbhimukho VepullapabbatapÈdena gantvÈ KetumatÊnadÊtÊre
nisÊditvÈ vanacarakena dinnaÑ madhumaÑsaÑ khÈditvÈ tassa suvaÓÓas|ciÑ
datvÈ nhatvÈ pivitvÈ paÔippassaddhadaratho nadiÑ uttaritvÈ
SÈnupabbatasikhare Ôhitassa nigrodhassa m|le thokaÑ nisÊditvÈ uÔÔhÈya
gacchanto NÈlikapabbataÑ pariharanto MucalindasaraÑ gantvÈ saratÊrena
pubbuttarakaÓÓaÑ patvÈ ekapadikamaggeneva vanaghaÔaÑ pavisitvÈ taÑ
atikkamma girividuggÈnaÑ nadÊpabhavÈnaÑ purato caturassapokkharaÓiÑ
pÈpuÓi.
107. TasmiÑ khaÓe Sakko Èvajjento “mahÈsatto HimavantaÑ paviÔÔho,
vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ VissakammaÑ pesesi “gaccha
Va~kapabbatakucchimhi ramaÓÊye ÔhÈne assamapadaÑ mÈpehÊ”ti. So tattha
dve paÓÓasÈlÈyo dve ca~kame dve ca rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni mÈpetvÈ tesu
tesu ÔhÈnesu nÈnÈpupphavicitte rukkhe phalite rukkhe pupphagacche
kadalivanÈdÊni ca dassetvÈ sabbe pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdetvÈ “yekeci
pabbajitukÈmÈ, te gaÓhant|”ti akkharÈni likhitvÈ amanusse ca bheravasadde
migapakkhino ca paÔikkamÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
MahÈsatto ekapadikamaggaÑ disvÈ “pabbajitÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
bhavissatÊ”ti MaddiÒca putte ca tattheva ÔhapetvÈ assamapadaÑ pavisitvÈ
akkharÈni oloketvÈ “Sakkena dinnosmÊ”ti paÓÓasÈladvÈraÑ vivaritvÈ
paviÔÔho khaggaÒca dhanuÒca apanetvÈ sÈÔake omuÒcitvÈ isivesaÑ gahetvÈ
kattaradaÓÉaÑ ÈdÈya nikkhamitvÈ Paccekabuddhasadisena upasamena
dÈrakÈnaÑ santikaÑ agamÈsi. MaddidevÊpi mahÈsattaÑ disvÈ pÈdesu patitvÈ
roditvÈ teneva saddhiÑ assamaÑ pavisitvÈ attano paÓÓasÈlaÑ gantvÈ
isivesaÑ gaÓhi. PacchÈ puttepi tÈpasakumÈrake kariÑsu. Bodhisatto
maddiÑ varaÑ yÈci “mayaÑ ito paÔÔhÈya pabbajitÈ nÈma, itthÊ ca nÈma
brahmacariyassa malaÑ, mÈ dÈni akÈle mama santikaÑ ÈgacchÈ”ti. SÈ
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ mahÈsattampi varaÑ yÈci “deva tumhe putte
gahetvÈ idheva hotha, ahaÑ phalÈphalaÑ ÈharissÈmÊ”ti. SÈ tato paÔÔhÈya
araÒÒato phalÈphalÈni ÈharitvÈ tayo jane paÔijaggi. Iti cattÈro khattiyÈ
Va~kapabbatakucchiyaÑ sattamÈsamattaÑ vasiÑsu. Tena vuttaÑ
“ÈmantayitvÈ devindo, VissakammaÑ mahiddhikan”ti-Èdi.
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Tattha ÈmantayitvÈti pakkosÈpetvÈ. Mahiddhikanti mahatiyÈ deviddhiyÈ
samannÈgataÑ. AssamaÑ sukatanti assamapadaÑ sukataÑ katvÈ. RammaÑ
Vessantarassa vasanÈnucchavikaÑ paÓÓasÈlaÑ. SumÈpayÈti suÔÔhu mÈpaya.
ŒÓÈpesÊti vacanaseso. SumÈpayÊti sammÈ mÈpesi.
111. AsuÒÒoti yathÈ so assamo asuÒÒo hoti, evaÑ tassa
asuÒÒabhÈvakaraÓena asuÒÒo homi. “AsuÒÒe”ti vÈ pÈÔho, mama vasaneneva
asuÒÒe assame dÈrake anurakkhanto vasÈmi tattha tiÔÔhÈmi. Bodhisattassa
mettÈnubhÈvena samantÈ tiyojane sabbe tiracchÈnÈpi mettaÑ paÔilabhiÑsu.
EvaÑ tesu tattha vasantesu Kali~garaÔÔhavÈsÊ J|jako nÈma brÈhmaÓo
AmittatÈpanÈya nÈma bhariyÈya “nÈhaÑ te niccaÑ dhaÒÒakoÔÔanaudakÈharaÓayÈgubhattapacanÈdÊni kÈtuÑ sakkomi, paricÈrakaÑ me dÈsaÑ
vÈ dÈsiÑ vÈ ÈnehÊ”ti vutte “kutohaÑ te bhoti duggato dÈsaÑ vÈ dÈsiÑ vÈ
labhissÈmÊ”ti vatvÈ tÈya “esa Vessantaro rÈjÈ Va~kapabbate vasati, tassa
putte mayhaÑ paricÈrake yÈcitvÈ ÈnehÊ”ti vutte kilesavasena tassÈ
paÔibaddhacittatÈya tassÈ vacanaÑ atikkamituÑ asakkonto pÈtheyyaÑ
paÔiyÈdÈpetvÈ anukkamena JetuttaranagaraÑ patvÈ “kuhiÑ
VessantaramahÈrÈjÈ”ti pucchi.
MahÈjano “imesaÑ yÈcakÈnaÑ atidÈnena amhÈkaÑ rÈjÈ raÔÔhÈ
pabbÈjito, evaÑ amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ nÈsetvÈ punapi idheva ÈgacchatÊ”ti
leÉÉudaÓÉÈdihattho upakkosanto brÈhmaÓaÑ anubandhi. So devatÈviggahito
hutvÈ tato nikkhamitvÈ Va~kapabbatagÈmimaggaÑ abhiruÄho anukkamena
vanadvÈraÑ patvÈ mahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ maggam|Äho hutvÈ vicaranto
tehi rÈj|hi bodhisattassa ÈrakkhaÓatthÈya Ôhapitena Cetaputtena samÈgaÒchi.
Tena “kahaÑ bho brÈhmaÓa gacchasÊ”ti puÔÔho “VessantaramahÈrÈjassa
santikan”ti vutte “addhÈ ayaÑ brÈhmaÓo tassa putte vÈ deviÑ vÈ yÈcituÑ
gacchatÊ”ti cintetvÈ “mÈ kho tvaÑ brÈhmaÓa tattha gaÒchi, sace gacchasi,
ettheva te sÊsaÑ chinditvÈ mayhaÑ sunakhÈnaÑ ghÈsaÑ karissÈmÊ”ti tena
santajjito maraÓabhayabhÊto “ahamassa pitarÈ pesito d|to, ‘taÑ ÈnessÈmÊ’ti
Ègato”ti musÈvÈdaÑ abhÈsi. TaÑ sutvÈ Cetaputto tuÔÔhahaÔÔho
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brÈhmaÓassa sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ Va~kapabbatagÈmimaggaÑ Ècikkhi.
So tato paraÑ gacchanto antarÈmagge accutena nÈma tÈpasena saddhiÑ
samÈgantvÈ tampi maggaÑ pucchitvÈ tenÈpi magge Ècikkhite tena
ÈcikkhitasaÒÒÈya maggaÑ gacchanto anukkamena bodhisattassa
assamapadaÔÔhÈnasamÊpaÑ gantvÈ MaddideviyÈ phalÈphalatthaÑ gatakÈle
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ ubho dÈrake yÈci. Tena vuttaÑ–
112. “Pavane vasamÈnassa, addhiko maÑ upÈgami.
AyÈci puttake mayhaÑ, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho”ti.
EvaÑ brÈhmaÓena dÈrakesu yÈcitesu mahÈsatto “cirassaÑ vata me
yÈcako adhigato, ajjÈhaÑ anavasesato dÈnapÈramiÑ p|ressÈmÊ”ti
adhippÈyena somanassajÈto pasÈritahatthe sahassatthavikaÑ Ôhapento viya
brÈhmaÓassa cittaÑ paritosento sakalaÒca taÑ pabbatakucchiÑ unnÈdento
“dadÈmi tava mayhaÑ puttake, api ca MaddidevÊ pana pÈtova
phalÈphalatthÈya vanaÑ gantvÈ sÈyaÑ Ègamissati, tÈya ÈgatÈya te puttake
dassetvÈ tvaÒca m|laphalÈphalaÑ khÈditvÈ ekarattiÑ vasitvÈ
vigataparissamo pÈtova gamissasÊ”ti Èha. BrÈhmaÓo “kÈmaÒcesa
uÄÈrajjhÈsayatÈya puttake dadÈti, mÈtÈ pana vacchagiddhÈ ÈgantvÈ dÈnassa
antarÈyampi kareyya, yann|nÈhaÑ imaÑ nippÊÄetvÈ dÈrake gahetvÈ ajjeva
gaccheyyan”ti cintetvÈ “puttÈ ce te mayhaÑ dinnÈ, kiÑ dÈni mÈtaraÑ
dassetvÈ pesitehi, dÈrake gahetvÈ ajjeva gamissÈmÊ”ti Èha. “Sace tvaÑ
brÈhmaÓa rÈjaputtiÑ mÈtaraÑ daÔÔhuÑ na icchasi, ime dÈrake gahetvÈ
JetuttharanagaraÑ gaccha, tattha SaÒjayamahÈrÈjÈ dÈrake gahetvÈ
mahantaÑ te dhanaÑ dassati, tena dÈsadÈsiyo gaÓhissasi, sukhaÒca jÊvissasi,
aÒÒathÈ ime sukhumÈlÈ rÈjadÈrakÈ, kiÑ te veyyÈvaccaÑ karissantÊ”ti Èha.
BrÈhmaÓo “evampi mayÈ na sakkÈ kÈtuÑ, rÈjadaÓÉato bhÈyÈmi,
mayhameva gÈmaÑ nessÈmÊ”ti Èha. ImaÑ tesaÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ
dÈrakÈ “pitÈ no kho amhe brÈhmaÓassa dÈtukÈmo”ti pakkamitvÈ
pokkharaÓiÑ1 gantvÈ paduminigacche nilÊyiÑsu. BrÈhmaÓo te adisvÈva
______________________________________________________________
1. PokkharaÓitÊraÑ (Ka)
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“tvaÑ ‘dÈrake dadÈmÊ’ti vatvÈ te apakkamÈpesi, eso te sÈdhubhÈvo”ti Èha.
Atha mahÈsatto sahasÈva uÔÔhahitvÈ dÈrake gavesanto paduminigacche
nilÊne disvÈ “etha tÈtÈ, mÈ mayhaÑ dÈnapÈramiyÈ antarÈyaÑ akattha, mama
dÈnajjhÈsayaÑ matthakaÑ pÈpetha, ayaÒca brÈhmaÓo tumhe gahetvÈ
tumhÈkaÑ ayyakassa SaÒjayamahÈrÈjassa santikaÑ gamissati, tÈta1 jÈli tvaÑ
bhujisso hotukÈmo brÈhmaÓassa nikkhasahassaÑ datvÈ bhujisso bhaveyyÈsi,
KaÓhÈjine tvaÑ dÈsasataÑ dÈsisataÑ hatthisataÑ assasataÑ usabhasataÑ
nikkhasatanti sabbasataÑ datvÈ bhujissÈ bhaveyyÈsÊ”ti kumÈre agghÈpetvÈ
samassÈsetvÈ gahetvÈ assamapadaÑ gantvÈ kamaÓÉalunÈ udakaÑ gahetvÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paccayaÑ katvÈ brÈhmaÓassa hatthe udakaÑ pÈtetvÈ
ativiya pÊtisomanassajÈto hutvÈ pathaviÑ unnÈdento piyaputtadÈnaÑ adÈsi.
IdhÈpi pubbe vuttanayeneva pathavikampÈdayo ahesuÑ. Tena vuttaÑ–
113. “YÈcakaÑ upagataÑ disvÈ, hÈso me upapajjatha.
Ubho putte gahetvÈna, adÈsiÑ brÈhmaÓe tadÈ.
114. Sake putte cajantassa, J|jake brÈhmaÓe yadÈ.
TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti.
Atha brÈhmaÓo dÈrake agantukÈme latÈya hatthesu bandhitvÈ ÈkaÉÉhi.
TesaÑ bandhaÔÔhÈne chaviÑ chinditvÈ lohitaÑ pagghari. So latÈdaÓÉena
paharanto ÈkaÉÉhi2. Te pitaraÑ oloketvÈ–
“AmmÈ ca tÈta nikkhantÈ, tvaÒca no tÈta dassasi.
MÈ no tvaÑ tÈta adadÈ, yÈva ammÈpi etu no.
TadÈyaÑ brÈhmaÓo kÈmaÑ, vikkiÓÈtu hanÈtu vÈ”ti3–
vatvÈ punapi ayaÑ evar|po ghoradassano kur|rakammanto–
“Manusso udÈhu yakkho, maÑsalohitabhojano.
GÈmÈ araÒÒamÈgamma, dhanaÑ taÑ tÈta yÈcati.
NÊyamÈne pisÈcena, kiÑ nu tÈta udikkhasÊ”ti4–
ÈdÊni vadantÈ parideviÑsu. Tattha dhananti puttadhanaÑ.
______________________________________________________________
1. Tattha (Ka)

2. ŒkaÉÉhati (SÊ)

3. Khu 6. 351 piÔÔhe.

4. Khu 6. 352 piÔÔhe.
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J|jako dÈrake tathÈ paridevanteyeva pothentova gahetvÈ pakkÈmi.
MahÈsattassa dÈrakÈnaÑ karuÓaÑ paridevitena tassa ca brÈhmaÓassa
akÈruÒÒabhÈvena balavasoko uppajji, vippaÔisÈro ca udapÈdi. So
ta~khaÓaÒÒeva bodhisattÈnaÑ paveÓiÑ anussari. “Sabbeva hi bodhisattÈ
paÒca mahÈpariccÈge pariccajitvÈ BuddhÈ bhavissanti, ahampi tesaÑ
abbhantaro, puttadÈnaÒca mahÈpariccÈgÈnaÑ aÒÒataraÑ, tasmÈ Vessantara
dÈnaÑ datvÈ pacchÈnutÈpo na te anucchaviko”ti attÈnaÑ paribhÈsetvÈ
“dinnakÈlato paÔÔhÈya mama te na kiÒci hontÊ”ti attÈnaÑ upatthambhetvÈ
daÄhasamÈdÈnaÑ adhiÔÔhÈya paÓÓasÈladvÈre pÈsÈÓaphalake kaÒcanapaÔimÈ
viya nisÊdi.
Atha MaddidevÊ araÒÒato phalÈphalaÑ gahetvÈ nivattantÊ “mÈ
mahÈsattassa dÈnantarÈyo hot|”ti vÈÄamigar|padharÈhi devatÈhi
uparuddhamaggÈ tesu apagatesu cirena assamaÑ patvÈ “ajja me dussupinaÑ
diÔÔhaÑ, dunnimittÈni ca uppannÈni, kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti cintentÊ
assamaÑ pavisitvÈ puttake apassantÊ bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “deva na
kho amhÈkaÑ puttake passÈmi, kuhiÑ te gatÈ”ti Èha. So tuÓhÊ ahosi. SÈ
puttake upadhÈrentÊ tahiÑ tahiÑ upadhÈvitvÈ gavesantÊ adisvÈ punapi
gantvÈ pucchi. Bodhisatto “kakkhaÄakathÈya naÑ puttasokaÑ jahÈpessÈmÊ”ti
cintetvÈ–
“N|na MaddÊ varÈrohÈ, rÈjaputtÊ yasassinÊ.
PÈto gatÈsi uÒchÈya, kimidaÑ sÈyamÈgatÈ”ti1–
vatvÈ tÈya cirÈyanakÈraÓe kathite punapi dÈrake sandhÈya na kiÒci Èha. SÈ
puttasokena te upadhÈrentÊ punapi vÈtavegena vanÈni vicari, tÈya
ekarattiyaÑ vicaritaÔÔhÈnaÑ pariggaÓhantaÑ pannarasayojanamattaÑ ahosi.
Atha vibhÈtÈya rattiyÈ mahÈsattassa santikaÑ gantvÈ ÔhitÈ dÈrakÈnaÑ
adassanena balavasokÈbhibh|tÈ tassa pÈdam|le chinnakadalÊ viya
bh|miyaÑ visaÒÒÊ hutvÈ pati. So “matÈ”ti saÒÒÈya kampamÈno
uppannabalavasokopi satiÑ paccupaÔÔhapetvÈ “jÈnissÈmi tÈva jÊvati, na
jÊvatÊ”ti sattamÈse kÈyasaÑsaggaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 359 piÔÔhe.
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anÈpannapubbopi aÒÒassa abhÈvena tassÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ |r|su ÔhapetvÈ
udakena paripphositvÈ uraÒca mukhaÒca hadayaÒca parimajji. MaddÊpi kho
thokaÑ vÊtinÈmetvÈ satiÑ paÔilabhitvÈ hirottappaÑ paccupaÔÔhapetvÈ “deva
dÈrakÈ te kuhiÑ gatÈ”ti pucchi. So Èha “devi ekassa me brÈhmaÓassa maÑ
yÈcitvÈ Ègatassa dÈsatthÈya dinnÈ”ti vatvÈ tÈya “kasmÈ deva putte
brÈhmaÓassa datvÈ mama sabbarattiÑ paridevitvÈ vicarantiyÈ nÈcikkhÊ”ti
vutte “paÔhamameva vutte tava cittadukkhaÑ bahu bhavissati, idÈni pana
sarÊradukkhena tanukaÑ bhavissatÊ”ti vatvÈ–
“MaÑ passa maddi mÈ putte, mÈ bÈÄhaÑ paridevasi.
LacchÈma putte jÊvantÈ, arogÈ ca bhavÈmase”ti1–
So samassÈsetvÈ puna–
“Putte pasuÒca dhaÒÒaÒca, yaÒca aÒÒaÑ ghare dhanaÑ.
DajjÈ sappuriso dÈnaÑ, disvÈ yÈcakamÈgataÑ.
AnumodÈhi me Maddi, puttake dÈnamuttaman”ti1–
vatvÈ attano puttadÈnaÑ taÑ anumodÈpesi.
SÈpi–
“AnumodÈmi te deva, puttake dÈnamuttamaÑ.
DatvÈ cittaÑ pasÈdehi, bhiyyo dÈnaÑ dado bhavÈ”ti2–
vatvÈ anumodi.
EvaÑ tesu aÒÒamaÒÒaÑ sammodanÊyaÑ kathaÑ kathentesu Sakko
cintesi “mahÈpuriso hiyyo J|jakassa pathaviÑ unnÈdetvÈ dÈrake adÈsi. IdÈni
naÑ koci hÊnapuriso upasa~kamitvÈ MaddideviÑ yÈcitvÈ gahetvÈ
gaccheyya, tato rÈjÈ nippaccayo bhaveyya, handÈhaÑ brÈhmaÓavaÓÓena
naÑ upasa~kamitvÈ MaddiÑ yÈcitvÈ pÈramik|ÔaÑ gÈhÈpetvÈ kassaci
avissajjiyaÑ katvÈ puna naÑ tasseva datvÈ ÈgamissÈmÊ”ti. So
s|riyuggamanavelÈyaÑ brÈhmaÓavaÓÓena tassa santikaÑ agamÈsi. TaÑ
disvÈ mahÈpuriso “atithi no Ègato”ti pÊtisomanassajÈto tena saddhiÑ
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “brÈhmaÓa kenatthena
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idhÈgatosÊ”ti pucchi. Atha naÑ Sakko MaddideviÑ yÈci. Tena vuttaÑ–
115. “Punadeva Sakko oruyha, hutvÈ brÈhmaÓasannibho.
AyÈci maÑ MaddideviÑ, sÊlavantiÑ patibbatan”ti.
Tattha punadevÈti dÈrake dinnadivasato pacchÈ eva. TadanantaramevÈti
attho. OruyhÈti devalokato otaritvÈ. BrÈhmaÓasannibhoti
brÈhmaÓasamÈnavaÓÓo.
Atha mahÈsatto “hiyyo me dvepi dÈrakÈ brÈhmaÓassa dinnÈ, ahampi
araÒÒe ekakova, kathaÑ te MaddiÑ sÊlavantiÑ patibbataÑ dassÈmÊ”ti
avatvÈva pasÈritahatthe anaggharatanaÑ Ôhapento viya asajjitvÈ abajjhitvÈ
anolÊnamÈnaso “ajja me dÈnapÈramÊ matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti haÔÔhatuÔÔho
giriÑ unnÈdento viya–
“DadÈmi na vikampÈmi, yaÑ maÑ yÈcasi brÈhmaÓa.
SantaÑ nappaÔig|hÈmi, dÈne me ramatÊ mano”ti1–
vatvÈ sÊghameva kamaÓÉalunÈ udakaÑ ÈharitvÈ brÈhmaÓassa hatthe udakaÑ
pÈtetvÈ bhariyamadÈsi. Tena vuttaÑ–
116. “MaddiÑ hatthe gahetvÈna, udakaÒjali p|riya.
Pasannamanasa~kappo, tassa MaddiÑ adÈsahan”ti.
Tattha udakaÒjalÊti udakaÑ aÒjaliÑ, “udakan”ti ca karaÓatthe
paccattavacanaÑ, udakena tassa brÈhmaÓassa aÒjaliÑ pasÈritahatthatalaÑ
p|retvÈti attho. Pasannamanasa~kappoti “addhÈ iminÈ pariccÈgena
dÈnapÈramiÑ matthakaÑ pÈpetvÈ sammÈsambodhiÑ adhigamissÈmÊ”ti
uppannasaddhÈpasÈdena pasannacittasa~kappo. Ta~khaÓaÒÒeva heÔÔhÈ
vuttappakÈrÈni sabbapÈÔihÈriyÈni pÈturahesuÑ. “IdÈnissa na d|re
sammÈsambodhÊ”ti devagaÓÈ brahmagaÓÈ ativiya pÊtisomanassajÈtÈ ahesuÑ.
Tena vuttaÑ–
117. “MaddiyÈ dÊyamÈnÈya, gagane devÈ pamoditÈ.
TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti.
______________________________________________________________
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TathÈ pana dÊyamÈnÈya MaddiyÈ deviyÈ ruÓÓaÑ vÈ dummukhaÑ vÈ
bhÈkuÔimattaÑ È nÈhosi, evaÑ cassÈ ahosi “yaÑ devo icchati, taÑ karot|”ti.
“KomÈrÊ yassÈhaÑ bhariyÈ, sÈmiko mama issaro.
Yassicche tassa maÑ dajjÈ, vikkiÓeyya haneyya vÈ”ti1–
Èha.
MahÈpurisopi “ambho brÈhmaÓa Maddito me sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva piyataraÑ, idaÑ
me dÈnaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivedhassa paccayo hot|”ti vatvÈ adÈsi. Tena
vuttaÑ–
118. “JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ dhÊtaÑ, MaddideviÑ patibbataÑ.
CajamÈno na cintesiÑ, bodhiyÈyeva kÈraÓÈ.
119. Na me dessÈ ubho puttÈ, MaddidevÊ na dessiyÈ.
SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ piye adÈsahan”ti.
Tattha cajamÈno na cintesinti pariccajanto santÈpavasena na cintesiÑ,
vissaÔÔho hutvÈ pariccajinti attho.
EtthÈha–kasmÈ panÈyaÑ mahÈpuriso attano puttadÈre jÈtisampanne
khattiye parassa dÈsabhÈvena pariccaji, na hi yesaÑ kesaÒcipi bhujissÈnaÑ
abhujissabhÈvakaraÓaÑ sÈdhudhammoti? Vuccate–anudhammabhÈvato.
AyaÑ hi BuddhakÈrake dhamme anugatadhammatÈ, yadidaÑ sabbassa
attaniyassa mamanti pariggahitavatthuno anavasesapariccÈgo, na hi
deyyadhammapaÔiggÈhakavikapparahitaÑ dÈnapÈramiÑ parip|retuÑ
ussukkamÈpannÈnaÑ bodhisattÈnaÑ mamanti pariggahitavatthuÑ
yÈcantassa yÈcakassa na pariccajituÑ yuttaÑ, porÈÓopi cÈyamanudhammo.
SabbesaÑ hi bodhisattÈnaÑ ayaÑ ÈciÓÓasamÈciÓÓadhammo kulavaÑso
kulappaveÓÊ, yadidaÑ sabbassa pariccÈgo, tattha ca visesato
piyataravatthupariccÈgo, na hi keci bodhisattÈ vaÑsÈnugataÑ
rajjissariyÈdidhanapariccÈgaÑ attano sÊsanayanÈdi-a~gapariccÈgaÑ
piyajÊvitapariccÈgaÑ kulavaÑsapatiÔÔhÈpakapiyaputtapariccÈgaÑ
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manÈpacÈrinÊpiyabhariyÈpariccÈganti ime paÒca mahÈpariccÈge
apariccajitvÈ BuddhÈ nÈma bh|tapubbÈ atthi, tathÈ hi Ma~gale Bhagavati
bodhisattabh|te bodhipariyesanaÑ caramÈne ca carimattabhÈvato tatiye
attabhÈve saputtadÈre ekasmiÑ pabbate vasante KharadÈÔhiko nÈma yakkho
mahÈpurisassa dÈnajjhÈsayataÑ sutvÈ brÈhmaÓavaÓÓena upasa~kamitvÈ
mahÈsattaÑ dve dÈrake yÈci.
MahÈsatto “dadÈmi brÈhmaÓassa puttake”ti haÔÔhapahaÔÔho
udakapariyantaÑ pathaviÑ kampento dvepi dÈrake adÈsi. Yakkho
ca~kamanakoÔiyaÑ ÈlambanaphalakaÑ nissÈya Ôhito mahÈsattassa
passantasseva muÄÈlakalÈpaÑ viya dve dÈrake khÈdi. AggijÈlaÑ viya
lohitadhÈraÑ uggiramÈnaÑ1 yakkhassa mukhaÑ olokentassa mahÈpurisassa
“vaÒcesi vata maÑ yakkho”ti uppajjanakacittuppÈdassa-okÈsaÑ adentassa
upÈyakosallassa subhÈvitattÈ atÊtadhammÈnaÑ appaÔisandhisabhÈvato
aniccÈdivasena sa~khÈrÈnaÑ suparimadditabhÈvato ca evaÑ ittaraÔÔhitikena
pabha~gunÈ asÈrena sa~khÈrakalÈpena “p|ritÈ vata me dÈnapÈramÊ,
mahantaÑ vata me atthaÑ sÈdhetvÈ idaÑ adhigatan”ti somanassameva
uppajji. So idaÑ anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ tasmiÑ khaÓe attano cittÈcÈraÑ ÒatvÈ
“imassa nissandena anÈgate iminÈva nÊhÈrena sarÊrato rasmiyo
nikkhamant|”ti patthanamakÈsi. Tassa taÑ patthanaÑ nissÈya
Buddhabh|tassa sarÊrappabhÈ niccameva dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ
aÔÔhÈsi2. EvaÑ aÒÒepi bodhisattÈ attano piyataraÑ puttadÈraÑ pariccajitvÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhiÑsu.
Api ca yathÈ nÈma koci puriso kassaci santike gÈmaÑ vÈ janapadaÑ vÈ
keÓiyÈ gahetvÈ kammaÑ karonto attano antevÈsikÈnaÑ vÈ pamÈdena
p|tibh|taÑ3 dhanaÑ dhÈreyya, tamenaÑ so gÈhÈpetvÈ bandhanÈgÈraÑ
paveseyya. Tassa evamassa “ahaÑ kho imassa raÒÒo kammaÑ karonto
ettakaÑ nÈma dhanaÑ dhÈremi, tenÈhaÑ raÒÒÈ bandhanÈgÈre pavesito,
sacÈhaÑ idheva homi, attÈnaÒca jÊyeyya, puttadÈrakammakaraporisÈ ca me
jÊvikÈpagatÈ mahantaÑ anayabyasanaÑ ÈpajjeyyuÑ, yann|nÈhaÑ raÒÒo
ÈrocetvÈ attano puttaÑ vÈ kaniÔÔhabhÈtaraÑ vÈ idha ÔhapetvÈ
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nikkhameyyaÑ, evÈhaÑ ito bandhanato mutto na cirasseva yathÈmittaÑ
yathÈsandiÔÔhaÑ dhanaÑ saÑharitvÈ raÒÒo datvÈ tampi bandhanato mocemi,
appamattova hutvÈ uÔÔhÈnabalena attano sampattiÑ paÔipÈkatikaÑ
karissÈmÊ”ti. So tathÈ kareyya. EvaÑ sampadamidaÑ daÔÔhabbaÑ.
TatridaÑ opammasaÑsandanaÑ–rÈjÈ viya kammaÑ, bandhanÈgÈro
viya saÑsÈro, raÒÒÈ bandhanÈgÈre Ôhapitapuriso viya kammavasena
saÑsÈracÈrake Ôhito mahÈpuriso, tassa bandhanÈgÈre Ôhitapurisassa tattha
puttassa vÈ bhÈtuno vÈ parÈdhÊnabhÈvakaraÓena tesaÑ attano ca
dukkhappamocanaÑ viya mahÈpurisassa attano puttÈdike paresaÑ datvÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔilÈbhena sabbasattÈnaÑ vaÔÔadukkhappamocanaÑ,
tassa vigatadukkhassa tehi saddhiÑ yathÈdhippetasampattiyaÑ patiÔÔhÈnaÑ
viya mahÈpurisassa arahattamaggena apagatavaÔÔadukkhassa BuddhabhÈvena
dasabalÈdisabbaÒÒutaÒÒÈÓasampattisamannÈgamo attano vacanakÈrakÈnaÑ
vijjattayÈdisampattisamannÈgamo cÈti evaÑ anavajjasabhÈvo eva
mahÈpurisÈnaÑ puttadÈrapariccÈgo. Eteneva nayena nesaÑ
a~gajÊvitapariccÈge yÈ codanÈ, sÈpi visodhitÈti veditabbÈti.
EvaÑ pana mahÈsattena MaddideviyÈ dinnÈya Sakko
acchariyabbhutacittajÈto hutvÈ–
“Sabbe jitÈ te pacc|hÈ, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ1.
NinnÈditÈ te pathavÊ, saddo te tidivaÑ gato1.
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ, dukkaraÑ kamma kubbataÑ.
Asanto nÈnukubbanti, sataÑ dhammo durannayo.
TasmÈ sataÒca asataÑ, nÈnÈ hoti ito gati.
Asanto nirayaÑ yanti, santo saggaparÈyanÈ”ti2–
ÈdinÈ nayena mahÈpurisassa dÈnÈnumodanavasena thutiÑ akÈsi.
Tattha pacc|hÈti paccatthikÈ. DibbÈti dibbayasapaÔibÈhakÈ. MÈnusÈti
manussayasapaÔibÈhakÈ. Ke pana teti? MacchariyadhammÈ, te sabbe
puttadÈraÑ dentena mahÈsattena jitÈti dasseti. Duddadanti
puttadÈrÈdiduddadaÑ
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dadamÈnÈnaÑ tameva dukkaraÑ kubbataÑ tumhÈdisÈnaÑ kammaÑ aÒÒe
sÈvakapaccekabodhisattÈ1 nÈnukubbanti, pageva asanto maccharino. TasmÈ
sataÑ dhammo durannayo sÈdh|naÑ mahÈbodhisattÈnaÑ paÔipattidhammo
aÒÒehi duranugamo.
EvaÑ Sakko mahÈpurisassa anumodanavasena thutiÑ katvÈ
MaddideviÑ niyyÈtento–
“DadÈmi bhoto bhariyaÑ, MaddiÑ sabba~gasobhanaÑ2.
TvaÒceva MaddiyÈ channo, MaddÊ ca patino tavÈ”ti3–
vatvÈ taÑ MaddiÑ paÔidatvÈ dibbattabhÈvena jalanto taruÓas|riyo viya
ÈkÈse ÔhatvÈ attÈnaÑ Ècikkhanto–
“Sakkohamasmi devindo, Ègatosmi tavantike.
VaraÑ varassu rÈjisi, vare aÔÔha dadÈmi te”ti3–
vatvÈ varehi nimantesi. MahÈsattopi “pitÈ maÑ punadeva rajje patiÔÔhÈpetu,
vajjhappattaÑ vadhato moceyyaÑ, sabbasattÈnaÑ avassayo bhaveyyaÑ,
paradÈraÑ na gaccheyyaÑ, itthÊnaÑ vasaÑ na gaccheyyaÑ, putto me
dÊghÈyuko siyÈ4, annapÈnÈdideyyadhammo bahuko siyÈ, taÒca
aparikkhayaÑ pasannacitto dadeyyaÑ, evaÑ mahÈdÈnÈni pavattetvÈ
devalokaÑ gantvÈ tato idhÈgato sabbaÒÒutaÑ pÈpuÓeyyan”ti ime aÔÔha vare
yÈci. Sakko “na cirasseva pitÈ SaÒjayamahÈrÈjÈ idheva ÈgantvÈ taÑ gahetvÈ
rajje patiÔÔhÈpessati, itaro ca sabbo te manoratho matthakaÑ pÈpuÓissati, mÈ
cintayi, appamatto hohÊ”ti ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. Bodhisatto ca
MaddidevÊ ca sammodamÈnÈ Sakkadattiye assame vasiÑsu.
J|jakepi kumÈre gahetvÈ gacchante devatÈ ÈrakkhamakaÑsu. Divase
divase ekÈ devadhÊtÈ rattibhÈge ÈgantvÈ MaddivaÓÓena kumÈre paÔijaggi. So
devatÈviggahito hutvÈ “Kali~garaÔÔhaÑ gamissÈmÊ”ti aÉÉhamÈsena
Jetuttaranagarameva sampÈpuÓi. RÈjÈ vinicchaye nisinno brÈhmaÓena
saddhiÑ dÈrake rÈja~gaÓena gacchante disvÈ saÒjÈnitvÈ
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brÈhmaÓena saddhiÑ te pakkosÈpetvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ bodhisattena
kathitaniyÈmeneva dhanaÑ datvÈ kumÈre kiÓitvÈ nhÈpetvÈ bhojetvÈ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite katvÈ rÈjÈ dÈrakaÑ PhussatidevÊ dÈrikaÑ uccha~ge
katvÈ bodhisattassa rÈjaputtiyÈ ca pavattiÑ suÓiÑsu.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “bh|nahaccaÑ vata mayÈ katan”ti saÑviggamÈnaso
tÈvadeva dvÈdasa-akkhobhanÊparimÈÓaÑ senaÑ sannayhitvÈ
Va~kapabbatÈbhimukho pÈyÈsi saddhiÑ PhussatideviyÈ ceva dÈrakehi ca.
Anukkamena gantvÈ puttena ca suÓisÈya ca samÈgaÒchi. Vessantaro
piyaputte disvÈ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkonto visaÒÒÊ hutvÈ tattheva pati,
tathÈ MaddÊ mÈtÈpitaro sahajÈtÈ saÔÔhisahassÈ ca amaccÈ. TaÑ kÈruÒÒaÑ
passantesu ekopi sakabhÈvena sandhÈretuÑ nÈsakkhi, sakalaÑ
assamapadaÑ YugandharavÈtapamadditaÑ viya1 sÈlavanaÑ ahosi. Sakko
devarÈjÈ tesaÑ visaÒÒibhÈvavinodanatthaÑ pokkharavassaÑ vassÈpesi,
temetukÈmÈ tementi, pokkhare patitavassaÑ viya vinivattitvÈ udakaÑ
gacchati. Sabbe saÒÒaÑ paÔilabhiÑsu. TadÈpi pathavikampÈdayo heÔÔhÈ
vuttappakÈrÈ acchariyÈ pÈturahesuÑ. Tena vuttaÑ–
120. “PunÈparaÑ brahÈraÒÒe, mÈtÈpitusamÈgame.
KaruÓaÑ paridevante, sallapante sukhaÑ dukhaÑ.
121. Hirottappena garunÈ, ubhinnaÑ upasa~kami.
TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti.
Tattha karuÓaÑ paridevanteti mÈtÈpitaro ÈdiÑ katvÈ sabbasmiÑ
Ègatajane karuÓaÑ paridevamÈne. Sallapante sukhaÑ dukhanti
sukhadukkhaÑ pucchitvÈ paÔisanthÈravasena ÈlÈpasallÈpaÑ karonte.
Hirottappena garunÈ ubhinnanti ime2 SivÊnaÑ vacanaÑ gahetvÈ ad|sakaÑ
dhamme ÔhitaÑ maÑ pabbÈjayiÑs|ti cittappakopaÑ akatvÈ ubhosu etesu
mÈtÈpit|su dhammagÈravasamussitena hirottappeneva yathÈr|pe
upasa~kami. Tena me dhammatejena tadÈpi pathavÊ kampi.
______________________________________________________________
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Atha SaÒjayamahÈrÈjÈ bodhisattaÑ khamÈpetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ
ta~khaÓaÒÒeva kesamassukammÈdÊni kÈrÈpetvÈ nhÈpetvÈ
sabbÈbharaÓavibh|sitaÑ devarÈjÈnamiva virocamÈnaÑ saha MaddideviyÈ
rajje abhisiÒcitvÈ tÈvadeva ca tato paÔÔhÈya1 dvÈdasa-akkhobhanÊparimÈÓÈya
catura~giniyÈ senÈya ca puttaÑ parivÈrayitvÈ Va~kapabbatato yÈva
JetuttaranagarÈ saÔÔhiyojanamaggaÑ ala~kÈrÈpetvÈ dvÊhi mÈsehi sukheneva
nagaraÑ pavesesi. MahÈjano uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedesi.
CelukkhepÈdayo pavattiÑsu. Nagare ca nandibheriÑ carÈpesuÑ. Antamaso
biÄÈre upÈdÈya sabbesaÑ bandhane ÔhitÈnaÑ bandhanamokkho ahosi. So
nagaraÑ paviÔÔhadivaseyeva pacc|sakÈle cintesi “sve vibhÈtÈya rattiyÈ
mamÈgatabhÈvaÑ sutvÈ yÈcakÈ Ègamissanti, tesÈhaÑ kiÑ dassÈmÊ”ti.
TasmiÑ khaÓe Sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So Èvajjento taÑ
kÈraÓaÑ ÒatvÈ tÈvadeva rÈjanivesanassa purimavatthuÑ pacchimavatthuÒca
kaÔippamÈÓaÑ p|rento ghanamegho viya sattaratanavassaÑ vassÈpesi.
Sakalanagare jaÓÓuppamÈÓaÑ vassÈpesÊti. Tena vuttaÑ–
122. “PunÈparaÑ brahÈraÒÒÈ, nikkhamitvÈ saÒÈtibhi.
PavisÈmi puraÑ rammaÑ, JetuttaraÑ puruttamaÑ.
123. RatanÈni satta vassiÑsu, mahÈmegho pavassatha.
TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ.
124. AcetanÈyaÑ pathavÊ, aviÒÒÈya sukhaÑ dukhaÑ.
SÈpi dÈnabalÈ mayhaÑ, sattakkhattuÑ pakampathÈ”ti.
EvaÑ sattaratanavasse vuÔÔhe punadivase mahÈsatto “yesaÑ kulÈnaÑ
purimapacchimavatth|su vuÔÔhadhanaÑ2, tesaÒÒeva hot|”ti dÈpetvÈ
avasesaÑ ÈharÈpetvÈ attano gehavatthusmiÑ dhanena saddhiÑ koÔÔhÈgÈresu
okirÈpetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi. AcetanÈyaÑ pathavÊti cetanÈrahitÈ ayaÑ
mahÈbh|tÈ pathavÊ, devatÈ pana cetanÈsahitÈ. AviÒÒÈya sukhaÑ dukhanti
acetanattÈ eva sukhaÑ dukkhaÑ ajÈnitvÈ. Satipi
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sukhadukkhapaccayasaÑyoge taÑ nÈnubhavantÊ sÈpi dÈnabalÈ mayhanti
evaÑbh|tÈpi sÈ mahÈpathavÊ mama dÈnapuÒÒÈnubhÈvahetu. SattakkhattuÑ
pakampathÈti aÔÔhavassikakÈle hadayamaÑsÈdÊnipi yÈcakÈnaÑ dadeyyanti
dÈnajjhÈsayuppÈde ma~galahatthidÈne pabbÈjanakÈle pavattitamahÈdÈne
puttadÈne bhariyÈdÈne Va~kapabbate ÒÈtisamÈgame nagaraÑ paviÔÔhadivase
ratanavassakÈleti imesuÔhÈnesu sattavÈraÑ akampittha. EvaÑ ekasmiÑyeva
attabhÈve sattakkhatthuÑ mahÈpathavikampanÈdiacchariyapÈtubhÈvahetubh|tÈni yÈvatÈyukaÑ mahÈdÈnÈni pavattetvÈ
mahÈsatto ÈyupariyosÈne tusitapure uppajji. TenÈha BhagavÈ–
“Tato Vessantaro rÈjÈ, dÈnaÑ datvÈna khattiyo.
KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjathÈ”ti1.
TadÈ J|jako Devadatto ahosi, AmittatÈpanÈ CiÒcamÈÓavikÈ, Cetaputto
Channo, ŒccutatÈpaso SÈriputto, Sakko Anuruddho, MaddÊ RÈhulamÈtÈ,
JÈlikumÈro RÈhulo, KaÓhÈjinÈ UppalavaÓÓÈ, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni,
sesaparisÈ BuddhaparisÈ, Vessantaro rÈjÈ LokanÈtho.
IdhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva yathÈrahaÑ sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ.
TathÈ mahÈsatte kucchigate mÈtu devasikaÑ chasatasahassÈni vissajjetvÈ
dÈnaÑ dÈtukÈmatÈdohaÄo, tathÈ dÊyamÈnepi dhanassa parikkhayÈbhÈvo,
jÈtakkhaÓe eva hatthaÑ pasÈretvÈ “dÈnaÑ dassÈmi, atthi kiÒcÊ”ti
vÈcÈnicchÈraÓaÑ, catupaÒcavassikakÈle attano ala~kÈrassa dhÈtÊnaÑ
hatthagatassa puna aggahetukÈmatÈ, aÔÔhavassikakÈle hadayamaÑsÈdikassa
attano sarÊrÈvayavassa dÈtukÈmatÈti evamÈdikÈ sattakkhattuÑ
mahÈpathavikampanÈdi-anekacchariyapÈtubhÈvahetubh|tÈ idha
mahÈpurisassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ. TenetaÑ vuccati–
“EvaÑ acchariyÈ hete, abbhutÈ ca Mahesino -pa-.
Tesu cittappasÈdopi, dukkhato parimocaye.
PagevÈnukiriyÈ tesaÑ, dhammassa anudhammato”ti.
VessantaracariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 378 piÔÔhe.
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10. SasapaÓÉitacariyÈvaÓÓanÈ

125-6. Dasame yadÈ homi, sasakoti ahaÑ SÈriputta bodhipariyesanaÑ
caramÈno yadÈ SasapaÓÉito homi. BodhisattÈ hi kammavasippattÈpi
tÈdisÈnaÑ tiracchÈnÈnaÑ anuggaÓhanatthaÑ tiracchÈnayoniyaÑ nibbattanti.
PavanacÈrakoti mahÈvanacÈrÊ. DabbÈditiÓÈni rukkhagacchesu paÓÓÈni
yaÑkiÒci sÈkaÑ rukkhato patitaphalÈni ca bhakkho etassÈti
tiÓapaÓÓasÈkaphalabhakkho. ParaheÔhanavivajjitoti parapÊÄÈvirahito.
Suttapoto cÈti uddapoto ca. AhaÑ tadÈti yadÈhaÑ sasako homi, tadÈ ete
makkaÔÈdayo tayo sahÈye ovadÈmi.
127. Kiriye kalyÈÓapÈpaketi kusale ceva akusale ca kamme. PÈpÈnÊti
anusÈsanÈkÈradassanaÑ. Tattha pÈpÈni parivajjethÈti pÈÓÈtipÈto -pamicchÈdiÔÔhÊti imÈni pÈpÈni parivajjetha. KalyÈÓe abhinivissathÈti dÈnaÑ
sÊlaÑ -pa- diÔÔhijukammanti idaÑ kalyÈÓaÑ, imasmiÑ kalyÈÓe attano
kÈyavÈcÈcittÈni abhimukhabhÈvena nivissatha, imaÑ kalyÈÓapaÔipattiÑ
paÔipajjathÈti attho.
EvaÑ mahÈsatto tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi ÒÈÓasampannatÈya
kalyÈÓamitto hutvÈ tesaÑ tiÓÓaÑ janÈnaÑ kÈlena kÈlaÑ upagatÈnaÑ
ovÈdavasena dhammaÑ desesi. Te tassa ovÈdaÑ sampaÔicchitvÈ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ vasanti. EvaÑ kÈle gacchante bodhisatto ÈkÈsaÑ
oloketvÈ candapÈrip|riÑdisvÈ “uposathakammaÑ karothÈ”ti ovadi.
TenÈha–
128. “Uposathamhi divase, candaÑ disvÈ na p|ritaÑ.
EtesaÑ tattha ÈcikkhiÑ, divaso ajjuposatho.
129. DÈnÈni paÔiyÈdetha, dakkhiÓeyyassa dÈtave.
DatvÈ dÈnaÑ dakkhiÓeyye, upavassathuposathan”ti.
Tattha candaÑ disvÈ na p|ritanti juÓhapakkhacÈtuddasiyaÑ ÊsakaÑ
aparipuÓÓabhÈvena candaÑ na parip|ritaÑ disvÈ tato vibhÈtÈya rattiyÈ
aruÓuggamanavelÈyameva uposathamhi divase pannarase etesaÑ
makkaÔÈdÊnaÑ

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

105

mayhaÑ sahÈyÈnaÑ divaso ajjuposatho, tasmÈ “dÈnÈni paÔiyÈdethÈ”ti-ÈdinÈ
tattha uposathadivase paÔipattividhÈnaÑ Ècikkhinti yojetabbaÑ. Tattha
dÈnÈnÊti deyyadhamme. PaÔiyÈdethÈti yathÈsatti yathÈbalaÑ sajjetha.
DÈtaveti dÈtuÑ. UpavassathÈti uposathakammaÑ karotha, uposathasÊlÈni
rakkhatha, sÊle patiÔÔhÈya dinnadÈnaÑ mahapphalaÑ hoti, tasmÈ yÈcake
sampatte tumhehi khÈditabbÈhÈrato datvÈ khÈdeyyÈthÈti dasseti.
Te “sÈdh|”ti bodhisattassa ovÈdaÑ sirasÈ sampaÔicchitvÈ uposatha~gÈni
adhiÔÔhahiÑssu. Tesu uddapoto pÈtova “gocaraÑ pariyesissÈmÊ”ti nadÊtÊraÑ
gato. Atheko bÈÄisiko satta rohitamacche uddharitvÈ valliyÈ ÈvuÓitvÈ
nadÊtÊre vÈlukÈya paÔicchÈdetvÈ macche gaÓhanto nadiyÈ adhosotaÑ bhassi.
Uddo macchagandhaÑ ghÈyitvÈ vÈlukaÑ viy|hitvÈ macche disvÈ nÊharitvÈ
“atthi nu kho etesaÑ sÈmiko”ti tikkhattuÑ ghositvÈ sÈmikaÑ apassanto
valliyaÑ ÉaÑsitvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ “velÈyameva khÈdissÈmÊ”ti
attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji. Si~gÈlopi gocaraÑ pariyesanto ekassa
khettagopakassa kuÔiyaÑ dve maÑsas|lÈni ekaÑ godhaÑ ekaÒca
dadhivÈrakaÑ disvÈ “atthi nu kho etesaÑ sÈmiko”ti tikkhattuÑ ghosetvÈ
sÈmikaÑ adisvÈ dadhivÈrakassa uggahaÓarajjukaÑ gÊvÈyaÑ pavesetvÈ
maÑsas|le ca godhaÒca mukhena ÉaÑsitvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ
“velÈyameva khÈdissÈmÊ”ti attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji. MakkaÔopi
vanasaÓÉaÑ pavisitvÈ ambapiÓÉaÑ ÈharitvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ
“velÈyameva khÈdissÈmÊ”ti attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji. TiÓÓampi “aho
idha n|na yÈcako ÈgaccheyyÈ”ti cittaÑ uppajji. Tena vuttaÑ–
130. “Te me sÈdh|ti vatvÈna, yathÈsatti yathÈbalaÑ.
DÈnÈni paÔiyÈdetvÈ, dakkhiÓeyyaÑ gavesisun”ti.
Bodhisatto pana “velÈyameva nikkhamitvÈ dabbÈditiÓÈni khÈdissÈmÊ”ti
attano vasanagumbeyeva nisinno cintesi “mama santikaÑ ÈgatÈnaÑ
yÈcakÈnaÑ tiÓÈni khÈdituÑ na sakkÈ, tilataÓÉulÈdayopi
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mayhaÑ natthi, sace me santikaÑ yÈcako Ègamissati, ahaÑ tiÓena yÈpemi,
attano sarÊramaÑsaÑ dassÈmÊ”ti. TenÈha BhagavÈ–
131. “AhaÑ nisajja cintesiÑ, dÈnaÑ dakkhiÓanucchavaÑ.
YadihaÑ labhe dakkhiÓeyyaÑ, kiÑ me dÈnaÑ bhavissati.
132. Na me atthi tilÈ muggÈ, mÈsÈ vÈ taÓÉulÈ ghataÑ.
AhaÑ tiÓena yÈpemi, na sakkÈ tiÓa dÈtave.
133. Yadi koci eti dakkhiÓeyyo, bhikkhÈya mama santike.
DajjÈhaÑ sakamattÈnaÑ, na so tuccho gamissatÊ”ti.
Tattha dÈnaÑ dakkhiÓanucchavanti dakkhiÓÈbhÈvena anucchavikaÑ
dÈnaÑ dakkhiÓeyyassa dÈtabbaÑ deyyadhammaÑ cintesiÑ. YadihaÑ
labheti yadi ahaÑ kiÒci dakkhiÓeyyaÑ ajja labheyyaÑ. KiÑ me dÈnaÑ
bhavissatÊti kiÑ mama dÈtabbaÑ bhavissati. Na sakkÈ tiÓa dÈtaveti yadi
dakkhiÓeyyassa dÈtuÑ tilamuggÈdikaÑ mayhaÑ natthi, yaÑ pana mama
ÈhÈrabh|taÑ, taÑ na sakkÈ tiÓaÑ dakkhiÓeyyassa dÈtuÑ. DajjÈhaÑ
sakamattÈnanti kiÑ vÈ mayhaÑ etÈya deyyadhammacintÈya, nanu idameva
mayhaÑ anavajjaÑ aparÈdhÊnatÈya sulabhaÑ paresaÒca paribhogÈrahaÑ
sarÊraÑ sace koci dakkhiÓeyyo mama santikaÑ Ègacchati, tayidaÑ
sakamattÈnaÑ tassa dajjÈmahaÑ. EvaÑ sante na so tuccho mama santikaÑ
Ègato arittahattho hutvÈ gamissatÊti.
EvaÑ mahÈpurisassa yathÈbh|tasabhÈvaÑ parivitakkentassa
parivitakkÈnubhÈvena Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi.
So Èvajjento imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ “sasarÈjaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti paÔhamaÑ
uddassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ brÈhmaÓavesena aÔÔhÈsi. Tena “kimatthaÑ
brÈhmaÓa ÔhitosÊ”ti ca vutte sace kaÒci ÈhÈraÑ labheyyaÑ, uposathiko hutvÈ
samaÓadhammaÑ kareyyanti. So “sÈdh|ti te ÈhÈraÑ dassÈmÊ”ti Èha. Tena
vuttaÑ–
“Satta me rohitÈ macchÈ, udakÈ thalamubbhatÈ.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 101 piÔÔhe.
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BrÈhmaÓo “pageva tÈva hotu, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti tatheva si~gÈlassa
makkaÔassa ca santikaÑ gantvÈ tehipi attano vijjamÈnehi deyyadhammehi
nimantito “pageva tÈva hotu, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti Èha. Tena vuttaÑ–
“Dussa me khettapÈlassa, rattibhattaÑ apÈbhataÑ.
MaÑsas|lÈ ca dve godhÈ, ekaÒca dadhivÈrakaÑ1.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti2.
“AmbapakkaÑ dakaÑ sÊtaÑ, sÊtacchÈyÈ manoramÈ.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti2.
Tattha dussÈti amussa. RattibhattaÑ apÈbhatanti rattibhojanato
apanÊtaÑ. MaÑsas|lÈ ca dve godhÈti a~gÈrapakkÈni dve maÑsas|lÈni ekÈ
ca godhÈ. DadhivÈrakanti dadhivÈrako.
134. Atha brÈhmaÓo SasapaÓÉitassa santikaÑ gato. TenÈpi
“kimatthamÈgatosÊ”ti vutte tathevÈha. Tena vuttaÑ “mama
sa~kappamaÒÒÈyÈ”ti-Èdi.
Tattha mama sa~kappamaÒÒÈyÈti pubbe vuttappakÈraÑ parivitakkaÑ
jÈnitvÈ. BrÈhmaÓavaÓÓinÈti brÈhmaÓar|pavatÈ attabhÈvena. Œsayanti
vasanagumbaÑ.
135-7. SantuÔÔhoti samaÑ sabbabhÈgeneva tuÔÔho. GhÈsahet|ti
ÈhÈrahetu. Adinnapubbanti yehi kehici abodhisattehi adinnapubbaÑ.
DÈnavaranti uttamadÈnaÑ. “Ajja dassÈmi te ahan”ti vatvÈ tuvaÑ
sÊlaguÓ|peto, ayuttaÑ te paraheÔhananti taÑ pÈÓÈtipÈtato apanetvÈ idÈni
tassa paribhogayoggaÑ attÈnaÑ katvÈ dÈtuÑ “ehi aggiÑ padÊpehÊ”tiÈdimÈha.
Tattha ahaÑ pacissamattÈnanti tayÈ kate a~gÈragabbhe ahameva patitvÈ
attÈnaÑ pacissaÑ. PakkaÑ tvaÑ bhakkhayissasÊti tathÈ pana pakkaÑ tvaÑ
khÈdissasi.
______________________________________________________________
1. DadhithÈlakaÑ (SÊ, Ka)

2. Khu 5. 101 piÔÔhe.
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138-9. NÈnÈkaÔÔhe samÈnayÊti so brÈhmaÓavesadhÈrÊ Sakko nÈnÈdÈr|ni
samÈnento viya ahosi. MahantaÑ akÈsi citakaÑ, katvÈ a~gÈragabbhakanti
vÊtaccikaÑ vigatadh|maÑ a~gÈrabharitabbhantaraÑ samantato jalamÈnaÑ
mama sarÊrassa nimujjanappahonakaÑ ta~khaÓaÒÒeva mahantaÑ citakaÑ
akÈsi, sahasÈ iddhiyÈ abhinimminÊti adhippÈyo. TenÈha “aggiÑ tattha
padÊpesi, yathÈ so khippaÑ mahÈbhave”ti.
Tattha soti so aggikkhandho sÊghaÑ mahanto yathÈ bhaveyya, tathÈ
padÊpesi. PhoÔetvÈ rajagate gatteti “sace lomantaresu pÈÓakÈ atthi, te mÈ
mariÑs|”ti paÑsugate mama gatte tikkhattuÑ vidhunitvÈ. EkamantaÑ
upÈvisinti na tÈva kaÔÔhÈni ÈdittÈnÊti tesaÑ ÈdÊpanaÑ udikkhanto thokaÑ
ekamantaÑ nisÊdiÑ.
140. YadÈ mahÈkaÔÔhapuÒjo, Èditto dhamadhamÈyatÊti yadÈ pana so
dÈrurÈsi samantato Èditto vÈyuvegasamuddhaÔÈnaÑ jÈlasikhÈnaÑ vasena
“dhama dhamÈ”ti evaÑ karoti. TaduppatitvÈ papati, majjhe jÈlasikhantareti
tadÈ tasmiÑ kÈle “mama sarÊrassa jhÈpanasamattho ayaÑ a~gÈrarÈsÊ”ti
cintetvÈ uppatitvÈ ulla~ghitvÈ jÈlasikhÈnaÑ abbhantarabh|te tassa
a~gÈrarÈsissa majjhe padumapuÒje rÈjahaÑso viya pamuditacitto
sakalasarÊraÑ dÈnamukhe datvÈ papati.
141-2. PaviÔÔhaÑ yassa kassacÊti yathÈ ghammakÈle sÊtalaÑ udakaÑ
yena kenaci paviÔÔhaÑ tassa darathapariÄÈhaÑ v|pasameti, assÈdaÑ pÊtiÒca
uppÈdeti. Tatheva jalitaÑ agginti evaÑ tathÈ pajjalitaÑ a~gÈrarÈsi tadÈ
mama paviÔÔhassa usumamattampi nÈhosi. AÒÒadatthu dÈnapÊtiyÈ
sabbadarathapariÄÈhav|pasamo eva ahosi. CirassaÑ vata me
chavicammÈdiko sabbo sarÊrÈvayavo dÈnamukhe juhitabbataÑ upagato
abhipatthito manoratho matthakaÑ pattoti. Tena vuttaÑ–
143. “ChaviÑ cammaÑ maÑsaÑ nhÈruÑ, aÔÔhiÑ hadayabandhanaÑ.
KevalaÑ sakalaÑ kÈyaÑ, brÈhmaÓassa adÈsahan”ti.
Tattha hadayabandhananti hadayamaÑsapesi. TaÑ hi hadayavatthuÑ
bandhitvÈ viya ÔhitattÈ “hadayabandhanan”ti vuttaÑ. Atha vÈ
hadayabandhananti hadayaÒca bandhanaÒca,
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hadayamaÑsaÒceva taÑ bandhitvÈ viya ÔhitayakanamaÑsaÒcÈti attho.
KevalaÑ sakalaÑ kÈyanti anavasesaÑ sabbaÑ sarÊraÑ.
EvaÑ tasmiÑ aggimhi attano sarÊre lomak|pamattampi uÓhaÑ kÈtuÑ
asakkonto bodhisattopi himagabbhaÑ paviÔÔho viya hutvÈ
brÈhmaÓar|padharaÑ SakkaÑ evamÈha “brÈhmaÓa tayÈ kato aggi atisÊtalo,
kiÑ nÈmetan”ti. PaÓÉita nÈhaÑ brÈhmaÓo, Sakkohamasmi, tava
vÊmaÑsanatthaÑ Ègato evamakÈsinti. “Sakka tvaÑ tÈva tiÔÔhatu, sakalopi ce
loko maÑ dÈnena vÊmaÑseyya, neva me adÈtukÈmataÑ kathaÒcipi
uppÈdeyya passetha nan”ti bodhisatto sÊhanÈdaÑ nadi.
Atha naÑ Sakko “sasapaÓÉita tava guÓÈ sakalakappampi pÈkaÔÈ
hont|”ti pabbataÑ pÊÄetvÈ pabbatarasaÑ ÈdÈya candamaÓÉale
sasalakkhaÓaÑ ÈlikhitvÈ bodhisattaÑ tasmiÑ vanasaÓÉe tattheva vanagumbe
taruÓadabbatiÓapÊÔhe nipajjÈpetvÈ attano devalokameva gato. Tepi cattÈro
paÓÉitÈ samaggÈ sammodamÈnÈ niccasÊlaÑ uposathasÊlaÒca p|retvÈ
yathÈrahaÑ puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gatÈ. TadÈ uddo ÈyasmÈ Œnando
ahosi, si~gÈlo MahÈmoggallÈno, makkaÔo SÈriputto, SasapaÓÉito pana
LokanÈtho.
Tassa idhÈpi sÊlÈdipÈramiyo heÔÔhÈ vuttanayeneva yathÈrahaÑ
niddhÈretabbÈ. TathÈ satipi tiracchÈnupapattiyaÑ kusalÈdidhamme
kusalÈdito yathÈbh|tÈvabodho, tesu aÓumattampi vajjaÑ bhayato disvÈ
suÔÔhu akusalato oramaÓaÑ, sammadeva ca kusaladhammesu attano
patiÔÔhÈpanaÑ, paresaÒca “ime nÈma pÈpadhammÈ te evaÑ gahitÈ evaÑ
parÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑabhisamparÈyÈ”ti ÈdÊnavaÑ dassetvÈ
tato viramaÓe niyojanaÑ, idaÑ dÈnaÑ nÈma idaÑ sÊlaÑ nÈma idaÑ
uposathakammaÑ nÈma, ettha patiÔÔhitÈnaÑ devamanussasampattiyo
hatthagatÈ evÈti-ÈdinÈ puÒÒakammesu ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ patiÔÔhÈpanaÑ,
attano sarÊrajÊvitanirapekkhaÑ, paresaÑ sattÈnaÑ anuggaÓhanaÑ, uÄÈro ca
dÈnajjhÈsayoti evamÈdayo idha bodhisattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ.
TenetaÑ vuccati “evaÑ acchariyÈ hete -pa- dhammassa anudhammato”ti.
SasapaÓÉitacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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IdÈni “AkittibrÈhmaÓo”ti-ÈdinÈ yathÈvutte dasapi cariyÈvisese udÈnetvÈ
nigameti. Tattha ahameva tadÈ ÈsiÑ, yo te dÈnavare adÈti yo tÈni
uttamadÈnÈni adÈsi, so AkittibrÈhmaÓÈdiko ahameva tadÈ tasmiÑ kÈle
ahosiÑ, na aÒÒoti. Iti tesu attabhÈvesu satipi sÊlÈdipÈramÊnaÑ yathÈrahaÑ
p|ritabhÈve attano pana tadÈ dÈnajjhÈsayassa ativiya uÄÈrabhÈvaÑ sandhÈya
dÈnapÈramivaseneva desanaÑ Èropesi. Ete dÈnaparikkhÈrÈ, ete dÈnassa
pÈramÊti ye ime AkittijÈtakÈdÊsu1 anekÈkÈravokÈrÈ mayÈ pavattitÈ
deyyadhammapariccÈgÈ mama sarÊrÈvayavaputtadÈrapariccÈgÈ
paramakoÔikÈ, kiÒcÈpi te karuÓ|pÈyakosallapariggahitattÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva uddissa pavattitattÈ dÈnassa paramukkaÑsagamanena
dÈnapÈramÊ eva, tathÈpi mama dÈnassa paramatthapÈramibh|tassa
parikkharaÓato2santÈnassa paribhÈvanÈvasena abhisa~kharaÓato ete
dÈnaparikkhÈrÈ nÈma. Yassa panete parikkhÈrÈ, taÑ dassetuÑ “jÊvitaÑ
yÈcake datvÈ, imaÑ pÈrami p|rayin”ti vuttaÑ. Ettha hi ÔhapetvÈ
sasapaÓÉitacariyaÑ sesÈsu navasu cariyÈsu yathÈrahaÑ dÈnapÈramidÈnaupapÈramiyo veditabbÈ, SasapaÓÉitacariye3 pana dÈnaparamatthapÈramÊ.
Tena vuttaÑ–
“BhikkhÈya upagataÑ disvÈ, sakattÈnaÑ pariccajiÑ.
DÈnena me samo natthi, esÈ me dÈnapÈramÊ”ti 4.
KiÒcÈpi hi mahÈpurisassa yathÈvutte AkittibrÈhmaÓÈdikÈle aÒÒasmiÒca
MahÈjanakamahÈsutasomÈdikÈle dÈnapÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ
parimÈÓaÑ nÈma natthi, tathÈpi ekanteneva sasapaÓÉitakÈle dÈnapÈramiyÈ
paramatthapÈramibhÈvo vibhÈvetabboti.
ParamatthadÊpaniyÈ CariyÈpiÔakasaÑvaÓÓanÈya
DasavidhacariyÈsa~gahassa visesato dÈnapÈramivibhÈvanassa

PaÔhamavaggassa atthavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 266 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 4. 396 piÔÔhe.

2. ParikkhÈraguÓato (SÊ)
4. Khu 4. 398 piÔÔhe.

2. HatthinÈgavagga
1. MÈtuposakacariyÈvaÓÓanÈ
1. Dutiyavaggassa paÔhame kuÒjaroti hatthÊ. MÈtuposakoti andhÈya
jarÈjiÓÓÈya mÈtuyÈ paÔijagganako. MahiyÈti bh|miyaÑ. GuÓenÈti
sÊlaguÓena, tadÈ mama sadiso natthi.
Bodhisatto hi tadÈ Himavantappadese hatthiyoniyaÑ nibbatti, so
sabbaseto abhir|po lakkhaÓasampanno mahÈhatthÊ
anekahatthisatasahassaparivÈro ahosi. MÈtÈ panassa andhÈ. So
madhuraphalÈphalÈni hatthÊnaÑ hatthesu datvÈ mÈtu peseti. Hatthino tassÈ
adatvÈ sayaÑ khÈdanti. So pariggaÓhanto taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “y|thaÑ
pahÈya mÈtarameva posessÈmÊ”ti rattibhÈge aÒÒesaÑ hatthÊnaÑ
ajÈnantÈnaÑ mÈtaraÑ gahetvÈ CaÓÉoraÓapabbatapÈdaÑ gantvÈ ekaÑ
naÄiniÑ upanissÈya ÔhitÈya pabbataguhÈya mÈtaraÑ ÔhapetvÈ posesi.
2-3. Pavane disvÈ vanacaroti eko vanacarako puriso tasmiÑ mahÈvane
vicaranto maÑ disvÈ. RaÒÒo maÑ paÔivedayÊti BÈrÈÓasiraÒÒo maÑ Èrocesi.
So hi maggam|Äho disaÑ vavatthapetuÑ asakkonto mahantena saddena
paridevi. Bodhisattopi tassa saddaÑ sutvÈ “ayaÑ puriso anÈtho, na kho
panetaÑ patir|paÑ, yaÑ esa mayi Ôhite idha vinasseyyÈ”ti tassa santikaÑ
gantvÈ taÑ bhayena palÈyantaÑ disvÈ “ambho purisa natthi te maÑ nissÈya
bhayaÑ, mÈ palÈyi, kasmÈ tvaÑ paridevanto vicarasÊ”ti pucchitvÈ “sÈmi
ahaÑ maggam|Äho ajja me sattamo divaso”ti vutte “bho purisa mÈ bhÈyi,
ahaÑ taÑ manussapathe ÔhapessÈmÊ”ti taÑ attano piÔÔhiyaÑ nisÊdÈpetvÈ
araÒÒato nÊharitvÈ nivatti. Sopi pÈpo “nagaraÑ gantvÈ raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti
rukkhasaÒÒaÑ pabbatasaÒÒaÒca karontova nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ agamÈsi.
TasmiÑ kÈle raÒÒo ma~galahatthÊ mato. So puriso rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
mahÈpurisassa attano diÔÔhabhÈvaÑ Èrocesi. Tena vuttaÑ “tavÈnucchavo
mahÈrÈja, gajo vasati kÈnane”ti-Èdi.
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Tattha tavÈnucchavoti tava opavayhaÑ kÈtuÑ anucchaviko yutto. Na
tassa parikkhÈyatthoti tassa gahaÓe gamanupacchedanatthaÑ samantato
khaÓitabbaparikkhÈya vÈ kareÓuyÈ kaÓÓapuÔena attÈnaÑ paÔicchÈdetvÈ
khittapÈsarajjuyÈ bandhitabba-ÈÄakasa~khÈta-ÈlÈnena vÈ yattha paviÔÔho
katthaci gantuÑ na sakkoti, tÈdisavaÒcanakÈsuyÈ vÈ attho payojanaÑ natthi.
Sahagahiteti gahaÓasamakÈlaÑ eva. EhitÊti Ègamissati.
RÈjÈ imaÑ maggadesakaÑ katvÈ araÒÒaÑ gantvÈ “iminÈ vuttaÑ
hatthinÈgaÑ ÈnehÊ”ti hatthÈcariyaÑ saha parivÈrena pesesi. So tena saddhiÑ
gantvÈ bodhisattaÑ naÄiniÑ pavisitvÈ gocaraÑ gaÓhantaÑ passi. Tena
vuttaÑ–
4. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, rÈjÈpi tuÔÔhamÈnaso.
Pesesi hatthidamakaÑ, chekÈcariyaÑ susikkhitaÑ.
5. GantvÈ so hatthidamako, addasa padumassare.
BhisamuÄÈlaÑ1 uddharantaÑ, yÈpanatthÈya mÈtuyÈ”ti.
Tattha chekÈcariyanti hatthibandhanÈdividhimhi kusalaÑ
hatthÈcariyaÑ. Susikkhitanti hatthÊnaÑ sikkhÈpanavijjÈya niÔÔha~gamanena
suÔÔhu sikkhitaÑ.
6. ViÒÒÈya me sÊlaguÓanti “bhaddo ayaÑ hatthÈjÈnÊyo na mando na
caÓÉo na vomissasÊlo vÈ”ti mama sÊlaguÓaÑ jÈnitvÈ. KathaÑ? LakkhaÓaÑ
upadhÈrayÊti susikkhitahatthisippattÈ mama lakkhaÓaÑ samantato
upadhÈresi. Tena so ehi puttÈti vatvÈna, mama soÓÉÈya aggahi.
7. Bodhisatto hatthÈcariyaÑ disvÈ “idaÑ bhayaÑ mayhaÑ etassa
purisassa santikÈ uppannaÑ, ahaÑ kho pana mahÈbalo hatthisahassampi
viddhaÑsetuÑ samattho, pahomi kujjhitvÈ saraÔÔhakaÑ senÈvÈhanaÑ
nÈsetuÑ. Sace pana kujjhissÈmi, sÊlaÑ me bhijjissati, tasmÈ sattÊhi
koÔÔiyamÈnopi na kujjhissÈmÊ”ti cittaÑ adhiÔÔhÈya sÊsaÑ onÈmetvÈ niccalova
aÔÔhÈsi. TenÈha BhagavÈ “yaÑ me tadÈ pÈkatikaÑ, sarÊrÈnugataÑ balan”tiÈdi.
______________________________________________________________
1. Bhisam|laÑ (SÊ, Ka)
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Tattha pÈkatikanti sabhÈvasiddhaÑ. SarÊrÈnugatanti sarÊrameva
anugataÑ kÈyabalaÑ, na upÈyakusalatÈsa~khÈtaÒÈÓÈnugatanti adhippÈyo.
Ajja nÈgasahassÈnanti ajjakÈle anekesaÑ hatthisahassÈnaÑ samuditÈnaÑ.
Balena samasÈdisanti tesaÑ sarÊrabalena samasamameva hutvÈ sadisaÑ, na
upamÈmattena. Ma~galahatthikule hi tadÈ bodhisatto uppannoti.
8. YadihaÑ tesaÑ pakuppeyyanti maÑ gahaÓÈya upagatÈnaÑ tesaÑ
ahaÑ yadi kujjheyyaÑ, tesaÑ jÊvitamaddane paÔibalo bhaveyyaÑ. Na
kevalaÑ tesaÒÒeva, atha kho yÈva rajjampi mÈnusanti yato rajjato tesaÑ
ÈgatÈnaÑ manussÈnaÑ sabbampi rajjaÑ pothetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ
kareyyaÑ.
9. Api cÈhaÑ sÊlarakkhÈyÈti evaÑ samatthopi ca ahaÑ attani
patiÔÔhitÈya sÊlarakkhÈya sÊlaguttiyÈ gutto bandho viya. Na karomi citte
aÒÒathattanti tassa sÊlassa aÒÒathattabh|taÑ tesaÑ sattÈnaÑ
pothanÈdividhiÑ mayhaÑ citte na karomi, tattha cittampi na uppÈdemi.
PakkhipantaÑ mamÈÄaketi ÈlÈnatthambhe pakkhipantaÑ, “disvÈpÊ”ti
vacanaseso. KasmÈti ce, sÊlapÈramip|riyÈ Êdisesu ÔhÈnesu sÊlaÑ
akhaÓÉentassa me na cirasseva sÊlapÈramÊ parip|ressatÊti
sÊlapÈramiparip|raÓatthaÑ tassa aÒÒathattaÑ citte na karomÊti yojanÈ.
10. “Yadi te man”ti gÈthÈyapi sÊlarakkhÈya daÄhaÑ katvÈ sÊlassa
adhiÔÔhitabhÈvameva dasseti. Tattha koÔÔeyyunti bhindeyyuÑ.
SÊlakhaÓÉabhayÈ mamÈti mama sÊlassa khaÓÉanabhayena.
EvaÑ pana cintetvÈ bodhisatte niccale Ôhite hatthÈcariyo padumasaraÑ
otaritvÈ tassa lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “ehi puttÈ”ti rajatadÈmasadisÈya
soÓÉÈya gahetvÈ sattame divase BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi. So antarÈmagge
vattamÈnova raÒÒo sÈsanaÑ pesesi. RÈjÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpesi.
HatthÈcariyo bodhisattaÑ katagandhaparibhaÓÉaÑ ala~katapaÔiyattaÑ
hatthisÈlaÑ netvÈ vicitrasÈÓiyÈ parikkhipÈpetvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ
nÈnaggarasabhojanaÑ ÈdÈya gantvÈ bodhisattassa dÈpesi. So “mÈtaraÑ vinÈ
gocaraÑ na gaÓhissÈmÊ”ti piÓÉaÑ na gaÓhi. YÈcitopi aggahetvÈ–
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“SÈ n|na’sÈ kapaÓikÈ, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ CaÓÉoraÓaÑ patÊ”ti–
Èha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ–
“KÈ nu te sÈ mahÈnÈga, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ CaÓÉoraÓaÑ patÊ”ti–
pucchitvÈ–
“MÈtÈ me sÈ mahÈrÈja, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ CaÓÉoraÓaÑ patÊ”ti–
vutte ajja sattamo divaso “mÈtÈ me gocaraÑ na labhitthÈ”ti vadato imassa
gocaraÑ agaÓhantassa. TasmÈ–
“MuÒcathe’taÑ mahÈnÈgaÑ, yo’yaÑ bharati mÈtaraÑ.
Sametu mÈtarÈ nÈgo, saha sabbehi ÒÈtibhÊ”ti–
vatvÈ muÒcÈpesi–
“Mutto ca bandhanÈ nÈgo, muttamÈdÈya kuÒjaro.
MuhuttaÑ assÈsayitvÈ, agamÈ yena pabbato”ti.
Tattha kapaÓikÈti varÈkÈ1. KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔetÊti andhatÈya
puttaviyogadukkhena ca paridevamÈnÈ tattha tattha rukkhakaÄi~gare pÈdena
ghaÔÔeti. CaÓÉoraÓaÑ patÊti CaÓÉoraÓapabbatÈbhimukhÊ, tasmiÑ
pabbatapÈde paribbhamamÈnÈti attho. AgamÈ yena pabbatoti so hatthinÈgo
bandhanÈ mutto thokaÑ vissamitvÈ raÒÒo dasarÈjadhammagÈthÈhi
dhammaÑ desetvÈ “appamatto hohi mahÈrÈjÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ mahÈjanena
gandhamÈlÈdÊhi p|jiyamÈno nagarÈ nikkhamitvÈ tadaheva mÈtarÈ
samÈgantvÈ sabbaÑ pavattiÑ Ècikkhi. SÈ tuÔÔhamÈnasÈ–
“CiraÑ jÊvatu so rÈjÈ, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano.
Yo me puttaÑ pamocesi, sadÈ vuddhÈpacÈyikan”ti2–
raÒÒo anumodanaÑ akÈsi. RÈjÈ bodhisattassa guÓe pasÊditvÈ naÄiniyÈ
avid|re gÈmaÑ mÈpetvÈ bodhisattassa mÈtu cassa nibaddhaÑ vattaÑ
______________________________________________________________
1. AnÈthÈ (Ka)

2. Khu 5. 227 piÔÔhe.
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paÔÔhapesi. AparabhÈge bodhisatto mÈtari matÈya tassÈ sarÊraparihÈraÑ
katvÈ KuraÓÉaka-assamapadaÑ nÈma gato. TasmiÑ pana ÔhÈne
Himavantato otaritvÈ paÒcasatÈ isayo vasiÑsu. TaÑ vattaÑ tesaÑ datvÈ rÈjÈ
bodhisattassa samÈnar|paÑ silÈpaÔimaÑ kÈretvÈ mahÈsakkÈraÑ pavattesi.
JambudÊpavÈsino anusaÑvaccharaÑ sannipatitvÈ hatthimahaÑ nÈma
kariÑsu. TadÈrÈjÈ Œnando ahosi, hatthinÊ MahÈmÈyÈ, vanacarako
Devadatto, mÈtuposakahatthinÈgo LokanÈtho.
IdhÈpi dÈnapÈrami-Èdayo yathÈrahaÑ niddhÈretabbÈ. SÊlapÈramÊ pana
atisayavatÊti sÈ eva desanaÑ ÈruÄhÈ. TathÈ tiracchÈnayoniyaÑ uppannopi
brahmapubbadeva pubbÈcariya ÈhuneyyÈdibhÈvena SabbaÒÒubuddhenapi
pasatthabhÈvÈnur|paÑ mÈtuyÈ garucittaÑ upaÔÔhapetvÈ “mÈtÈ nÈmesÈ
puttassa bah|pakÈrÈ, tasmÈ mÈtupaÔÔhÈnaÑ nÈma paÓÉitena paÒÒattan”ti
manasi katvÈ anekesaÑ hatthisahassÈnaÑ issarÈdhipati mahÈnubhÈvo
y|thapati hutvÈ tehi anuvattiyamÈno ekakavihÈre antarÈyaÑ agaÓetvÈ
y|thaÑ pahÈya ekako hutvÈ upakÈrikhettaÑ p|jessÈmÊti mÈtuposanaÑ,
maggam|ÄhapurisaÑ disvÈ anukampÈya taÑ gahetvÈ
manussagocarasampÈpanaÑ, tena ca katÈparÈdhasahanaÑ,
hatthÈcariyappamukhÈnaÑ attÈnaÑ bandhituÑ ÈgatapurisÈnaÑ samatthopi
samÈno santÈsanamattenapi1 tesaÑ pÊÄanÈ bhavissati, mayhaÒca sÊlassa
khaÓÉÈdibhÈvoti tathÈ akatvÈ sudantena opavayho viya sukheneva
gahaÓ|pagamanaÑ, mÈtaraÑ vinÈ na kaÒci ajjhoharissÈmÊti sattÈhampi
anÈhÈratÈ, iminÈpÈhaÑ bandhÈpitoti cittaÑ anuppÈdetvÈ rÈjÈnaÑ mettÈya
pharaÓaÑ, tassa ca nÈnÈnayehi dhammadesanÈti evamÈdayo idha
mahÈpurisassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ2. Tena vuttaÑ “evaÑ acchariyÈ
ete, abbhutÈ ca Mahesino -pa- dhammassa anudhammato”ti.
MÈtuposakacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. SantÈpanamattenÈpi (SÊ)

2. VeditabbÈ (SÊ)
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2. Bh|ridattacariyÈvaÓÓanÈ

11. Dutiye Bh|ridattoti bh|risamadatto. Dattoti hi tadÈ bodhisattassa
mÈtÈpit|hi kataÑ nÈmaÑ, yasmÈ paneso nÈgabhavane
Vir|pakkhamahÈrÈjabhavane TÈvatiÑsabhavane ca uppanne paÒhe
sammadeva vinicchinÈti, ekadivasaÒca Vir|pakkhamahÈrÈje nÈgaparisÈya
saddhiÑ tidasapuraÑ gantvÈ SakkaÑ parivÈretvÈ nisinne devÈnamantare
paÒho samuÔÔhÈsi. TaÑ koci kathetuÑ nÈsakkhi. Sakkena pana anuÒÒÈto
palla~kavaragato hutvÈ mahÈsattova kathesi. Atha naÑ devarÈjÈ
dibbagandhapupphehi p|jetvÈ “Datta tvaÑ pathavisamÈya vipulÈya paÒÒÈya
samannÈgato ito paÔÔhÈya Bh|ridatto nÈmÈ”ti Èha. Bh|rÊti hi pathaviyÈ
nÈmaÑ, tasmÈ bh|risamatÈya bh|te atthe ramatÊti ca bh|risa~khÈtÈya
mahatiyÈ paÒÒÈya samannÈgatattÈ mahÈsatto “Bh|ridatto”ti paÒÒÈyittha,
mahatiyÈ pana nÈgiddhiyÈ samannÈgatattÈ mahiddhiko cÈti.
AtÊte hi imasmiÑyeva kappe BÈrÈÓasiraÒÒo putto pitarÈ raÔÔhato
pabbÈjito vane vasanto aÒÒatarÈya nÈgamÈÓavikÈya saÑvÈsaÑ kappesi.
TesaÑ saÑvÈsamanvÈya dve dÈrakÈ jÈyiÑsu putto ca dhÊtÈ ca. Puttassa
“SÈgarabrahmadatto”ti nÈmaÑ kariÑsu dhÊtÈya “SamuddajÈ”ti. So
aparabhÈge pitu accayena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rajjaÑ kÈresi. Atha DhataraÔÔho
nÈma nÈgarÈjÈ paÒcayojanasatike nÈgabhavane nÈgarajjaÑ kÈrento taÑ
abh|tavÈdikena Cittac|Äena1 nÈma kacchapena “BÈrÈÓasirÈjÈ attano
dhÊtaraÑ tuyhaÑ dÈtukÈmo, sÈ kho pana rÈjadhÊtÈ SamuddajÈ nÈma
abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ cÈ”ti kathitaÑ sutvÈ DhataraÔÔho cattÈro
nÈgamÈÓavake pesetvÈ taÑ dÈtuÑ anicchantaÑ nÈgavibhiÑsikÈya
bhiÑsÈpetvÈ “dammÊ”ti vutte mahantaÑ paÓÓÈkÈraÑ2 pesetvÈ mahatiyÈ
nÈgiddhiyÈ mahantena parivÈrena tassa dhÊtaraÑ nÈgabhavanaÑ netvÈ
aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi.
SÈ aparabhÈge DhataraÔÔhaÑ paÔicca Sudassano Datto Subhogo AriÔÔhoti
cattÈro putte paÔilabhi. Tesu Datto bodhisatto, so pubbe vuttanayeneva
Sakkena tuÔÔhacittena “Bh|ridatto”ti gahitanÈmattÈ
______________________________________________________________
1. Cittas|lena (SÊ)

2. SakkÈraÑ (SÊ, Ka)
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“Bh|ridatto”tveva paÒÒÈyittha. Atha nesaÑ pitÈ yojanasatikaÑ
yojanasatikaÑ rajjaÑ bhÈjetvÈ adÈsi. Mahanto yaso ahosi.
SoÄasasoÄasanÈgakaÒÒÈsahassÈni parivÈrayiÑsu. Pitupi ekayojanasatameva
rajjaÑ ahosi. Tayo puttÈ mÈse mÈse mÈtÈpitaro passituÑ Ègacchanti,
bodhisatto pana anvaddhamÈsaÑ Ègacchati.
So ekadivasaÑ Vir|pakkhamahÈrÈjena saddhiÑ Sakkassa upaÔÔhÈnaÑ
gato VejayantapÈsÈdaÑ1 SudhammadevasabhaÑ PÈricchattakakoviÄÈraÑ
PaÓÉukambalasilÈsanaÑ devaccharÈparivÈraÑ atimanoharaÑ
SakkasampattiÑ disvÈ “ettakamattampi nÈgattabhÈve Ôhitassa dullabhaÑ,
kuto sammÈsambodhÊ”ti nÈgattabhÈvaÑ jigucchitvÈ “nÈgabhavanaÑ gantvÈ
uposathavÈsaÑ vasitvÈ sÊlameva paggaÓhissÈmi, taÑ bodhiparipÈcanaÑ
hoti, imasmiÑ devaloke uppattikÈraÓaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ
nÈgabhavanaÑ gantvÈ mÈtÈpitaro Èha “ammatÈtÈ ahaÑ uposathakammaÑ
karissÈmÊ”ti. Tehi “idheva uposathaÑ upavasÈhi, bahigatÈnaÑ nÈgÈnaÑ
mahantaÑ bhayan”ti vutte ekavÈraÑ tathÈ katvÈ nÈgakaÒÒÈhi upadduto
punavÈre mÈtÈpit|naÑ anÈrocetvÈ attano bhariyaÑ ÈmantetvÈ “bhadde
ahaÑ manussalokaÑ gantvÈ YamunÈtÊre mahÈnigrodharukkho atthi, tassa
avid|re vammikamatthake bhoge ÈbhujitvÈ catura~gasamannÈgataÑ
uposathaÑ adhiÔÔhÈya nipajjitvÈ uposathakammaÑ karissÈmÊ”ti
nÈgabhavanato nikkhamitvÈ tathÈ karoti. Tena vuttaÑ “Vir|pakkhena
mahÈraÒÒÈ, devalokamagaÒchahan”ti-Èdi.
Tattha Vir|pakkhena mahÈraÒÒÈti Vir|pakkhena nÈma
nÈgÈdhipatimahÈrÈjena. Devalokanti TÈvatiÑsadevalokaÑ. AgaÒchahanti
agaÒchiÑ, upasa~kamiÑ ahaÑ.
12. TatthÈti tasmiÑ devaloke. PassiÑ tvÈhanti addakkhiÑ ahaÑ, tusaddo nipÈtamatto. EkantaÑ sukhasamappiteti ekantaÑ accantameva
sukhena sama~gÊbh|te. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ “santi bhikkhave cha
phassÈyatanikÈ nÈma saggÈ. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave na sukaraÑ akkhÈnena
pÈpuÓituÑ yÈva sukhÈ
______________________________________________________________
1. VejayantaÑ pÈsÈdaÑ (SÊ)
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saggÈ”ti1 ca. TaÑsaggagamanatthÈyÈti tasmiÑ saggasmiÑ uppattivasena
gamanatthÈya. SÊlabbatanti sÊlasa~khÈtaÑ vataÑ. Atha vÈ sÊlabbatanti
uposathasÊlaÒceva “mama cammaÑ cammatthikÈ harant|”ti-ÈdinÈ attano
sarÊrÈvayavapariccÈgasamÈdiyanasa~khÈtaÑ vataÒca.
13. SarÊrakiccanti mukhadhovanÈdisarÊrapaÔijagganaÑ. BhutvÈ
yÈpanamattakanti indriyÈni nibbisevanÈni kÈtuÑ sarÊraÔÔhitimattakaÑ
ÈhÈraÑ ÈharitvÈ. Caturo a~geti cattÈri a~gÈni. AdhiÔÔhÈyÈti adhiÔÔhahitvÈ.
SemÊti sayÈmi.
14. ChaviyÈti-Èdi tesaÑ catunnaÑ a~gÈnaÑ dassanaÑ. Tattha ca
chavicammÈnaÑ vissajjanaÑ ekaÑ a~gaÑ, sesÈni ekekameva,
maÑsaggahaÓeneva cettha rudhirampi sa~gahitanti daÔÔhabbaÑ. EtenÈti
etehi. HarÈtu soti yassa etehi chavi-ÈdÊhi karaÓÊyaÑ atthi, tassa mayÈ
dinnamevetaÑ, sabbaÑ so harat|ti attano attabhÈve anapekkhapavÈraÓaÑ
pavÈreti.
EvaÑ mahÈsattassa iminÈ niyÈmeneva anvaddhamÈsaÑ
uposathakammaÑ karontassa dÊgho addhÈ vÊtivatto. EvaÑ gacchante kÈle
ekadivasaÑ aÒÒataro nesÈdabrÈhmaÓo Somadattena nÈma attano puttena
saha taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ aruÓuggamanasamaye nÈgakaÒÒÈhi
parivÈriyamÈnaÑ2 mahÈsattaÑ disvÈ tassa santikaÑ agamÈsi. TÈvadeva
nÈgakaÒÒÈyo pathaviyaÑ nimujjitvÈ nÈgabhavanameva gatÈ. BrÈhmaÓo
mahÈsattaÑ pucchi “ko nu kho tvaÑ mÈrisa devo vÈ yakkho vÈ nÈgo vÈ”ti.
Bodhisatto yathÈbh|taÑ attÈnaÑ Èvi katvÈ sacÈyaÑ ito gaccheyya, idha me
vÈsaÑ mahÈjanassa pÈkaÔaÑ kareyya, tena me uposathavÈsassa antarÈyopi
siyÈ, yann|nÈhaÑ ito imaÑ nÈgabhavanaÑ netvÈ mahatiyÈ sampattiyÈ
yojeyyaÑ, evÈyaÑ tattheva abhiramissati, tena me uposathakammaÑ
addhaniyaÑ siyÈti. Atha naÑ Èha “brÈhmaÓa mahantaÑ te yasaÑ dassÈmi,
ramaÓÊyaÑ nÈgabhavanaÑ, ehi tattha gacchÈmÈ”ti. SÈmi putto me atthi,
tasmiÑ Ègacchante ÈgamissÈmÊti. Gaccha brÈhmaÓa puttaÑ ÈnehÊti.
BrÈhmaÓo gantvÈ puttassa tamatthaÑ ÈrocetvÈ taÑ Ènesi. MahÈsatto te
ubhopi ÈdÈya attano ÈnubhÈvena
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nÈgabhavanaÑ Ènesi. TesaÑ tattha dibbo attabhÈvo pÈtubhavi. Atha tesaÑ
mahÈsatto dibbasampattiÑ datvÈ cattÈri cattÈri nÈgakaÒÒÈsatÈni adÈsi. Te
mahatiÑ sampattiÑ anubhaviÑsu.
Bodhisattopi appamatto uposathakammaÑ karoti, anvaddhamÈsaÑ
mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ dhammakathaÑ kathetvÈ tato ca
brÈhmaÓassa santikaÑ gantvÈ ÈrogyaÑ pucchitvÈ “yena te attho, taÑ
vadeyyÈsÊ”ti ÈpucchitvÈ “anukkaÓÔhamÈno abhiramÈ”ti vatvÈ Somadattenapi
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ attano nivesanaÑ gacchati. BrÈhmaÓo
saÑvaccharaÑ tattha vasitvÈ mandapuÒÒatÈya ukkaÓÔhitvÈ anicchamÈnampi
puttaÑ gahetvÈ bodhisattaÑ ÈpucchitvÈ tena dÊyamÈnaÑ bahuÑ dhanaÑ
sabbakÈmadadaÑ maÓiratanampi alakkhikatÈya aggahetvÈ “manussalokaÑ
gantvÈ pabbajissÈmÊ”ti Èha. MahÈsatto nÈgamÈÓavake ÈÓÈpetvÈ taÑ
saputtakaÑ manussalokaÑ pÈpesi. Te ubhopi dibbÈbharaÓÈni dibbavatthÈni
ca omuÒcitvÈ nhÈyituÑ ekaÑ pokkharaÓiÑ otariÑsu, tasmiÑ khaÓe tÈni
antaradhÈyitvÈ nÈgabhavanameva agamaÑsu, atha
paÔhamanivatthakÈsÈvapilotikÈva sarÊre paÔimuÒci, dhanusarasattiyo gahetvÈ
araÒÒaÑ gantvÈ mige vadhitvÈ purimaniyÈmeneva jÊvikaÑ kappesuÑ.
Tena ca samayena aÒÒataro tÈpaso supaÓÓarÈjato laddhaÑ
alampÈyanamantaÑ1 tassa anucchavikÈni osadhÈni mant|pacÈraÒca attÈnaÑ
upaÔÔhahantassa aÒÒatarassa brÈhmaÓassa adÈsi. So “laddho me
jÊvik|pÈyo”ti katipÈhaÑ vasitvÈ tÈpasaÑ ÈpucchitvÈ pakkamanto
anupubbena YamunÈtÊraÑ patvÈ taÑ mantaÑ sajjhÈyanto mahÈmaggena
gacchati. TadÈ bodhisattassa bhavanato tassa paricÈrikÈ nÈgamÈÓavikÈ taÑ
sabbakÈmadadaÑ maÓiratanaÑ ÈdÈya YamunÈtÊre vÈlukÈrÈsimatthake
ÔhapetvÈ tassobhÈsena rattiyaÑ kÊÄitvÈ aruÓuggamane tassa brÈhmaÓassa
mantasaddaÑ sutvÈ “supaÓÓo”ti saÒÒÈya bhayatajjitÈ maÓiratanaÑ
aggahetvÈ pathaviyaÑ nimujjitvÈ nÈgabhavanaÑ agamaÑsu.
BrÈhmaÓo taÑ maÓiratanaÑ ÈdÈya pÈyÈsi. TasmiÑ khaÓe so
nesÈdabrÈhmaÓo puttena saddhiÑ migavadhÈya araÒÒaÑ gacchanto tassa
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hatthe taÑ maÓiratanaÑ disvÈ “idaÑ Bh|ridattassa sabbakÈmadadaÑ
maÓiratanan”ti saÒjÈnitvÈ taÑ gaÓhitukÈmo tena saddhiÑ allÈpasallÈpaÑ1
katvÈ mantavÈdibhÈvaÑ jÈnitvÈ evamÈha “sace me tvaÑ imaÑ maÓiratanaÑ
dassasi, evÈhaÑ te mahÈnubhÈvaÑ nÈgaÑ dassessÈmi, yaÑ tvaÑ gahetvÈ
gÈmanigamarÈjadhÈniyo caranto bahudhanaÑ lacchasÊ”ti. “Tena hi dassetvÈ
gaÓhÈhÊ”ti vutte taÑ ÈdÈya bodhisattaÑ uposathakaraÓaÔÔhÈne
vammikamatthake bhoge ÈbhujitvÈ nipannaÑ avid|re Ôhito hatthaÑ
pasÈretvÈ dassesi.
MahÈsatto taÑ nesÈdaÑ disvÈ “ayaÑ uposathassa me antarÈyaÑ
kareyyÈti nÈgabhavanaÑ netvÈ mahÈsampattiyaÑ patiÔÔhÈpitopi na icchi.
Tato apakkamitvÈ sayaÑ gantukÈmo mayÈ dÊyamÈnampi maÓiratanaÑ
gaÓhituÑ na icchi. IdÈni pana ahituÓÉikaÑ gahetvÈ Ègacchati. SacÈhaÑ
imassa mittadubbhino kujjheyyaÑ, sÊlaÑ me khaÓÉaÑ bhavissati. MayÈ kho
pana paÔhamaÑyeva catura~gasamannÈgato uposatho adhiÔÔhito, so
yathÈdhiÔÔhitova hotu. AlampÈyano maÑ chindatu vÈ mÈ vÈ, nevassa
kujjhissÈmÊ”ti cintetvÈ akkhÊni nimmÊletvÈ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ purecÈrikaÑ
katvÈ bhogantare sÊsaÑ pakkhipitvÈ niccalova hutvÈ nipajji.
NesÈdabrÈhmaÓopi “bho alampÈyana imaÑ nÈgaÑ gaÓha, maÓiÑ me dehÊ”ti
Èha. AlampÈyano nÈgaÑ disvÈ tuÔÔho maÓiÑ kismiÒci agaÓetvÈ “gaÓha
brÈhmaÓÈ”ti hatthe khipi. So tassa hatthato bhassitvÈ pathaviyaÑ
patitamattova pathaviÑ pavisitvÈ nÈgabhavanameva gato. NesÈdabrÈhmaÓo
maÓiratanato Bh|ridattena saddhiÑ mittabhÈvato ca parihÈyitvÈ
nippaccayova pakkanto.
15. AlampÈyanopi mahÈnubhÈvehi osadhehi attano sarÊraÑ makkhetvÈ
thokaÑ khÈditvÈ kheÄaÑ attano kÈyasmiÑ paribhÈvetvÈ dibbamantaÑ
jappanto bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ na~guÔÔhe gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ sÊse
daÄhaÑ gaÓhanto mukhamassa vivaritvÈ osadhaÑ khÈditvÈ mukhe
sahakheÄaÑ osiÒci. SucijÈtiko mahÈsatto sÊlabhedabhayena akujjhitvÈ
akkhÊni na ummÊlesi. Atha naÑ osadhamantabalena na~guÔÔhe gahetvÈ
heÔÔhÈ sÊsaÑ katvÈ saÒcÈletvÈ gahitagocaraÑ chaÉÉÈpetvÈ bh|miyaÑ
dÊghaso
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nipajjÈpetvÈ mas|rakaÑ maddanto viya hatthehi parimaddi. AÔÔhÊni
cuÓÓiyamÈnÈni viya ahesuÑ.
Puna na~guÔÔhe gahetvÈ dussaÑ pothento viya pothesi. MahÈsatto
evar|paÑ dukkhaÑ anubhontopi neva kujjhittha, aÒÒadatthu attano sÊlameva
Èvajjesi. Iti so mahÈsattaÑ dubbalaÑ katvÈ vallÊhi peÄaÑ sajjetvÈ
mahÈsattaÑ tattha pakkhipi. SarÊraÑ panassa mahantaÑ tattha na pavisati.
Atha naÑ paÓhiyÈ koÔÔento pavesetvÈ peÄaÑ ÈdÈya ekaÑ gÈmaÑ gantvÈ
gÈmamajjhe otÈretvÈ “nÈgassa naccaÑ daÔÔhukÈmÈ Ègacchant|”ti
saddamakÈsi. SakalagÈmavÈsino sannipatiÑsu. TasmiÑ khaÓe alampÈyano
“nikkhama mahÈnÈgÈ”ti Èha. MahÈsatto cintesi “ajja mayÈ parisaÑ
tosentena kÊÄituÑ vaÔÔati, evaÑ alampÈyano bahudhanaÑ labhitvÈ tuÔÔho
maÑ vissajjessati, yaÑ yaÑ esa maÑ kÈreti, taÑ taÑ karissÈmÊ”ti.
Atha naÑ so peÄato nikkhamantaÑ “mahÈ hohÊ”ti Èha, so mahÈ ahosi.
“Khuddako vaÔÔo viphaÓo ekaphaÓo dviphaÓo yÈva sahassaphaÓo ucco nÊco
dissamÈnakÈyo adissamÈnakÈyo dissamÈna-upaÉÉhakÈyo nÊlo pÊto lohito
odÈto maÒjiÔÔho hohi, dh|maÑ vissajjehi, jÈlasikhaÑ udakaÒca vissajjehÊ”ti
vutte tena vuttaÑ taÑ taÑ ÈkÈraÑ nimminitvÈ naccaÑ dassesi. TaÑ disvÈ
manussÈ acchariyabbhutacittajÈtÈ bahuÑ hiraÒÒasuvaÓÓavatthÈla~kÈrÈdiÑ
adaÑsu. Iti tasmiÑ gÈme satasahassamattaÑ labhi. So kiÒcÈpi mahÈsattaÑ
gaÓhanto “sahassaÑ labhitvÈ taÑ vissajjessÈmÊ”ti Èha. TaÑ pana dhanaÑ
labhitvÈ “gÈmakepi tÈva mayÈ ettakaÑ dhanaÑ laddhaÑ, nagare kira
bahudhanaÑ labhissÈmÊ”ti dhanalobhena na muÒci.
So tasmiÑ gÈme kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ ratanamayaÑ peÄaÑ kÈretvÈ
tattha mahÈsattaÑ pakkhipitvÈ sukhayÈnakaÑ Èruyha mahantena parivÈrena
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu taÑ kÊÄÈpetvÈ BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi, nÈgarÈjassa
madhulÈjaÑ deti, abaddhasattuÒca deti. So gocaraÑ na gaÓhi
avissajjanabhayena. GocaraÑ agaÓhantampi ca naÑ cattÈro nagaradvÈre
ÈdiÑ katvÈ tattha tattha mÈsamattaÑ kÊÄÈpesi. Tena vuttaÑ “saÑsito
akataÒÒunÈ”ti-Èdi.
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Tattha saÑsitoti eso nÈgo amukassa nigrodharukkhassa samÊpe
vammikamatthake sayitoti evaÑ ÔhÈnaÑ dassetvÈ kathito. AkataÒÒunÈti
attanÈ kataÑ upakÈraÑ ajÈnantena mittadubbhinÈ nesÈdabrÈhmaÓenÈti
adhippÈyo. AlampÈyanoti alampÈyanavijjÈparijappanena “alampÈyano”ti
evaÑ laddhanÈmo ahituÓÉikabrÈhmaÓo. MamaggahÊti maÑ aggahesi. KÊÄeti
maÑ tahiÑ tahinti tattha tattha gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu attano jivikatthaÑ
maÑ kÊÄÈpeti.
17. TiÓatopi lahuko mamÈti attano jÊvitapariccÈgo
tiÓasalÈkapariccÈgatopi lahuko hutvÈ mama upaÔÔhÈtÊti attho. PathavÊuppatanaÑ viyÈti sÊlavÊtikkamo pana
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈya mahÈpathaviyÈ parivattanaÑ
viya tatopi taÑ bhÈriyataraÑ hutvÈ mayhaÑ upaÔÔhÈtÊti dasseti.
18. NirantaraÑ jÈtisatanti mama jÈtÊnaÑ anekasatampi anekasatÈsupi
jÈtÊsu nirantarameva sÊlassa avÊtikkamanahetu mama jÊvitaÑ cajeyyaÑ
cajituÑ sakkomi. Neva sÊlaÑ pabhindeyyanti sÊlaÑ pana samÈdinnaÑ
ekampi neva bhindeyyaÑ na vinÈseyyaÑ. CatuddÊpÈna het|ti
cakkavattirajjasiriyÈpi kÈraÓÈti dasseti.
19. IdÈni yadatthaÑ attano jÊvitampi pariccajitvÈ tadÈ sÊlameva
rakkhitaÑ, tÈya ca sÊlarakkhÈya tathÈ anatthakÈrakesu nesÈdaalampÈyanabrÈhmaÓesu cittassa aÒÒathattaÑ na kataÑ, taÑ dassetuÑ
“apicÈ”ti osÈnagÈthamÈha. TaÑ heÔÔhÈ vuttatthameva.
EvaÑ pana mahÈsatte ahituÓÉika1hatthagate tassa mÈtÈ dussupinaÑ
disvÈ puttaÒca tattha apassantÊ sokÈbhibh|tÈ ahosi. AthassÈ jeÔÔhaputto
Sudassano taÑ pavattiÑ sutvÈ SubhogaÑ “HimavantaÑ gantvÈ paÒcasu
mahÈnadÊsu sattasu ca mahÈsaresu Bh|ridattaÑ upadhÈretvÈ ehÊ”ti pahiÓi.
KÈÓÈriÔÔhaÑ “devalokaÑ gantvÈ sace devatÈhi dhammaÑ sotukÈmÈhi
Bh|ridatto tattha nÊto, tato naÑ ÈnehÊ”ti pahiÓi. SayaÑ pana “manussaloke
gavesissÈmÊ”ti tÈpasavesena
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nÈgabhavanato nikkhami. AccimukhÊ1 nÈmassa vemÈtikÈ bhaginÊ bodhisatte
adhimattasinehÈ taÑ anubandhi. TaÑ maÓÉ|kacchÈpiÑ katvÈ jaÔantare
pakkhipitvÈ mahÈsattassa uposathakaraÓaÔÔhÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbattha
gavesanto anukkamena BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjadvÈraÑ agamÈsi. TadÈ
alampÈyano rÈja~gaÓe mahÈjanassa majjhe raÒÒo Bh|ridattassa kÊÄaÑ
dassetuÑ peÄaÑ vivaritvÈ “ehi mahÈnÈgÈ”ti saÒÒamadÈsi.
MahÈsatto sÊsaÑ nÊharitvÈ olokento jeÔÔhabhÈtikaÑ disvÈ peÄato
nikkhamma tadabhimukho pÈyÈsi. MahÈjano bhÊto paÔikkami. So gantvÈ taÑ
abhivÈdetvÈ nivattitvÈ peÄameva pÈvisi. AlampÈyano “iminÈ ayaÑ tÈpaso
daÔÔho”ti saÒÒÈya “mÈ bhÈyi, mÈ bhÈyÊ”ti Èha. Sudassano “ayaÑ nÈgo
mayhaÑ kiÑ karissati, mahÈ sadiso ahituÓÉiko nÈma natthÊ”ti tena
vÈdappaÔivÈdaÑ samuÔÔhÈpetvÈ “tvaÑ imaÑ nÈgaÑ gahetvÈ gajjasi, ahaÑ
taÑ imÈya maÓÉ|kacchÈpiyÈ icchanto nÈsayissÈmÊ”ti bhaginiÑ pakkositvÈ
hatthaÑ pasÈresi. SÈ tassa saddaÑ sutvÈ jaÔantare nipannÈ tikkhattuÑ
maÓÉ|kavassitaÑ vassitvÈ nikkhamitvÈ aÑsak|Ôe nisÊditvÈ uppatitvÈ tassa
hatthatale tÊÓi visabind|ni pÈtetvÈ puna tassa jaÔantarameva pÈvisi.
Sudassano visabinduÑ dassetvÈ “idaÑ binduÑ sace pathaviyaÑ
pÈtessati, osadhitiÓavanappatayo sabbe nassissanti. Sace ÈkÈse khipissati,
sattavassÈni devo na vassissati. Sace udake pÈtessati, yÈvatÈ tattha udakajÈtÈ
pÈÓÈ sabbe mareyy|n”ti vatvÈ rÈjÈnaÑ saddahÈpetuÑ tayo ÈvÈÔe khaÓÈpetvÈ
ekaÑ nÈnÈbhesajjÈnaÑ p|resi, dutiyaÑ gomayassa, tatiyaÑ
dibbosadhÈnaÒceva p|retvÈ majjhe ÈvÈÔe visabinduÑ pakkhipi.
Ta~khaÓaÒÒeva dh|mÈyitvÈ jÈlÈ uÔÔhahi. SÈ gantvÈ gomayÈvÈÔaÑ gaÓhi.
Tatopi jÈlÈ uÔÔhÈya dibbosadhapuÓÓaÑ gahetvÈ dibbosadhÈni jhÈpetvÈ
nibbÈyi. AlampÈyanaÑ tattha ÈvÈÔassa avid|re ÔhitaÑ usumÈ pharitvÈ
sarÊracchaviÑ uppÈÔetvÈ gatÈ. SetakuÔÔhÊ ahosi. So bhayatajjito
“nÈgarÈjÈnaÑ vissajjemÊ”ti tikkhattuÑ vÈcaÑ nicchÈresi. TaÑ sutvÈ
bodhisatto ratanapeÄÈya nikkhamitvÈ
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sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ attabhÈvaÑ mÈpetvÈ devalÊÄÈya Ôhito. Sudassano
ca AccimukhÊ ca tatheva aÔÔhaÑsu.
Tato Sudassano attano bhÈgineyyabhÈvaÑ raÒÒo Èrocesi. TaÑ sutvÈ
rÈjÈ te Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ antepuraÑ netvÈ mahantaÑ
sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ Bh|ridattena saddiÑ paÔisanthÈraÑ karonto “tÈta
evaÑ mahÈnubhÈvaÑ taÑ alampÈyano kathaÑ gaÓhÊ”ti pucchi. So sabbaÑ
vitthÈrena kathetvÈ “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma iminÈ niyÈmena rajjaÑ kÈretuÑ
vaÔÔatÊ”ti mÈtulassa dhammaÑ desesi. Atha Sudassano “mÈtula mama mÈtÈ
Bh|ridattaÑ apassantÊ kilamati, na sakkÈ amhehi idha papaÒcaÑ kÈtun”ti
mÈtulaÑ ÈpucchitvÈ Bh|ridatta-accimukhÊhi saddhiÑ nÈgabhavanameva
gato.
Atha tattha mahÈpuriso gilÈnaseyyÈya nipanno gilÈnapucchanatthaÑ
ÈgatÈya mahatiyÈ nÈgaparisÈya vede ca yaÒÒe ca brÈhmaÓe ca sambhÈvetvÈ
KÈÓÈriÔÔhe kathente taÑ vÈdaÑ bhinditvÈ nÈnÈnayehi dhammaÑ desetvÈ
sÊlasampadÈya diÔÔhisampadÈya ca patiÔÔhÈpetvÈ yÈvajÊvaÑ sÊlÈni rakkhitvÈ
uposathakammaÑ katvÈ ÈyupariyosÈne saggapuraÑ p|resi.
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, nesÈdabrÈhmaÓo Devadatto,
Somadatto Œnando, AccimukhÊ UppalavaÓÓÈ, Sudassano SÈriputto, Subhogo
MahÈmoggallÈno, KÈÓÈriÔÔho Sunakkhatto, Bh|ridatto LokanÈtho.
Tassa idhÈpi sesapÈramiyo heÔÔhÈ vuttanayeneva niddhÈretabbÈ. IdhÈpi
yojanasatike attano nÈgabhavanaÔÔhÈne soÄasahi nÈgakaÒÒÈsahassehi
cittar|paÑ viya paricÈriyamÈno devalokasampattisadise nÈgalokissariye
Ôhitopi issariyamadaÑ akatvÈ anvaddhamÈsaÑ mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnaÑ, kule
jeÔÔhÈpacÈyanaÑ, sakalÈya nÈgaparisÈya CÈtumahÈrÈjikaparisÈya
TÈvatiÑsaparisÈya ca samuÔÔhitapaÒhÈnaÑ taÑtaÑparisamajjhe
kumudanÈlakalÈpaÑ viya sunisitasatthena attano paÒÒÈsatthena tÈvadeva
pacchinditvÈ tesaÑ cittÈnuk|ladhammadesanÈ, vuttappakÈraÑ
bhogasampattiÑ pahÈya attano sarÊrajÊvitanirapekkhaÑ
catura~gasamannÈgataÑ uposathÈdhiÔÔhÈnaÑ, tattha ca paÔiÒÒÈya
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visaÑvÈdanabhayena ahituÓÉikahatthagamanaÑ, tasmiÒca mukhe
visamissakheÄapÈtanaÑ na~guÔÔhe gahetvÈ ÈviÒchanaÑ kaÉÉhanaÑ
bh|miyaÑ ghaÑsanaÑ maddanaÑ pothananti evamÈdiÑ
nÈnappakÈravippakÈraÑ karontepi evar|paÑ mahÈdukkhaÑ anubhavatopi1
kujjhitvÈ olokanamattena taÑ chÈrikaÑ kÈtuÑ samatthassÈpi sÊlapÈramiÑ
ÈvajjitvÈ sÊlakhaÓÉanabhayena Êsakampi cittassa vikÈrÈbhÈvo, dhanaÑ
labhÈpemÊti vÈ tassa cittÈnuvattanaÑ, Subhogena punÈnÊtassa akataÒÒuno
mittadubbhissa nesÈdabrÈhmaÓassa sÊlaÑ anadhiÔÔhahitvÈpi akujjhanaÑ,
KÈÓÈriÔÔhena kathitaÑ micchÈvÈdaÑ bhinditvÈ anekapariyÈyena dhammaÑ
bhÈsitvÈ nÈgaparisÈya sÊlesu sammÈdiÔÔhiyaÒca patiÔÔhÈpananti evamÈdayo
bodhisattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ. TenetaÑ vuccati “evaÑ acchariyÈ
hete -pa- dhammassa anudhammato”ti.
Bh|ridattacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. CampeyyanÈgacariyÈvaÓÓanÈ
20. Tatiye Campeyyakoti A~gamagadharaÔÔhÈnaÑ antare CampÈ nÈma
nadÊ, tassÈ heÔÔhÈ nÈgabhavanampi avid|rabhavattÈ CampÈ nÈma, tattha jÈto
nÈgarÈjÈ Campeyyako. TadÈpi dhammiko Èsinti tasmiÑ
CampeyyanÈgarÈjakÈlepi ahaÑ dhammacÈrÊ ahosiÑ.
Bodhisatto hi tadÈ CampÈnÈgabhavane nibbattitvÈ Campeyyo nÈma
nÈgarÈjÈ ahosi mahiddhiko mahÈnubhÈvo. So tattha nÈgarajjaÑ kÈrento
devarÈjabhogasampattisadisa-issariyasampattiÑ anubhavanto
pÈramip|raÓassa anokÈsabhÈvato “kiÑ me imÈya tiracchÈnayoniyÈ,
uposathavÈsaÑ vasitvÈ ito muccitvÈ sammadeva pÈramiyo p|ressÈmÊ”ti tato
paÔÔhÈya attano pÈsÈdeyeva uposathakammaÑ karoti.
Ala~katanÈgamÈÓavikÈ tassa santikaÑ Ègacchanti. So “idha me sÊlassa
antarÈyo bhavissatÊ”ti pÈsÈdato nikkhamitvÈ uyyÈne nisÊdati. TatrÈpi tÈ
Ègacchanti. So cintesi “idha me sÊlassa saÑkileso bhavissati, ito
nÈgabhavanato nikkhamitvÈ
______________________________________________________________
1. Anubhavantopi (Ka)
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manussalokaÑ gantvÈ uposathavÈsaÑ vasissÈmÊ”ti. So tato paÔÔhÈya
uposathadivasesu nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ ekassa paccantagÈmassa
avid|re maggasamÊpe vammikamatthake “mama cammÈdÊhi atthikÈ
cammÈdÊni gaÓhantu, kÊÄÈsappaÑ vÈ kÈtukÈmÈ kÊÄÈsappaÑ karont|”ti
sarÊraÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ bhoge ÈbhujitvÈ nipanno uposathavÈsaÑ
vasati cÈtuddasiyaÑ paÒcadasiyaÒca, pÈÔipade nÈgabhavanaÑ gacchati,
tassevaÑ uposathaÑ karontassa dÊgho addhÈ vÊtivatto.
Atha bodhisatto SumanÈya nÈma attano aggamahesiyÈ “deva tvaÑ
manussalokaÑ gantvÈ uposathaÑ upavasasi, so ca sÈsa~ko sappaÔibhayo”ti
vutto ma~galapokkharaÓitÊre ÔhatvÈ “sace maÑ bhadde koci paharitvÈ
kilamessati, imissÈ pokkharaÓiyÈ udakaÑ ÈvilaÑ bhavissati. Sace supaÓÓo
gaÓhissati, udakaÑ pakkuthissati. Sace ahituÓÉiko gaÓhissati, udakaÑ
lohitavaÓÓaÑ bhavissatÊ”ti tÊÓi nimittÈni tassÈ ÈcikkhitvÈ cÈtuddasÊuposathaÑ adhiÔÔhÈya nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ tattha gantvÈ
vammikamatthake nipajji sarÊrasobhÈya vammikaÑ sobhayamÈno.
SarÊraÒhissa rajatadÈmaÑ viya setaÑ ahosi, matthako rattakambalageÓÉuko
viya, sarÊraÑ na~galasÊsappamÈÓaÑ, Bh|ridattakÈle1 pana |ruppamÈÓaÑ,
Sa~khapÈlakÈle2 ekadoÓikanÈvappamÈÓaÑ.
TadÈ eko BÈrÈÓasimÈÓavo TakkasilaÑ gantvÈ alampÈyanamantaÑ
uggaÓhitvÈ tena maggena attano gÈmaÑ gacchanto mahÈsattaÑ disvÈ “kiÑ
me tucchahatthena gÈmaÑ gantuÑ, imaÑ nÈgaÑ gahetvÈ
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu kÊÄÈpento dhanaÑ uppÈdetvÈva gamissÈmÊ”ti
cintetvÈ dibbosadhÈni gahetvÈ dibbamantaÑ parivattetvÈ tassa santikaÑ
agamÈsi. DibbamantaÑ sutakÈlato paÔÔhÈya mahÈsattassa kaÓÓesu
tattasalÈkÈpavesanakÈlo viya ahosi matthake3 sikharena abhimanthiyamÈno
viya. So “ko nu kho eso”ti bhogantarato sÊsaÑ ukkhipitvÈ olokento
ahituÓÉikaÑ disvÈ cintesi “mama visaÑ uggatejaÑ, sacÈhaÑ kujjhitvÈ
nÈsÈvÈtaÑ vissajjessÈmi, etassa sarÊraÑ bhusamuÔÔhi viya vippakirissati,
atha me sÊlaÑ khaÓÉaÑ bhavissati, na naÑ olokessÈmÊ”ti. So akkhÊni
nimmÊletvÈ sÊsaÑ bhogantare Ôhapesi.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 221 piÔÔhe.

2. Khu 6. 16 piÔÔhe.

3. Matthako (SÊ)
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ahituÓÉikabrÈhmaÓo osadhaÑ khÈditvÈ mantaÑ parivattetvÈ kheÄaÑ
mahÈsattassa sarÊre osiÒci1. OsadhÈnaÒca mantassa ca ÈnubhÈvena kheÄena
phuÔÔhaphuÔÔhaÔÔhÈne phoÔÈnaÑ uÔÔhÈnakÈlo viya ahosi.
Atha so na~guÔÔhe gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ dÊghaso nipajjÈpetvÈ ajapadena
daÓÉena uppÊÄetvÈ dubbalaÑ katvÈ sÊsaÑ daÄhaÑ gahetvÈ nippÊÄesi.
MahÈsatto mukhaÑ vivari. Athassa mukhe kheÄaÑ osiÒcitvÈ
osadhamantabalena dante bhindi. MukhaÑ lohitassa p|ri. MahÈsatto attano
sÊlabhedabhayena evar|paÑ dukkhaÑ adhivÈsento akkhÊni ummÊletvÈ
olokanamattampi nÈkÈsi. Sopi “nÈgarÈjÈnaÑ dubbalaÑ karissÈmÊ”ti
na~guÔÔhato paÔÔhÈya aÔÔhÊni saÑcuÓÓayamÈno viya sakalasarÊraÑ madditvÈ
paÔÔakaveÔhanaÑ nÈma veÔhesi, tantamajjitaÑ nÈma majji, na~guÔÔhe gahetvÈ
dussapothanaÑ nÈma pothesi. MahÈsattassa sakalasarÊraÑ lohitamakkhitaÑ
ahosi, so mahÈvedanaÑ adhivÈsesi.
Athassa dubbalabhÈvaÑ ÒatvÈ2 vallÊhi peÄaÑ karitvÈ tattha naÑ
pakkhipitvÈ paccantagÈmaÑ netvÈ mahÈjanassa majjhe kÊÄÈpesi. NÊlÈdÊsu
vaÓÓesu vaÔÔacaturassÈdÊsu saÓÔhÈnesu aÓuÑth|lÈdÊsu pamÈÓesu yaÑ yaÑ
brÈhmaÓo icchati, mahÈsatto taÑ tadeva katvÈ naccati, phaÓasatampi
phaÓasahassampi karotiyeva. MahÈjano pasÊditvÈ bahudhanamadÈsi.
Ekadivasameva kahÈpaÓasahassaÒceva sahassagghanike ca parikkhÈre labhi.
BrÈhmaÓo Èditova “sahassaÑ labhitvÈ vissajjessÈmÊ”ti cintesi, taÑ pana
dhanaÑ labhitvÈ “paccantagÈmeyeva tÈva me ettakaÑ dhanaÑ laddhaÑ,
rÈjarÈjamahÈmattÈnaÑ dassite kÊva bahuÑ dhanaÑ labhissÈmÊ”ti sakaÔaÒca
sukhayÈnakaÒca gahetvÈ sakaÔe parikkhÈre ÔhapetvÈ sukhayÈnake nisinno
“mahantena parivÈrena mahÈsattaÑ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu kÊÄÈpento
BÈrÈÓasiyaÑ UggasenaraÒÒo santike kÊÄÈpetvÈ vissajjessÈmÊ”ti agamÈsi. So
maÓÉ|ke mÈretvÈ nÈgaraÒÒo deti. NÈgarÈjÈ “punappunaÑ maÑ nissÈya
mÈressatÊ”ti na khÈdati. Athassa madhulÈje adÈsi. Tepi “sacÈhaÑ gocaraÑ
gaÓhissÈmi, antopeÄÈyameva maraÓaÑ bhavissatÊ”ti na khÈdati.
______________________________________________________________
1. Opi (SÊ)

2. KaritvÈ (SÊ)
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21. BrÈhmaÓo mÈsamattena BÈrÈÓasiÑ patvÈ dvÈragÈmake taÑ
kÊÄÈpento bahudhanaÑ labhi. RÈjÈpi naÑ pakkosÈpetvÈ “amhÈkampi
kÊÄÈpehÊ”ti Èha. “SÈdhu deva sve pannarase tumhÈkaÑ kÊÄÈpessÈmÊ”ti Èha.
RÈjÈ “sve nÈgarÈjÈ rÈja~gaÓe naccissati, mahÈjano sannipatitvÈ passat|”ti
bheriÑ carÈpetvÈ punadivase rÈja~gaÓaÑ ala~kÈrÈpetvÈ brÈhmaÓaÑ
pakkosÈpesi. So ratanapeÄÈya mahÈsattaÑ netvÈ vicittatthare peÄaÑ ÔhapetvÈ
nisÊdi. RÈjÈpi pÈsÈdÈ oruyha mahÈjanaparivuto rÈjÈsane nisÊdi. BrÈhmaÓo
mahÈsattaÑ nÊharitvÈ naccÈpesi. MahÈsatto tena cintitacintitÈkÈraÑ dassesi.
MahÈjano sakabhÈvena sandhÈretuÑ na sakkoti. CelukkhepasahassÈni
pavattanti. Bodhisattassa upari ratanavassaÑ vassi. Tena vuttaÑ “tadÈpi
maÑ dhammacÈrin”ti-Èdi.
Tattha tadÈpÊti yadÈhaÑ Campeyyako nÈgarÈjÈ homi, tadÈpi.
DhammacÈrinti dasakusalakammapathadhammaÑ eva carati, na
aÓumattampi adhammanti dhammacÈrÊ. UpavuÔÔha-uposathanti
aÔÔha~gasamannÈgatassa ariyuposathasÊlassa rakkhaÓavasena upavasitauposathaÑ. RÈjadvÈramhi kÊÄatÊti BÈrÈÓasiyaÑ UggasenaraÒÒo gehadvÈre
kÊÄÈpeti.
22. YaÑ yaÑ so vaÓÓaÑ cintayÊti so ahituÓÉikabrÈhmaÓo “yaÑ yaÑ
nÊlÈdivaÓÓaÑ hot|”ti cintesi. Tena vuttaÑ “nÊlaÑ va pÊtalohitan”ti. Tattha
nÊlaÑ vÈti vÈ-saddo aniyamattho, gÈthÈsukhatthaÑ rassaÑ katvÈ vutto, tena
vÈsaddena vuttÈvasiÔÔhaÑ odÈtÈdivaÓÓavisesaÒceva vaÔÔÈdisaÓÔhÈnavisesaÒca
aÓuÑth|lÈdipamÈÓavisesaÒca sa~gaÓhÈti. Tassa cittÈnuvattantoti tassa
ahituÓÉikassa cittaÑ anuvattanto. Cintitasannibhoti tena cintitacintitÈkÈrena
pekkhajanassa upaÔÔhahÈmÊti dasseti.
23. Na kevalaÒca tena cintitÈkÈradassanaÑ eva mayhaÑ ÈnubhÈvo. Api
ca thalaÑ kareyyamudakaÑ, udakampi thalaÑ kareti thalaÑ mahÈpathaviÑ
gahetvÈ udakaÑ, udakampi gahetvÈ pathaviÑ kÈtuÑ sakkuÓeyyaÑ evaÑ
mahÈnubhÈvo ca. YadihaÑ tassa kuppeyyanti tassa ahituÓÉikassa ahaÑ yadi
kujjheyyaÑ. KhaÓena chÈrikaÑ kareti kodhuppÈdakkhaÓe eva bhasmaÑ
kareyyaÑ.

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

129

24. EvaÑ BhagavÈ tadÈ attano uppajjanakÈnatthapaÔibÈhane
samatthataÑ dassetvÈ idÈni yena adhippÈyena taÑ paÔibÈhanaÑ na kataÑ,
taÑ dassetuÑ “yadi cittavasÊ hessan”ti-ÈdimÈha.
Tassattho–“ayaÑ ahituÓÉiko maÑ ativiya bÈdhati, na me Èn|bhÈvaÑ
jÈnÈti, handassa me ÈnubhÈvaÑ dassessÈmÊ”ti kujjhitvÈ olokanamattenÈpi
yadi cittavasÊ abhavissaÑ, atha so bhusamuÔÔhi viya vippakirissati. AhaÑ
yathÈsamÈdinnato parihÈyissÈmi sÊlato. TathÈ ca sati sÊlena parihÊnassa
khaÓÉitasÊlassa yvÈyaÑ mayÈ DÊpa~karadasabalassa pÈdam|lato paÔÔhÈya
abhipatthito, uttamattho BuddhabhÈvo so na sijjhati.
25. KÈmaÑ bhijjatuyaÑ kÈyoti ayaÑ cÈtumahÈbh|tiko
odanakummÈs|pacayo
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo kÈyo kiÒcÈpi
bhijjatu vinassatu, idheva imasmiÑ eva ÔhÈne mahÈvÈte khittabhusamuÔÔhi
viya vippakirÊyatu, neva sÊlaÑ pabhindeyyaÑ, vikirante bhusaÑ viyÈti
sÊlaÑ pana uttamatthasiddhiyÈ hetubh|taÑ imasmiÑ kaÄevare bhusamuÔÔhi
viya vippakirantepi neva bhindeyyaÑ, kÈyajÊvitesu nirapekkho hutvÈ
sÊlapÈramiÑyeva p|remÊti cintetvÈ taÑ tÈdisaÑ dukkhaÑ tadÈ adhivÈsesinti
dasseti.
Atha mahÈsattassa pana ahituÓÉikahatthagatassa mÈso parip|ri, ettakaÑ
kÈlaÑ nirÈhÈrova ahosi. SumanÈ “aticirÈyati me sÈmiko, kÈ nu kho
pavattÊ”ti pokkharaÓiÑ olokentÊ lohitavaÓÓaÑ udakaÑ disvÈ “ahituÓÉikena
gahito bhavissatÊ”ti ÒatvÈ nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ vammikasantikaÑ
gantvÈ mahÈsattassa gahitaÔÔhÈnaÑ kilamitaÔÔhÈnaÒca disvÈ roditvÈ kanditvÈ
paccantagÈmaÑ gantvÈ pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
rÈjadvÈre ÈkÈse rodamÈnÈ aÔÔhÈsi. MahÈsatto naccantova ÈkÈsaÑ ullokento
taÑ disvÈ lajjito peÄaÑ pavisitvÈ nipajji.
RÈjÈ tassa peÄaÑ paviÔÔhakÈle “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti ito cito ca
olokento taÑ ÈkÈse ÔhitaÑ disvÈ “kÈ nu tvan”ti pucchitvÈ tassÈ
nÈgakaÒÒÈbhÈvaÑ sutvÈ “nissaÑsayaÑ kho nÈgarÈjÈ imaÑ
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disvÈ lajjito peÄaÑ paviÔÔho, ayaÒca yathÈdassito iddhÈnubhÈvo
nÈgarÈjasseva, na ahituÓÉikassÈ”ti niÔÔhaÑ gantvÈ “evaÑ mahÈnubhÈvo
ayaÑ nÈgarÈjÈ, kathaÑ nÈma imassa hatthaÑ gato”ti pucchitvÈ “ayaÑ
dhammacÈrÊ sÊlavÈ nÈgarÈjÈ, cÈtuddasÊpannarasÊsu uposathaÑ upavasanto
attano sarÊraÑ dÈnamukhe niyyÈtetvÈ mahÈmaggasamÊpe vammikamatthake
nipajjati, tatthÈyametena gahito, imassa devaccharÈpaÔibhÈgÈ anekasahassÈ
itthiyo, devalokasampattisadisÈ nÈgabhavanasampatti, ayaÑ mahiddhiko
mahÈnubhÈvo sakalapathaviÑ parivattetuÑ samattho, kevalaÑ ‘sÊlaÑ me
bhijjissatÊ’ti evar|paÑ vippakÈraÑ dukkhaÒca anubhotÊ”ti ca sutvÈ
saÑvegappatto tÈvadeva tassa ahituÓÉikassa brÈhmaÓassa bahuÑ dhanaÑ
mahantaÒca yasaÑ issariyaÒca datvÈ “handa bho imaÑ nÈgarÈjÈnaÑ
vissajjehÊ”ti vissajjÈpesi.
MahÈsatto nÈgavaÓÓaÑ antaradhÈpetvÈ mÈÓavakavaÓÓena devakumÈro
viya aÔÔhÈsi. SumanÈpi ÈkÈsato otaritvÈ tassa santike aÔÔhÈsi. NÈgarÈjÈ raÒÒo
aÒjaliÑ katvÈ “ehi mahÈrÈja, mayhaÑ nivesanaÑ passituÑ ÈgacchÈhÊ”ti
yÈci. TenÈha BhagavÈ–
“Mutto Campeyyako nÈgo, rÈjÈnaÑ etadabravi.
Namo te KÈsirÈjatthu, namo te KÈsivaÉÉhana.
AÒjaliÑ te paggaÓhÈmi, passeyyaÑ me nivesanan”ti1.
Atha rÈjÈ tassa nÈgabhavanagamanaÑ anujÈni. MahÈsatto taÑ
saparisaÑ gahetvÈ nÈgabhavanaÑ netvÈ attano issariyasampattiÑ dassetvÈ
katipÈhaÑ tattha vasÈpetvÈ bheriÑ carÈpesi “sabbÈ rÈjaparisÈ
yÈvadicchakaÑ hiraÒÒasuvaÓÓÈdikaÑ dhanaÑ gaÓhat|”ti. RaÒÒo ca anekehi
sakaÔasatehi dhanaÑ pesesi. “MahÈrÈja raÒÒÈ nÈma dÈnaÑ dÈtabbaÑ, sÊlaÑ
rakkhitabbaÑ, dhammikÈ rakkhÈvaraÓagutti sabbattha saÑvidahitabbÈ”ti
dasahi rÈjadhammakathÈhi ovaditvÈ vissajjesi. RÈjÈ mahantena yasena
nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ BÈrÈÓasimeva gato. Tato paÔÔhÈya kira
JambudÊpatale hiraÒÒasuvaÓÓaÑ jÈtaÑ. MahÈsatto sÊlÈni rakkhitvÈ
anvaddhamÈsaÑ uposathakammaÑ katvÈ sapariso saggapuraÑ p|resi. TadÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 339 piÔÔhe.

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

131

ahituÓÉiko Devadatto ahosi, SumanÈ RÈhulamÈtÈ, Uggaseno SÈriputtatthero,
Campeyyako nÈgarÈjÈ LokanÈtho.
Tassa idhÈpi yathÈrahaÑ sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ. Idha
bodhisattassa acchariyÈnubhÈvÈ heÔÔhÈ vuttanayÈ evÈti.
CampeyyanÈgacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. C|ÄabodhicariyÈvaÓÓanÈ
26. Catutthe c|ÄabodhÊti mahÈbodhiparibbÈjakattabhÈvaÑ upÈdÈya idha
“c|ÄabodhÊ”ti samaÒÒÈ ÈropitÈ, na pana imasmiÑ eva JÈtake1 attano
jeÔÔhabhÈtikÈdino mahÈbodhissa sambhavatoti daÔÔhabbaÑ. SusÊlavÈti suÔÔhu
sÊlavÈ, sampannasÊloti attho. BhavaÑ disvÈna bhayatoti kÈmÈdibhavaÑ
bhÈyitabbabhÈvena passitvÈ. Nekkhammanti ettha ca-saddassa lopo
daÔÔhabbo, tena “disvÈnÈ”ti padaÑ ÈkaÉÉhÊyati. IdaÑ vuttaÑ hoti–
jÈtijarÈbyÈdhimaraÓaÑ apÈyadukkhaÑ atÊte vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ anÈgate
vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ paccuppanne ÈhÈrapariyeÔÔhim|lakaÑ dukkhanti
imesaÑ aÔÔhannaÑ saÑvegavatth|naÑ paccavekkhaÓena sabbampi
kÈmÈdibhedaÑ bhavaÑ saÑsÈrabhayato upaÔÔhahamÈnaÑ disvÈ nibbÈnaÑ
tassa upÈyabh|tÈ samathavipassanÈ tadupÈyabh|tÈ ca pabbajjÈti idaÑ
tividhampi nekkhammaÑ anussavÈdisiddhena ÒÈÓacakkhunÈ
tappaÔipakkhato disvÈ tÈpasapabbajj|pagamanena anekÈdÊnavÈkulÈ
gahaÔÔhabhÈvÈ abhinikkhamitvÈ gatoti.
27. DutiyikÈti porÈÓadutiyikÈ, gihikÈle pajÈpatibh|tÈ. KanakasannibhÈti
kaÒcanasannibhattacÈ. VaÔÔe anapekkhÈti saÑsÈre nirÈlayÈ. NekkhammaÑ
abhinikkhamÊti nekkhammatthÈya gehato nikkhami, pabbajÊti attho.
28. Œlayanti sattÈ etenÈti Èlayo, taÓhÈ, tadabhÈvena nirÈlayÈ. Tato eva
ÒÈtÊsu taÓhÈbandhanassa chinnattÈ chinnabandhu. EvaÑ
gihibandhanÈbhÈvaÑ dassetvÈ idÈni pabbajitÈnampi kesaÒci yaÑ hoti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 207 piÔÔhÈdÊsu.

132

KhuddakanikÈya

bandhanaÑ, tassÈpi abhÈvaÑ dassetuÑ “anapekkhÈ kule gaÓe”ti vuttaÑ.
Tattha kuleti upaÔÔhÈkakule. GaÓeti tÈpasagaÓe, sesÈ brahmacÈrinoti
vuccanti. UpÈgamunti ubhopi mayaÑ upÈgamimhÈ.
29. TatthÈti BÈrÈÓasisÈmante. NipakÈti paÒÒavanto. NirÈkuleti
janasaÒcÈrarahitattÈ janehi anÈkule. Appasaddeti migapakkhÊnaÑ
uÔÔhÈpanato1 tesaÑ vassitasaddenÈpi virahitattÈ appasadde. RÈjuyyÈne
vasÈmubhoti BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne mayaÑ ubho janÈ tadÈ vasÈma.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–atÊte imasmiÑ eva bhaddakappe bodhisatto
brahmalokato cavitvÈ aÒÒatarasmiÑ KÈsigÈme ekassa mahÈvibhavassa
brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, tassa nÈmaggahaÓasamaye
“BodhikumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. VayappattakÈle panassa TakkasilaÑ
gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ paccÈgatassa anicchamÈnakasseva
mÈtÈpitaro samajÈtikaÑ kulakumÈrikaÑ ÈnesuÑ. SÈpi brahmalokacutÈva
uttamar|padharÈ devaccharÈpaÔibhÈgÈ. TesaÑ anicchamÈnÈnaÑ eva
aÒÒamaÒÒaÑ ÈvÈhavivÈhaÑ kariÑsu. Ubhinnampi pana nesaÑ
kilesasamudÈcÈro na bh|tapubbo, sÈrÈgavasena aÒÒamaÒÒaÑ olokanampi
nÈhosi, kÈ pana kathÈ itarasaÑsagge. EvaÑ parisuddhasÊlÈ ahesuÑ.
AparabhÈge mahÈsatto mÈtÈpit|su kÈlaÑkatesu tesaÑ sarÊrakiccaÑ
katvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde tvaÑ imaÑ asÊtikoÔidhanaÑ gahetvÈ
sukhena jÊvÈhÊ”ti Èha. TvaÑ pana ayyaputtÈti. MayhaÑ dhanena kiccaÑ
natthi, pabbajissÈmÊti. KiÑ pana pabbajjÈ itthÊnampi na vaÔÔatÊti. VaÔÔati
bhaddeti. Tena hi mayhampi dhanena kiccaÑ natthi, ahampi pabbajissÈmÊti.
Te ubhopi sabbaÑ vibhavaÑ pariccajitvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ nikkhamitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya phalÈphalehi yÈpentÈ
pabbajjÈsukheneva dasa saÑvaccharÈni vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya
janapadacÈrikaÑ carantÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasiÑsu.
Tena vuttaÑ “rÈjuyyÈne vasÈmubho”ti.
30. AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnakÊÄaÑ gato uyyÈnassa ekapasse
pabbajjÈsukhena vÊtinÈmentÈnaÑ tesaÑ samÊpaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
paramapÈsÈdikaÑ
______________________________________________________________
1. UpaÔÔhÈpanato (SÊ)
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uttamar|padharaÑ paribbÈjikaÑ olokento kilesavasena paÔibaddhacitto
hutvÈ bodhisattaÑ “ayaÑ te paribbÈjikÈ kiÑ hotÊ”ti pucchi. Tena “na ca
kiÒci hoti, kevalaÑ ekapabbajjÈya pabbajitÈ, api ca kho pana gihikÈle
pÈdaparicÈrikÈ ahosÊ”ti vutte rÈjÈ “ayaÑ kiretassa na kiÒci hoti, api ca
khopanassa gihikÈle pÈdaparicÈrikÈ ahosi, yann|nÈhaÑ imaÑ antepuraÑ
paveseyyaÑ, tenevassa imissÈ paÔipattiÑ jÈnissÈmÊ”ti andhabÈlo tattha
attano paÔibaddhacittaÑ nivÈretuÑ asakkonto aÒÒataraÑ purisaÑ ÈÓÈpesi
“imaÑ paribbÈjikaÑ rÈjanivesanaÑ nehÊ”ti.
So tassa paÔissuÓitvÈ “adhammo loke vattatÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ
paridevamÈnaÑ eva taÑ ÈdÈya pÈyÈsi. Bodhisatto tassÈ paridevanasaddaÑ
sutvÈ ekavÈraÑ oloketvÈ puna na olokesi. “Sace panÈhaÑ vÈressÈmi, tesu
cittaÑ padosetvÈ mayhaÑ sÊlassa antarÈyo bhavissatÊ”ti sÊlapÈramiÑyeva
Èvajjento nisÊdi. Tena vuttaÑ “uyyÈnadassanaÑ gantvÈ, rÈjÈ addasa
brÈhmaÓin”ti-Èdi.
Tattha tuyhesÈ kÈ kassa bhariyÈti tuyhaÑ tava esÈ kÈ, kiÑ bhariyÈ,
udÈhu bhaginÊ vÈ samÈnÈ kassa aÒÒassa bhariyÈ.
31. Na mayhaÑ bhariyÈ esÈti kÈmaÒcesÈ mayhaÑ gihikÈle bhariyÈ
ahosi, pabbajitakÈlato paÔÔhÈya na mayhaÑ bhariyÈ esÈ, nÈpi ahaÑ etissÈ
sÈmiko, kevalaÑ pana sahadhammÈ ekasÈsanÊ, ahampi paribbÈjako ayampi
paribbÈjikÈti samÈnadhammÈ paribbÈjakasÈsanena ekasÈsanÊ,
sabrahmacÈrinÊti attho.
32. TissÈ sÈrattagadhitoti kÈmarÈgena sÈratto hutvÈ paÔibaddho.
GÈhÈpetvÈna ceÔaketi ceÔakehi gaÓhÈpetvÈ ceÔake vÈ attano rÈjapurise
ÈÓÈpetvÈ taÑ paribbÈjikaÑ gaÓhÈpetvÈ. NippÊÄayanto balasÈti taÑ
anicchamÈnaÑ eva ÈkaÉÉhanaparikaÉÉhanÈdinÈ nippÊÄayanto bÈdhento,
tathÈpi agacchantiÑ balasÈ balakkÈrena rÈjapurisehi gaÓhÈpetvÈ attano
antepuraÑ pavesesi.
33. OdapattakiyÈti udakapattaÑ ÈmasitvÈ gahitabhariyÈ odapattikÈ
nÈma, idaÑ vacanaÑ purÈÓadutiyikÈbhÈvena upalakkhaÓamattaÑ
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daÔÔhabbaÑ, sÈ panassa brÈhmaÓavivÈhavasena mÈtÈpit|hi sampaÔipÈditÈ,
“odapattakiyÈ”ti1 ca bhÈvenabhÈvalakkhaÓe bhummaÑ. SahajÈti
pabbajjÈjÈtivasena sahajÈtÈ, tenevÈha “ekasÈsanÊ”ti. “EkasÈsanÊ”ti ca idaÑ
bhummatthe paccattaÑ, ekasÈsaniyÈti attho. NayantiyÈti nÊyantiyÈ. Kopo
me upapajjathÈti ayaÑ te gihikÈle bhariyÈ brÈhmaÓÊ sÊlavatÊ, pabbajitakÈle
ca sabrahmacÈrinÊbhÈvato sahajÈtÈ bhaginÊ, sÈ tuyhaÑ purato balakkÈrena
ÈkaÉÉhitvÈ nÊyati. “BodhibrÈhmaÓa kiÑ te purisabhÈvan”ti purisamÈnena
ussÈhito cirakÈlasayito vammikabilato kenaci purisena ghaÔÔito “sus|”ti
phaÓaÑ karonto Èsiviso viya me cittato2 kopo sahasÈ vuÔÔhÈsi.
34-5. Sahakope samuppanneti kopuppattiyÈ saha, tassa
uppattisamanantaramevÈti attho. SÊlabbatamanussarinti attano sÊlapÈramiÑ
ÈvajjesiÑ. Tattheva kopaÑ niggaÓhinti tasmiÑ eva Èsane yathÈnisinnova
taÑ kopaÑ nivÈresiÑ. NÈdÈsiÑ vaÉÉhit|parÊti tato ekavÈruppattito upari
uddhaÑ vaÉÉhituÑ na adÈsiÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–kope uppannamatte eva
“nanu tvaÑ BodhiparibbÈjaka sabbapÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
paÔivijjhitukÈmo, tassa te kimidaÑ sÊlamattepi upakkhalanaÑ3, tayidaÑ
gunnaÑ khuramattodake osÊdantassa mahÈsamuddassa paratÊraÑ
gaÓhitukÈmatÈ viya hotÊ”ti attÈnaÑ paribhÈsitvÈ paÔisa~khÈnabalena tasmiÑ
eva khaÓe kopaÑ niggahetvÈ puna uppajjanavasenassa vaÉÉhituÑ na
adÈsinti. TenevÈha “yadi naÑ brÈhmaÓin”ti-Èdi.
Tassattho–taÑ paribbÈjikaÑ brÈhmaÓiÑ so rÈjÈ vÈ aÒÒo vÈ4 koci
tiÓhÈyapi nisitÈya sattiyÈ koÔÔeyya, khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ yadi chindeyya, evaÑ
santepi sÊlaÑ attano sÊlapÈramiÑ neva bhindeyyaÑ, kasmÈ? BodhiyÈ eva
kÈraÓÈ, sabbattha akhaÓÉitasÊleneva sakkÈ sammÈsambodhiÑ pÈpuÓituÑ, na
itarenÈti.
______________________________________________________________
1. OdapattakiniyÈti (SÊ)

2. Mettacittato (SÊ, Ka)

3. UpalakkhaÓaÑ (SÊ)

4. Amacco vÈ (SÊ)
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36. Na me sÈ brÈhmaÓÊ dessÈti sÈ brÈhmaÓÊ jÈtiyÈ gottena
kulappadesena ÈcÈrasampattiyÈ ciraparicayena pabbajjÈdiguÓasampattiyÈ
cÈti sabbappakÈrena na me dessÈ na appiyÈ, etissÈ mama appiyabhÈvo koci
natthi. Napi me balaÑ na vijjatÊti mayhampi balaÑ na na vijjati, atthi eva.
AhaÑ nÈgabalo thÈmasampanno, icchamÈno sahasÈ vuÔÔhahitvÈ taÑ
ÈkaÉÉhante purise nippothetvÈ taÑ gahetvÈ yathicchitaÔÔhÈnaÑ gantuÑ
samatthoti dasseti. SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhanti tato paribbÈjikato
sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva
mayhaÑ piyaÑ. TasmÈ sÊlÈnurakkhissanti tena kÈraÓena sÊlameva
anurakkhissaÑ.
Atha so rÈjÈ uyyÈne papaÒcaÑ akatvÈva sÊghataraÑ gantvÈ taÑ
paribbÈjikaÑ pakkosÈpetvÈ mahantena yasena nimantesi. SÈ yasassa aguÓaÑ
pabbajjÈya guÓaÑ attano bodhisattassa ca mahantaÑ bhogakkhandhaÑ
pahÈya saÑvegena pabbajitabhÈvaÒca kathesi. RÈjÈ kenaci pariyÈyena tassÈ
manaÑ alabhanto cintesi “ayaÑ paribbÈjikÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ, sopi
paribbÈjako imÈya ÈkaÉÉhitvÈ nÊyamÈnÈya na kiÒci vippakÈraÑ dassesi,
sabbattha nirapekkhacitto, na kho pana metaÑ patir|paÑ, yaÑ evar|pesu
guÓavantesu vippakÈro, yann|nÈhaÑ imaÑ paribbÈjikaÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ
gantvÈ imaÑ, taÒca paribbÈjakaÑ khamÈpeyyan”ti. EvaÑ pana cintetvÈ
“paribbÈjikaÑ uyyÈnaÑ ÈnethÈ”ti purise ÈÓÈpetvÈ sayaÑ paÔhamataraÑ
gantvÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ pucchi “bho pabbajita kiÑ mayÈ tÈya
paribbÈjikÈya nÊyamÈnÈya kopo te uppajjitthÈ”ti. MahÈsatto Èha–
“Uppajji me na muccittha, na me muccittha jÊvato.
RajaÑva vipulÈ vuÔÔhi, khippameva nivÈrayin”ti1.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kiÑ nu kho esa kopameva sandhÈya vadati, udÈhu
aÒÒaÑ kiÒci sippÈdikan”ti cintetvÈ puna pucchi–
“KiÑ te uppajji no mucci, kiÑ te no mucci jÊvato.
RajaÑva vipulÈ vuÔÔhi, katamaÑ taÑ nivÈrayÊ”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 207 piÔÔhe.
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Tattha uppajjÊti ekavÈraÑ uppajji, na puna uppajji. Na muccitthÈti
kÈyavacÊvikÈruppÈdanavasena pana na muccittha, na naÑ bahi pavattituÑ
vissajjesinti attho. RajaÑva vipulÈ vuÔÔhÊti yathÈ nÈma gimhÈnaÑ pacchime
mÈse uppannaÑ rajaÑ vipulÈ akÈlavuÔÔhidhÈrÈ1 ÔhÈnaso nivÈreti, evaÑ taÑ
v|pasamento nivÈrayiÑ, nivÈresinti attho.
Athassa mahÈpuriso nÈnappakÈrena kodhe ÈdÊnavaÑ pakÈsento–
“Yamhi jÈte na passati, ajÈte sÈdhu passati.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
Yena jÈtena nandanti, amittÈ dukkhamesino.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
YasmiÒca jÈyamÈnamhi, sadatthaÑ nÈvabujjhati.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
YenÈbhibh|to kusalaÑ jahÈti,
Parakkare vipulaÒcÈpi atthaÑ.
Sa bhÊmaseno balavÈ pamaddÊ,
Kodho mahÈrÈja na me amuccatha.
KaÔÔhasmiÑ manthamÈnasmiÑ, pÈvako nÈma jÈyati.
Tameva kaÔÔhaÑ Éahati, yasmÈ so jÈyate gini.
EvaÑ mandassa posassa, bÈlassa avijÈnato.
SÈrambhÈ jÈyate kodho, sapi teneva Éayhati.
AggÊva tiÓakaÔÔhasmiÑ, kodho yassa pavaÉÉhati.
NihÊyati tassa yaso, kÈÄapakkheva candimÈ.
Anindho dh|maket|va, kodho yass|’pasammati.
Œp|rati tassa yaso, sukkapakkheva candimÈ”ti2–
imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi.
______________________________________________________________
1. AkÈlavuÔÔhi (Ka)

2. Khu 5. 207 piÔÔhÈdÊsu.
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Tattha na passatÊti attatthampi na passati, pageva paratthaÑ. SÈdhu
passatÊti attatthaÑ paratthaÑ ubhayatthaÒca sammadeva passati.
Dummedhagocaroti nippaÒÒÈnaÑ visayabh|to, nippaÒÒo vÈ gocaro ÈhÈro
indhanaÑ etassÈti dummedhagocaro. Dukkhamesinoti dukkhaÑ icchantÈ.
Sadatthanti attano atthaÑ vuÉÉhiÑ. Parakkareti apaneyya vinÈseyya.
SabhÊmasenoti so bhÊmÈya bhayajananiyÈ mahatiyÈ kilesasenÈya
samannÈgato. PamaddÊti balavabhÈvena satte pamaddanasÊlo. Na me
amuccathÈti mama santikÈ mokkhaÑ na labhi, abbhantare eva damito,
nibbisevano katoti attho. KhÊraÑ viya vÈ muhuttaÑ dadhibhÈvena cittena
patiÔÔhahitthÈtipi attho.
ManthamÈnasminti araÓisahite mathiyamÈne. “MathamÈnasmin”tipi
pÈÔho. YasmÈti yato kaÔÔhÈ. GinÊti aggi. BÈlassa avijÈnatoti bÈlassa
ajÈnantassa. SÈrambhÈ jÈyateti karaÓuttariyakaraÓalakkhaÓÈ1 sÈrambhÈ
araÓimanthanato viya pÈvako kodho jÈyate. Sapi tenevÈti sopi bÈlo teneva
kodhena kaÔÔhaÑviya agginÈ Éayhati. Anindho dh|maket|vÈti anindhano
aggi viya. TassÈti tassa adhivÈsanakhantiyÈ samannÈgatassa puggalassa
sukkapakkhe cando viya laddho yaso aparÈparaÑ Èp|ratÊti.
RÈjÈ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ mahÈpurisaÑ paribbÈjikampi
rÈjagehato ÈgataÑ khamÈpetvÈ “tumhe pabbajjÈsukhaÑ anubhavantÈ idheva
uyyÈne vasatha, ahaÑ vo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ karissÈmÊ”ti
vatvÈ vanditvÈ pakkÈmi. Te ubhopi tattheva vasiÑsu. AparabhÈge
paribbÈjikÈ kÈlamakÈsi. Bodhisatto HimavantaÑ pavisitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyano ahosi. TadÈ paribbÈjikÈ
RÈhulamÈtÈ ahosi, rÈjÈ Œnandatthero, BodhiparibbÈjako LokanÈtho.
Tassa idhÈpi yathÈrahaÑ sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ mahantaÑ
bhogakkhandhaÑ mahantaÒca ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya
mahÈbhinikkhamanasadisaÑ gehato nikkhamanaÑ, tathÈ nikkhamitvÈ
pabbajitassa bahujanasammatassa sato paramappicchatÈya kulesu ca gaÓesu
ca alaggatÈ, accantameva
______________________________________________________________
1. KaraÓuttariyalakkhaÓÈ (Ka)
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lÈbhasakkÈrajigucchÈya pavivekÈbhirati, atisayavatÊ ca abhisallekhavutti,
tathÈr|pÈya sÊlavatiyÈ kalyÈÓadhammÈya paribbÈjikÈya ananuÒÒÈtÈya1
attano purato balakkÈrena parÈmasiyamÈnÈya sÊlapÈramiÑ ÈvajjetvÈ
vikÈrÈnÈpatti, katÈparÈdhe ca tasmiÑ rÈjini upagate hitacittataÑ
mettacittataÑ upaÔÔhapetvÈ diÔÔhadhammikasamparÈyikehi samanusÈsananti
evamÈdayo idha mahÈpurisassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ. TenetaÑ
vuccati “evaÑ acchariyÈ hete -pa- dhammassa anudhammato”ti.
C|ÄabodhicariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. MahiÑsarÈjacariyÈvaÓÓanÈ
37. PaÒcame mahiÑso pavanacÈrakoti mahÈvanacÈrÊ vanamahiÑso
yadÈ homÊti yojanÈ. PavaÉÉhakÈyoti vayasampattiyÈ2 a~gapacca~gÈnaÒca
th|labhÈvena abhivaÉÉhakÈyo. BalavÈti mahÈbalo thÈmasampanno.
Mahantoti vipulasarÊro. HatthikalabhappamÈÓo3 kira tadÈ bodhisattassa
kÈyo hoti. BhÊmadassanoti mahÈsarÊratÈya vanamahiÑsajÈtitÈya ca sÊlaÑ
ajÈnantÈnaÑ bhayaÑ jananato bhayÈnakadassano.
38. PabbhÈreti olambakasilÈkucchiyaÑ. DakÈsayeti jalÈsayasamÊpe.
Hotettha ÔhÈnanti ettha mahÈvane yo koci padeso vanamahiÑsÈnaÑ
tiÔÔhanaÔÔhÈnaÑ hoti. TahiÑ tahinti tattha tattha.
39. Vicarantoti vihÈraphÈsukaÑ vÊmaÑsituÑ vicaranto. ®hÈnaÑ addasa
bhaddakanti evaÑ vicaranto tasmiÑ mahÈraÒÒe bhaddakaÑ mayhaÑ
phÈsukaÑ rukkham|laÔÔhÈnaÑ addakkhiÑ. DisvÈ ca taÑ ÔhÈnaÑ
upagantvÈna, tiÔÔhÈmi ca sayÈmi ca gocaraÑ gahetvÈ divÈ taÑ
rukkham|laÔÔhÈnaÑ gantvÈ ÔhÈnasayanehi vÊtinÈmemÊti dasseti.
40. TadÈ kira bodhisatto Himavantappadese mahiÑsayoniyaÑ
nibbattitvÈ vayappatto thÈmasampanno mahÈsarÊro hatthikalabhappamÈÓo
______________________________________________________________
1. AÒÒÈtakÈya (SÊ)

2. VayappattiyÈ (SÊ)

3. HatthikkhandhappamÈÓo (SÊ)
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pabbatapÈda1 pabbhÈragiriduggavanaghaÔÈdÊsu vicaranto ekaÑ phÈsukaÑ
mahÈrukkham|laÑ disvÈ gocaraÑ gahetvÈ divÈ tattha vasati. Atheko
lolamakkaÔo rukkhÈ otaritvÈ mahÈsattassa piÔÔhiÑ abhiruhitvÈ
uccÈrapassÈvaÑ katvÈ si~gesu gaÓhitvÈ olambanto na~guÔÔhe gahetvÈ
dolÈyanto kÊÄi. Bodhisatto khantimettÈnuddayasampadÈya taÑ tassa
anÈcÈraÑ na manasÈkÈsi. MakkaÔo punappunaÑ tatheva karoti. Tena vuttaÑ
“athettha kapi mÈgantvÈ”ti-Èdi.
Tattha kapi mÈgantvÈti kapi ÈgantvÈ, ma-kÈro padasandhikaro. PÈpoti
lÈmako. Anariyoti anaye iriyanena aye ca na iriyanena anariyo, nihÊnÈcÈroti
attho. Lah|ti lolo. Khandheti khandhappadese. MuttetÊti passÈvaÑ karoti.
OhadetÊti2 karÊsaÑ ossajjati. Tanti taÑ maÑ, tadÈ mahiÑsabh|taÑ maÑ.
41. Sakimpi divasanti ekadivasampi d|seti maÑ sabbakÈlampi. TenÈha
“d|seti maÑ sabbakÈlan”ti. Na kevalaÒca dutiyatatiyacatutthadivasamattaÑ,
atha kho sabbakÈlampi maÑ passÈvÈdÊhi d|seti. YadÈ yadÈ muttÈdÊni
kÈtukÈmo, tadÈ tadÈ mayhameva upari karotÊti dasseti. Upaddutoti bÈdhito,
tena si~gesu olambanÈdinÈ muttÈdi-asucimakkhaÓena tassa ca
apaharaÓatthaÑ anekavÈraÑ si~gakoÔÊhi vÈlaggena ca anekavÈraÑ
kaddamapaÑsumissakaÑ udakaÑ siÒcitvÈ dhovanena ca nippÊÄito homÊti
attho.
42. Yakkhoti tasmiÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ. MaÑ idamabravÊti
rukkhakkhandhe ÔhatvÈ “mahiÑsarÈja kasmÈ imassa duÔÔhamakkaÔassa
avamÈnaÑ sahasÊ”ti imamatthaÑ pakÈsento nÈsehetaÑ chavaÑ pÈpaÑ,
si~gehi ca khurehi cÈti idaÑ vacanaÑ maÑ abhÈsi.
43. EvaÑ vutte tadÈ yakkheti tadÈ tasmiÑ kÈle tasmiÑ yakkhe evaÑ
vutte sati. AhaÑ taÑ idamabravinti ahaÑ taÑ yakkhaÑ idaÑ idÈni
vakkhamÈnaÑ abraviÑ abhÈsiÑ. KuÓapenÈti kilesÈsucipaggharaÓena
sucijÈtikÈnaÑ sÈdh|naÑ paramajigucchanÊyatÈya atiduggandhavÈyanena3 ca
kuÓapasadisatÈya kuÓapena. PÈpenÈti pÈÓÈtipÈtapÈpena. AnariyenÈti
______________________________________________________________
1. PabbatapÈde (Ka)

2. OhanetÊti (SÊ, Ka)

3. AkittiduggandhavÈyanena (SÊ)
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anariyÈnaÑ asÈdh|naÑ mÈgavikanesÈdÈdÊnaÑ hÊnapurisÈnaÑ dhammattÈ
anariyena kiÑ kena kÈraÓena tvaÑ devate maÑ makkhesi, ayuttaÑ tayÈ
vuttaÑ maÑ pÈpe niyojentiyÈti dasseti.
44. IdÈni tasmiÑ pÈpadhamme ÈdÊnavaÑ pakÈsento “yadihan”tiÈdimÈha. Tassattho–bhadde devate ahaÑ tassa yadi kujjheyyaÑ, tatopi
lÈmakataro bhaveyyaÑ. Yena hi adhammacaraÓena so bÈlamakkaÔo nihÊno
nÈma jÈto, sace panÈhaÑ tatopi balavataraÑ pÈpadhammaÑ careyyaÑ, nanu
tena tato pÈpataro bhaveyyaÑ, aÔÔhÈnaÒcetaÑ yadihaÑ idhalokaparalokaÑ
taduttari ca jÈnitvÈ Ôhito ekanteneva parahitÈya paÔipanno evar|paÑ
pÈpadhammaÑ careyyanti. KiÒca bhiyyo–sÊlaÒca me pabhijjeyyÈti
ahaÒceva kho pana evar|paÑ pÈpaÑ kareyyaÑ, mayhaÑ sÊlapÈramÊ
khaÓÉitÈ siyÈ. ViÒÒ| ca garaheyyu manti paÓÉitÈ ca devamanussÈ maÑ
garaheyyuÑ “passatha bho ayaÑ bodhisatto bodhipariyesanaÑ caramÈno
evar|paÑ pÈpaÑ akÈsÊ”ti.
45. HÊÄitÈ jÊvitÈ vÈpÊti vÈ-saddo avadhÈraÓe. EvaÑ viÒÒ|hi hÊÄitÈ
garahitÈ jÊvitÈpi parisuddhena parisuddhasÊlena hutvÈ mataÑ vÈ
maraÓameva varaÑ uttamaÑ seyyo. KyÈhaÑ jÊvitahetupi, kÈhÈmi
paraheÔhananti evaÑ jÈnanto ca ahaÑ mayhaÑ jÊvitanimittampi
parasattavihiÑsanaÑ kiÑ kÈhÈmi kiÑ karissÈmi, etassa karaÓe kÈraÓaÑ1
natthÊti attho.
AyaÑ pana aÒÒepi maÑ viya maÒÒamÈno evaÑ anÈcÈraÑ karissati,
tato yesaÑ caÓÉamahiÑsÈnaÑ evaÑ karissati, te eva etaÑ vadhissanti, sÈ
etassa aÒÒehi mÈraÓÈ mayhaÑ dukkhato ca pÈÓÈtipÈtato ca mutti
bhavissatÊti Èha. Tena vuttaÑ–
46. “MamevÈyaÑ maÒÒamÈno, aÒÒepevaÑ karissati.
Teva tassa vadhissanti, sÈ me mutti bhavissatÊ”ti.
Tattha mamevÈyanti maÑ viya ayaÑ. AÒÒepÊti aÒÒesampi. SesaÑ
vuttatthameva.
______________________________________________________________
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47. HÊnamajjhima-ukkaÔÔheti hÊne ca majjhime ca ukkaÔÔhe ca
nimittabh|te. Sahanto avamÈnitanti vibhÈgaÑ akatvÈ tehi pavattitaÑ
avamÈnaÑ paribhavaÑ sahanto khamanto. EvaÑ labhati sappaÒÒoti evaÑ
hÊnÈdÊsu vibhÈgaÑ akatvÈ khantimettÈnuddayaÑ upaÔÔhapetvÈ tadaparÈdhaÑ
sahanto sÊlÈdipÈramiyo br|hetvÈ manasÈ yathÈpatthitaÑ yathicchitaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ labhati paÔivijjhati, tassa taÑ na d|reti.
EvaÑ mahÈsatto attano ajjhÈsayaÑ pakÈsento devatÈya dhammaÑ
desesi. So katipÈhaccayena aÒÒattha gato. AÒÒo caÓÉamahiÑso
nivÈsaphÈsutÈya taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ aÔÔhÈsi. DuÔÔhamakkaÔo “so eva ayan”ti
saÒÒÈya tassa piÔÔhiÑ abhiruhitvÈ tatheva anÈcÈraÑ akÈsi. Atha naÑ so
vidhunanto bh|miyaÑ pÈtetvÈ si~gena hadaye vijjhitvÈ pÈdehi madditvÈ
saÒcuÓÓesi. TadÈ sÊlavÈ mahiÑsarÈjÈ LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva yathÈrahaÑ sesapÈramiyo
niddhÈretabbÈ. TathÈ HatthinÈga1bh|ridatta2campeyyanÈgarÈja3cariyÈsu
viya idha mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ veditabbÈ.
MahiÑsarÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. RurumigarÈjacariyÈvaÓÓanÈ
48. ChaÔÔhe sutattakanakasannibhoti yathÈ suÔÔhu apagatasabbakÈÄako
hoti, evaÑ aggimhi pakkhipitvÈ sutattakanakasannibho. MigarÈjÈ Ruru
nÈmÈti jÈtisiddhena nÈmena Ruru nÈma migarÈjÈ, jÈtito ruru, migÈnaÒca
rÈjÈti attho. ParamasÊlasamÈhitoti uttamasÊlasamÈhito, visuddhasÊlo ceva
samÈhitacitto ca, visuddhasÊle vÈ sammÈ Èhitacittoti evamettha attho
veditabbo.
TadÈ bodhisatto RurumigayoniyaÑ nibbatti, tassa sarÊracchavi suÔÔhu
tÈpetvÈ majjitakaÒcanapaÔÔavaÓÓo ahosi hatthapÈdÈ lÈkhÈrasaparikammakatÈ
viya na~guÔÔhaÑ camarÊna~guÔÔhaÑ viya si~gÈni rajatadÈmavaÓÓÈni akkhÊni
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sumajjitamaÓiguÄikÈ viya mukhaÑ odahitvÈ1 ÔhapitarattakambalageÓÉukÈ
viya. So janasaÑsaggaÑ pahÈya vivekavÈsaÑ vasitukÈmo parivÈraÑ
chaÉÉetvÈ ekakova Ga~gÈnivattane ramaÓÊye sÈlamissake supupphitapavane
vasati. Tena vuttaÑ–
49. “Ramme padese ramaÓÊye, vivitte amanussake.
Tattha vÈsaÑ upagaÒchiÑ, Ga~gÈk|le manorame”ti.
Tattha ramme padeseti muttÈtalasadisavÈlukÈcuÓÓapaÓÉarehi
bh|mibhÈgehi siniddhaharitatiÓasaÒcaritehi vanatthalehi cittattharaÓehi viya
nÈnÈvaÓÓavicittehi silÈtalehi maÓikkhandhanimmalasalilehi jalÈsayehi ca
samannÈgatattÈ yebhuyyena ca indagopakavaÓÓÈya rattÈya
sukhasamphassÈya tiÓajÈtiyÈ saÒchannattÈ ramme araÒÒappadese.
RamaÓÊyeti pupphaphalapallavÈla~katavipulasÈkhÈvinaddhehi
nÈnÈvidhadijagaÓ|pak|jitehi vividhatarulatÈvanavirÈjitehi yebhuyyena
ambasÈlavanasaÓÉamaÓÉitehi vanagahanehi upasobhitattÈ tattha paviÔÔhassa
janassa ratijananaÔÔhena ramaÓÊye. Vuttampi cetaÑ RurumigarÈjajÈtake–
“EtasmiÑ vanasaÓÉasmiÑ, ambÈ sÈlÈ ca pupphitÈ.
IndagopakasaÒchannÈ, ettheso tiÔÔhate migo”ti2.
Vivitteti janavÈsavirahena suÒÒe. Amanussaketi
saÒcaraÓamanussÈnampi tattha abhÈvena manussarahite. Manorameti
yathÈvuttaguÓasampattiyÈ visesato pavivekakÈmÈnaÑ mano rametÊti
manorame.
50. Atha upariga~gÈyÈti ettha athÈti adhikÈre nipÈto, tena mayi tattha
tathÈ vasante idaÑ adhikÈrantaraÑ uppannanti dÊpeti. Upariga~gÈyÈti
Ga~gÈya nadiyÈ uparisote. Dhanikehi paripÊÄitoti iÓaÑ gahetvÈ taÑ dÈtuÑ
asakkonto iÓÈyikehi codiyamÈno.
Eko kira BÈrÈÓasiseÔÔhi3 attano puttaÑ “ayaÑ sippaÑ uggaÓhanto
kilamissatÊ”ti kiÒci sippaÑ na uggaÓhÈpesi.
GÊtavÈditanaccakhÈdanabhojanato uddhaÑ na kiÒci aÒÒÈsi. TaÑ
vayappattaÑ patir|pena dÈrena saÑyojetvÈ dhanaÑ niyyÈtetvÈ mÈtÈpitaro
kÈlamakaÑsu. So tesaÑ
______________________________________________________________
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accayena itthidhuttasurÈdhuttÈdiparivuto nÈnÈbyasanamukhehi sabbaÑ
dhanaÑ viddhaÑsetvÈ tattha tattha iÓaÑ ÈdÈya tampi dÈtuÑ asakkonto
dhanikehi codiyamÈno “kiÑ mayhaÑ jÊvitena, tenevamhi attabhÈvena aÒÒo
viya jÈto, maraÓaÑ me seyyo”ti cintetvÈ iÓÈyike Èha “tumhÈkaÑ iÓapaÓÓÈni
gahetvÈ Ègacchatha, Ga~gÈtÊre me nihitaÑ kulasantakaÑ dhanaÑ atthi, taÑ
vo dassÈmÊ”ti. Te tena saddhiÑ agamaÑsu. So “idha dhanaÑ, ettha
dhanan”ti nidhiÔÔhÈnaÑ Ècikkhanto viya “evaÑ me iÓamokkho bhavissatÊ”ti
palÈyitvÈ Ga~gÈyaÑ pati. So caÓÉasotena vuyhanto kÈruÒÒaravaÑ ravi.
Tena vuttaÑ “atha upariga~gÈyÈ”ti-Èdi.
Tattha jÊvÈmi vÈ marÈmi vÈti imasmiÑ Ga~gÈsote patito jÊvÈmi vÈ
marÈmi vÈ, jÊvitaÑ vÈ me ettha hotu maraÓaÑ vÈ, ubhayathÈpi iÓÈyikapÊÄÈ
na hotÊti adhippÈyo.
51. Majjhe Ga~gÈya gacchatÊti so puriso rattindivaÑ Ga~gÈya
vuyhamÈno jÊvitapemassa1 vijjamÈnattÈ maraÓaÑ appatto
maraÓabhayatajjito hutvÈ karuÓaÑ ravaÑ ravanto Ga~gÈya majjhe
mahodakena gacchati.
52. Atha mahÈpuriso aÉÉharattasamaye tassa taÑ karuÓaÑ
paridevantassa paridevitasaddaÑ sutvÈ “manussasaddo s|yati, mÈ mayi idha
dharante maratu, jÊvitamassa dassÈmÊ”ti cintetvÈ sayanagumbÈ vuÔÔhÈya
nadÊtÊraÑ gantvÈ “ambho purisa mÈ bhÈyi, jÊvitaÑ te dassÈmÊ”ti vatvÈ
assÈsetvÈ sotaÑ chindanto gantvÈ taÑ piÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ tÊraÑ pÈpetvÈ
attano vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ parissamaÑ vinodetvÈ phalÈphalÈni datvÈ
dvÊhatÊhaccayena taÑ Èha “ambho purisa ahaÑ taÑ BÈrÈÓasigÈmimaggaÑ
pÈpessÈmi, tvaÑ ‘asukaÔÔhÈne nÈma kaÒcanamigo vasatÊ’ti mÈ kassaci
ÈrocehÊ”ti. So “sÈdhu sÈmÊ”ti sampaÔicchi. MahÈsatto taÑ attano piÔÔhiÑ
ÈropetvÈ BÈrÈÓasimagge otÈretvÈ nivatti. Tena vuttaÑ “tassÈhaÑ saddaÑ
sutvÈna, karuÓaÑ paridevato”ti-Èdi.
Tattha kosi tvaÑ naroti tvaÑ ko manusso asi, kuto idha vuyhamÈno
ÈgatosÊti attho.
______________________________________________________________
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53. Attano karaÓanti attano kiriyaÑ. Dhanikehi bhÊtoti iÓÈyikehi
ubbiggo. Tasitoti utrasto.
54. Tassa katvÈna kÈruÒÒaÑ, cajitvÈ mama jÊvitanti kÈruÒÒaÑ katvÈ
mahÈkaruÓÈya samussÈhito mama jÊvitaÑ tassa purisassa pariccajitvÈ.
PavisitvÈ nÊhariÑ tassÈti nadiÑ pavisitvÈ sotaÑ chindanto ujukameva
gantvÈ mama piÔÔhiÑ ÈropetvÈ tato taÑ nÊhariÑ. TassÈti upayogatthe
sÈmivacanaÑ. “TatthÈ”tipi PÈÄi, tattha nadiyanti attho. AndhakÈramhi
rattiyÈti rattiyÈ andhakÈrasamaye, kÈÄapakkharattiyanti attho.
55. AssatthakÈlamaÒÒÈyÈti parissamaÑ apanetvÈ phalÈphalÈni datvÈ
dvÊhatÊhaccayena kilamathassa vigatakÈlaÑ jÈnitvÈ. EkaÑ taÑ varaÑ
yÈcÈmÊti ahaÑ taÑ ekaÑ varaÑ yÈcÈmi, mayhaÑ ekaÑ varaÑ dehÊti attho.
KiÑ taÑ varanti ce? Œha–mÈ maÑ kassaci pÈvadÈti “asukaÔÔhÈne
suvaÓÓamigo vasatÊ”ti kassaci raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ maÑ mÈ
pÈvada.
Atha tasmiÑ purise BÈrÈÓasiÑ paviÔÔhadivaseyeva so rÈjÈ “ahaÑ deva
suvaÓÓavaÓÓaÑ migaÑ mayhaÑ dhammaÑ desentaÑ supinena addasaÑ,
ahaÑ hi saccasupinÈ, addhÈ so vijjati, tasmÈ kaÒcanamigassa dhammaÑ
sotukÈmÈ labhissÈmi ce jÊvissÈmi, no ce me jÊvitaÑ natthÊ”ti aggamahesiyÈ
vutto taÑ assÈsetvÈ “sace manussaloke atthi, labhissasÊ”ti vatvÈ brÈhmaÓe
pakkosÈpetvÈ “suvaÓÓamigÈ nÈma hontÊ”ti pucchitvÈ “Èma deva hontÊ”ti
sutvÈ sahassatthavikaÑ suvaÓÓaca~koÔake ÔhapetvÈ taÑ hatthikkhandhaÑ
ÈropetvÈ nagare bheriÑ carÈpesi “yo suvaÓÓamigaÑ Ècikkhissati, tassa
hatthinÈ saddhiÑ imaÑ dassÈmÊ”ti. Tato uttarimpi dÈtukÈmo hutvÈ–
“Tassa gÈmavaraÑ dammi, nÈriyo ca ala~katÈ.
Yo1 metaÑ migamakkhÈti, migÈnaÑ migamuttaman”ti2–
gÈthaÑ suvaÓÓapaÔÔe likhÈpetvÈ sakalanagare vÈcÈpesi. Atha so seÔÔhiputto
taÑ gÈthaÑ sutvÈ rÈjapurisÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “raÒÒo evar|paÑ
______________________________________________________________
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migaÑ ÈcikkhissÈmi, maÑ rÈjÈnaÑ dassethÈ”ti Èha. RÈjapurisÈ taÑ raÒÒo
santikaÑ netvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ “saccaÑ bho addasÈ”ti pucchi. So
“saccaÑ deva mayÈ saddhiÑ Ègacchatu, ahaÑ taÑ dassessÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ
tameva purisaÑ maggadesakaÑ katvÈ mahantena parivÈrena taÑ ÔhÈnaÑ
gantvÈ tena mittadubbhinÈ purisena dassitaÑ padesaÑ Èvudhahatthe purise
samantatova parivÈretvÈ “ukkuÔÔhiÑ karothÈ”ti vatvÈ sayaÑ katipayehi
janehi saddhiÑ ekamante aÔÔhÈsi. Sopi puriso avid|re aÔÔhÈsi. MahÈsatto
saddaÑ sutvÈ “mahato balakÈyassa saddo, addhÈ tamhÈ me purisÈ bhayena
uppannena bhavitabban”ti ÒatvÈ uÔÔhÈya sakalaparisaÑ oloketvÈ “raÒÒo
ÔhitaÔÔhÈneyeva me sotthi bhavissatÊ”ti rÈjÈbhimukho pÈyÈsi. RÈjÈ taÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ “nÈgabalo avattharanto ÈgaccheyyÈ”ti saraÑ sannayhitvÈ
“imaÑ migaÑ santÈsetvÈ sace palÈyati, vijjhitvÈ dubbalaÑ katvÈ
gaÓhissÈmÊ”ti bodhisattÈbhimukho ahosi. MahÈsatto–
“Œgamehi mahÈrÈja, mÈ maÑ vijjhi rathesabha.
Ko nu te idamakkhÈsi, ettheso tiÔÔhate migo”ti1–
gÈthaÑ abhÈsi. RÈjÈ tassa madhurakathÈya bajjhitvÈ saraÑ paÔisaÑharitvÈ
gÈravena aÔÔhÈsi. MahÈsattopi rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
madhurapaÔisanthÈraÑ akÈsi. MahÈjanopi sabbÈvudhÈni apanetvÈ ÈgantvÈ
rÈjÈnaÑ parivÈresi. Tena vuttaÑ–
56. “NagaraÑ gantvÈna Ècikkhi, pucchito dhanahetuko.
RÈjÈnaÑ so gahetvÈna, upagaÒchi mamantikan”ti.
Tassattho–yo mittadubbhÊ pÈpapuriso jÊvitaÑ pariccajitvÈ tathÈ mayÈ
pÈÓasaÑsayato mocito BÈrÈÓasinagaraÑ gantvÈ attanÈ
laddhabbadhananimittaÑ raÒÒo maÑ Ècikkhi, ÈcikkhitvÈ so raÒÒo
gÈhÈpetuÑ maggadesako hutvÈ rÈjÈnaÑ gahetvÈ mama santikamupÈgamÊti.
MahÈsatto suvaÓÓaki~kiÓikaÑ cÈlento viya madhurassarena rÈjÈnaÑ
puna pucchi “ko nu te idamakkhÈsi, ettheso tiÔÔhate migo”ti. TasmiÑ khaÓe
so pÈpapuriso thokaÑ paÔikkamitvÈ sotapathe
______________________________________________________________
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aÔÔhÈsi. RÈjÈ “iminÈ me tvaÑ dassito”ti taÑ purisaÑ niddisi. Tato
bodhisatto–
“SaccaÑ kireva mÈhaÑsu, narÈ ekacciyÈ idha.
KaÔÔhaÑ niplavitaÑ seyyo, na tveve’kacciyo naro”ti1–
gÈthamÈha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ saÑvegajÈto–
“KiÑ nu Ruru garahasi migÈnaÑ,
KiÑ pakkhÊnaÑ kiÑ pana mÈnusÈnaÑ.
BhayaÑ hi maÑ vindatinappar|paÑ,
SutvÈna taÑ mÈnusiÑ bhÈsamÈnan”ti1–
gÈthamÈha. Tato mahÈpuriso “mahÈrÈja na migaÑ na pakkhiÑ garahÈmi,
manussaÑ pana garahÈmÊ”ti dassento–
“YamuddhariÑ vÈhane vuyhamÈnaÑ,
Mahodake salile sÊghasote.
TatonidÈnaÑ bhayamÈgataÑ mama,
Dukkho have rÈja asabbhisa~gamo”ti1–
Èha.
Tattha niplavitanti uddharitaÑ. Ekacciyoti ekacco mittadubbhÊ
pÈpapuriso udake patantopi2 uttÈrito natveva seyyo. KaÔÔhaÑ hi
nÈnappakÈrena upakÈrÈya saÑvattati, mittadubbhÊ pana vinÈsÈya, tasmÈ tato
kaÔÔhameva varataranti. MigÈnanti RurumigarÈja migÈnaÑ kiÑ aÒÒataraÑ
garahasi, udÈhu pakkhÊnaÑ manussÈnanti pucchati. BhayaÑ hi maÑ
vindatinappar|panti mahantaÑ bhayaÑ maÑ paÔilabhati, attano santakaÑ
viya karotÊti attho.
VÈhaneti patitapatite vahituÑ samatthe Ga~gÈvahe. Mahodake salileti
mahodakÊbh|te salile. UbhayenÈpi Ga~gÈvahassa bah|dakataÑ dasseti.
TatonidÈnanti mahÈrÈja yo mayhaÑ tayÈ dassito puriso, eso mayÈ Ga~gÈya3
vuyhamÈno aÉÉharattasamaye karuÓaÑ paridevanto tato uttÈrito,
tatonidÈnaÑ idaÑ mayhaÑ bhayamÈgataÑ, asappurisehi samÈgamo nÈma
dukkhoti.
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa kujjhitvÈ “evaÑ bah|pakÈrassa nÈma guÓaÑ na
jÈnÈti, dukkhaÑ uppÈdeti, vijjhitvÈ naÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊ”ti saraÑ
sannayhi. Tena vuttaÑ–
57. “YÈvatÈ karaÓaÑ sabbaÑ, raÒÒo ÈrocitaÑ mayÈ.
RÈjÈ sutvÈna vacanaÑ, usuÑ tassa pakappayi.
Idheva ghÈtayissÈmi, mittadubbhiÑ anariyan”ti.
Tattha yÈvatÈ karaÓanti yaÑ tassa mayÈ kataÑ upakÈrakaraÓaÑ, taÑ
sabbaÑ. PakappayÊti sannayhi. Mittadubbhinti attano mittesu upakÈrÊsu
dubbhanasÊlaÑ.
Tato mahÈsatto “esa bÈlo maÑ nissÈya mÈ nassÊ”ti cintetvÈ “mahÈrÈja
vadho nÈmesa bÈlassa vÈ paÓÉitassa vÈ na sÈdh|hi pasaÑsito, aÒÒadatthu
garahito eva, tasmÈ mÈ imaÑ ghÈtehi, ayaÑ yathÈruci gacchatu, yaÒceva
tassa ‘dassÈmÊ’ti tayÈ paÔiÒÒÈtaÑ, tampi ahÈpetvÈva dehÊ”ti Èha. “AhaÒca te
yaÑ icchitaÑ, taÑ karissÈmi, attÈnaÑ tuyhaÑ dammÊ”ti Èha. Tena vuttaÑ–
58. “TamahaÑ anurakkhanto, nimminiÑ mama attanÈ.
TiÔÔhateso mahÈrÈja, kÈmakÈro bhavÈmi te”ti.
Tattha nimmininti taÑ mittadubbhiÑ pÈpapuggalaÑ anurakkhanto
mama attano attabhÈvena taÑ parivattesiÑ, attÈnaÑ raÒÒo niyyÈtetvÈ
rÈjahatthato pattaÑ tassa maraÓaÑ nivÈresinti attho. TiÔÔhatesoti-Èdi
vinimayÈkÈradassanaÑ.
59. IdÈni yadatthaÑ so attavinimayo kato, taÑ dassetuÑ
osÈnagÈthamÈha. Tassattho–tadÈ maÑ nissÈya taÑ mittadubbhiÑ purisaÑ
tasmiÑ raÒÒe jÊvitÈ voropetukÈme ahaÑ attÈnaÑ raÒÒo pariccajanto mama
sÊlameva anurakkhiÑ, jÊvitaÑ pana nÈrakkhiÑ. YaÑ panÈhameva attano
jÊvitanirapekkhaÑ sÊlavÈ ÈsiÑ, taÑ sammÈsambodhiyÈ eva kÈraÓÈti.
Atha rÈjÈ bodhisattena attano jÊvitaÑ pariccajitvÈ tassa purisassa
maraÓe nivÈrente tuÔÔhamÈnaso “gaccha bho migarÈjassa anuggahena mama
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hatthato maraÓÈ mutto”ti vatvÈ yathÈpaÔiÒÒÈya taÒcassa dhanaÑ dÈpesi.
MahÈsattassa yathÈruciyÈva1 anujÈnitvÈ taÑ nagaraÑ netvÈ nagaraÒca
bodhisattaÒca ala~kÈrÈpetvÈ deviyÈ dhammaÑ desÈpesi. MahÈsatto deviÑ
ÈdiÑ katvÈ raÒÒo ca rÈjaparisÈya ca madhurÈya manussabhÈsÈya dhammaÑ
desetvÈ rÈjÈnaÑ dasahi rÈjadhammehi ovaditvÈ mahÈjanaÑ anusÈsitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ migagaÓaparivuto vÈsaÑ kappesi. RÈjÈpi mahÈsattassa
ovÈde ÔhatvÈ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
sugatiparÈyano ahosi. TadÈ seÔÔhiputto Devadatto ahosi, rÈjÈ Œnando,
RurumigarÈjÈ LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva yathÈrahaÑ sesapÈramiyo
niddhÈretabbÈ. TathÈ idhÈpi pavivekÈrÈmatÈya janasaÑsaggaÑ anicchato
y|thaÑ pahÈya ekakavihÈro, aÉÉharattasamaye nadiyÈ vuyhamÈnassa
karuÓaÑ paridevantassa purisassa aÔÔassaraÑ sutvÈ sayitaÔÔhÈnato vuÔÔhÈya
nadÊtÊraÑ gantvÈ MahÈga~gÈya mahati udakoghe vattamÈne attano jÊvitaÑ
pariccajitvÈ otaritvÈ sotaÑ pacchinditvÈ taÑ purisaÑ attano piÔÔhiyaÑ
ÈropetvÈ tÊraÑ pÈpetvÈ samassÈsetvÈ phalÈphalÈdÊni datvÈ
parissamavinodanaÑ, puna taÑ attano piÔÔhiÑ ÈropetvÈ araÒÒato nÊharitvÈ
mahÈmagge otÈraÓaÑ, saraÑ sannayhitvÈ vijjhissÈmÊti abhimukhe Ôhitassa
raÒÒo nibbhayena hutvÈ paÔimukhameva gantvÈ paÔhamataraÑ
manussabhÈsÈya ÈlapitvÈ madhurapaÔisanthÈrakaraÓaÑ, mittadubbhÊ
pÈpapurisaÑ hantukÈmaÑ rÈjÈnaÑ dhammakathaÑ katvÈ punapi attano
jÊvitaÑ pariccajitvÈ maraÓato pamocanaÑ, tassa ca raÒÒo yathÈpaÔiÒÒaÑ
dhanadÈpanaÑ, raÒÒÈ attano vare dÊyamÈne tena sabbasattÈnaÑ
abhayadÈpanaÑ, rÈjÈnaÒca deviÒca pamukhaÑ katvÈ mahÈjanassa
dhammaÑ desetvÈ dÈnÈdÊsu puÒÒesu tesaÑ patiÔÔhÈpanaÑ, laddhÈbhayÈnaÑ
migÈnaÑ ovÈdaÑ datvÈ manussÈnaÑ sassakhÈdanato nivÈraÓaÑ,
paÓÓasaÒÒÈya ca tassa yÈvajjakÈlÈ thÈvarakaraÓanti evamÈdayo
mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
RurumigarÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. YathÈruciyÈ varaÑ (SÊ)
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7. MÈta~gacariyÈvaÓÓanÈ
60. Sattame jaÔiloti jaÔÈvanto, jaÔÈbandhakesoti attho. UggatÈpanoti
manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ tÈpanato niggaÓhanato tapasa~khÈtaÑ
uggatÈpanaÑ etassÈti uggatÈpano, ghoratapo paramadhitindriyoti1 attho.
Atha vÈ nÈnappakÈre diÔÔhadhammikÈdibhede anatthe uggiraÓato bahi
chaÉÉÈpanato ghorabhÊmabhayÈnakaÔÔhena vÈ “uggÈ”ti laddhanÈme kilese
vÊriyÈtapena santÈpanato ugge tÈpetÊti uggatÈpano. MÈta~go nÈma nÈmenÈti
nÈmena MÈta~go nÈma. MÈta~gakule nibbattiyÈ jÈtiyÈ ÈgataÑ hissa etaÑ
nÈmaÑ. SÊlavÈti sÊlasampanno suparisuddhasÊlo. SusamÈhitoti
upacÈrappanÈsamÈdhÊhi suÔÔhu samÈhito, jhÈnasamÈpattilÈbhÊti attho.
TadÈ hi bodhisatto caÓÉÈlayoniyaÑ nibbattitvÈ r|pena duddasiko
bahinagare caÓÉÈlagÈme vasati. “MÈta~gapaÓÉito”ti pakÈsanÈmo.
AthekadivasaÑ tasmiÑ nagare nakkhatte ghosite yebhuyyena nÈgarÈ
nakkhattaÑ kÊÄanti. AÒÒatarÈpi brÈhmaÓamahÈsÈlakaÒÒÈ
soÄasapannarasavassuddesikÈ devakaÒÒÈ viya r|pena dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ
“attano vibhavÈnur|paÑ nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti pah|takhajjabhojjÈdÊni
sakaÔesu ÈropetvÈ sabbasetaÑ vaÄavÈrathamÈruyha mahatÈ parivÈrena
uyyÈnabh|miÑ gacchati. DiÔÔhama~galikÈ nÈmesÈ, sÈ kira dussaÓÔhitaÑ
r|paÑ “avama~galan”ti taÑ daÔÔhuÑ na icchati, tenassÈ
“DiÔÔhama~galikÈ”tveva samaÒÒÈ udapÈdi.
TadÈ bodhisatto kÈlasseva uÔÔhÈya paÔapilotikaÑ nivÈsetvÈ
jajjaritamukhabhÈgaÑ veÓudaÓÉaÑ gahetvÈ bhÈjanahattho nagaraÑ pavisati
manusse disvÈ d|ratova tesaÑ d|rÊkaraÓatthaÑ tena veÓudaÓÉena saÒÒaÑ
karonto. Atha diÔÔhama~galikÈ “ussaratha ussarathÈ”ti ussÈraÓaÑ karontehi
attano purisehi nÊyamÈnÈ nagaradvÈramajjhe MÈta~gaÑ disvÈ “ko eso”ti
Èha. “Ayye MÈta~gacaÓÉÈlo”ti ca vutte “ÊdisaÑ disvÈ gatÈnaÑ kuto
vuÉÉhÊ”ti yÈnaÑ nivattÈpesi. ManussÈ “yaÑ mayaÑ uyyÈnaÑ gantvÈ bahuÑ
khajjabhojjÈdiÑ labheyyÈma, tassa
______________________________________________________________
1. Samitindriyoti (SÊ)
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no MÈta~gena antarÈyo kato”ti kupitÈ “gaÓhatha caÓÉÈlan”ti leÉÉ|hi
paharitvÈ visaÒÒÊbh|taÑ pÈtetvÈ agamaÑsu.
So na cireneva satiÑ paÔilabhitvÈ vuÔÔhÈya manusse pucchi “kiÑ ayyÈ
dvÈraÑ nÈma sabbasÈdhÈraÓaÑ, udÈhu brÈhmaÓÈnaÑ eva katan”ti.
SabbesaÑ sÈdhÈraÓanti. “EvaÑ sabbasÈdhÈraÓadvÈre ekamantaÑ
apakkamantaÑ maÑ diÔÔhama~galikÈya manussÈ imaÑ anayabyasanaÑ
pÈpesun”ti rathikÈya manussÈnaÑ ÈrocetvÈ “handÈhaÑ imissÈ mÈnaÑ
bhindissÈmÊ”ti tassÈ nivesanadvÈraÑ gantvÈ “ahaÑ diÔÔhama~galikaÑ
aladdhÈ na vuÔÔhahissÈmÊ”ti nipajji. DiÔÔhama~galikÈya pitÈ “gharadvÈre
MÈta~go nipanno”ti sutvÈ “tassa kÈkaÓikaÑ detha, telena sarÊraÑ
makkhetvÈ gacchat|”ti Èha. So “DiÔÔhama~galikaÑ aladdhÈ na
uÔÔhahissÈmi”cceva Èha. Tato brÈhmaÓena “dve kÈkaÓike detha mÈsakaÑ
pÈdaÑ kahÈpaÓaÑ dve tÊÓi yÈva kahÈpaÓasataÑ kahÈpaÓasahassaÑ dethÈ”ti
vuttepi na sampaÔicchati eva. EvaÑ tesaÑ mantentÈnaÑ eva s|riyo
attha~gato.
Atha diÔÔhama~galikÈya mÈtÈ pÈsÈdÈ oruyha sÈÓipÈkÈraÑ
parikkhipÈpetvÈ tassa santikaÑ gantvÈ “tÈta MÈta~ga diÔÔhama~galikÈya
aparÈdhaÑ khama, dve sahassÈni gaÓhÈhi yÈva satasahassaÑ gaÓhÈhÊ”ti
vuttepi na sampaÔicchi, nipajji eva. TassevaÑ cha divase nipajjitvÈ sattame
divase sampatte samantÈ sÈmantagharÈ paÔivisakagharÈ ca manussÈ
uÔÔhahitvÈ “tumhe MÈta~gaÑ vÈ uÔÔhÈpetha, dÈrikaÑ vÈ detha, mÈ amhe
nÈsayitthÈ”ti ÈhaÑsu. TadÈ kira ayaÑ tasmiÑ dese desadhammo “yassa
gharadvÈre evaÑ nipajjitvÈ caÓÉÈlo marati, tena gharena saddhiÑ
sattasattagharavÈsino caÓÉÈlÈ hontÊ”ti.
Tato diÔÔhama~galikÈya mÈtÈpitaro diÔÔhama~galikaÑ paÔapilotikaÑ
nivÈsÈpetvÈ caÓÉÈlÈnucchavikaÑ parikkhÈraÑ datvÈ paridevamÈnaÑ eva
tassa santikaÑ netvÈ “handa dÈni dÈrikaÑ uÔÔhÈya gaÓhÈhÊ”ti adaÑsu. SÈ
passe ÔhatvÈ “uÔÔhÈhÊ”ti Èha. So “ahaÑ ativiya kilanto, hatthe gahetvÈ maÑ
uÔÔhÈpehÊ”ti Èha. SÈ tathÈ akÈsi. MÈta~go “mayaÑ antonagare vasituÑ na
labhÈma, ehi, bahinagare caÓÉÈlagÈmaÑ gamissÈmÈ”ti taÑ apassÈya attano
gehaÑ agamÈsi. “TassÈ piÔÔhiÑ abhiruhitvÈ”ti jÈtakabhÈÓakÈ vadanti.
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EvaÑ pana gehaÑ gantvÈ jÈtisambhedavÊtikkamaÑ akatvÈva katipÈhaÑ
gehe vasitvÈ balaÑ gahetvÈ cintesi “ahaÑ imaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakaÒÒaÑ
mayhaÑ caÓÉÈlagehe vÈsÈpesiÑ, handa dÈni taÑ lÈbhaggayasaggappattaÑ
karissÈmÊ”ti. So araÒÒaÑ pavisitvÈ pabbajitvÈ sattÈhabbhantareyeva aÔÔha
samÈpattiyo paÒcÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ iddhiyÈ caÓÉÈlagÈmadvÈre otaritvÈ
gehadvÈre Ôhito diÔÔhama~galikaÑ pakkosÈpetvÈ “sÈmi kissa maÑ anÈthaÑ
katvÈ pabbajitosÊ”ti paridevamÈnaÑ “tvaÑ bhadde mÈ cintayi, tava
porÈÓakayasato idÈni mahantataraÑ yasaÑ karissÈmi, tvaÑ pana
‘mahÈbrahmÈ me sÈmiko, na MÈta~go, so brahmalokaÑ gato, ito sattame
divase puÓÓamÈya candamaÓÉalaÑ bhinditvÈ ÈgamissatÊ’ti parisÈsu
vadeyyÈsÊ”ti vatvÈ Himavantameva gato.
DiÔÔhama~galikÈpi BÈrÈÓasiyaÑ mahÈjanamajjhe tesu tesu ÔhÈnesu tathÈ
kathesi. Atha puÓÓamadivase bodhisatto candamaÓÉalassa gaganamajjhe
ÔhitakÈle brahmattabhÈvaÑ mÈpetvÈ candamaÓÉalaÑ bhinditvÈ
dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasiÑ sakalaÑ KÈsiraÔÔhaÒca ekobhÈsaÑ katvÈ
ÈkÈsato otaritvÈ BÈrÈÓasiyÈ upari tikkhattuÑ paribbhamitvÈ mahÈjanena
gandhamÈlÈdÊhi p|jiyamÈno caÓÉÈlagÈmÈbhimukho ahosi. BrahmabhattÈ
sannipatitvÈ taÑ caÓÉÈlagÈmakaÑ gantvÈ diÔÔhama~galikÈya gehaÑ
suddhavatthagandhamÈlÈdÊhi devavimÈnaÑ viya ala~kariÑsu.
DiÔÔhama~galikÈ ca tadÈ utunÊ hoti. MahÈsatto tattha gantvÈ
diÔÔhama~galikaÑ a~guÔÔhena nÈbhiyaÑ parÈmasitvÈ “bhadde gabbho te
patiÔÔhito, tvaÑ puttaÑ vijÈyissasi, tvampi puttopi te lÈbhaggayasaggappattÈ
bhavissatha, tava sÊsadhovana-udakaÑ1 sakalajambudÊpe rÈj|naÑ
abhisekodakaÑ bhavissati, nhÈnodakaÑ pana te amatodakaÑ bhavissati, ye
naÑ sÊse ÈsiÒcissanti, te sabbarogehi muccissanti, kÈÄakaÓÓiyÈ ca
parimuccissanti, tava pÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ vandantÈ sahassaÑ dassanti,
kathÈsavanaÔÔhÈne ÔhatvÈ vandantÈ sataÑ dassanti, cakkhupathe ÔhatvÈ
vandantÈ ekekaÑ kahÈpaÓaÑ datvÈ vandissanti, appamattÈ hohÊ”ti taÑ
ovaditvÈ gehÈ nikkhamma mahÈjanassa passantasseva candamaÓÉalaÑ
pÈvisi.
______________________________________________________________
1. PÈdadhovana-udakaÑ (JÈtaka-®Ôha 4. 378 piÔÔhe.)
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BrahmabhattÈ sannipatitvÈ diÔÔhama~galikaÑ mahantena sakkÈrena
nagaraÑ pavesetvÈ mahantena sirisobhaggena tattha vasÈpesuÑ.
DevavimÈnasadisaÒcassÈ nivesanaÑ kÈresuÑ. Tattha netvÈ uÄÈraÑ
lÈbhasakkÈraÑ upanÈmesuÑ. PuttalÈbhÈdi sabbo bodhisattena vuttasadisova
ahosi. SoÄasasahassÈ brÈhmaÓÈ diÔÔhama~galikÈya puttena saha nibaddhaÑ
bhuÒjanti, sahassamattÈ naÑ parivÈrenti, anekasahassÈnaÑ dÈnaÑ dÊyati.
Atha mahÈsatto “ayaÑ aÔÔhÈne abhippasanno, handassa dakkhiÓeyye
jÈnÈpessÈmÊ”ti bhikkhÈya caranto tassÈ gehaÑ gantvÈ tena saddhiÑ
sallapitvÈ agamÈsi. Atha kumÈro gÈthamÈha–
“Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ,
Otallako paÑsupisÈcakova.
Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe,
Ko re tuvaÑ hosi adakkhiÓeyyo”ti1.
Tena vuttaÑ anÈcÈraÑ asahamÈnÈ devatÈ tassa tesaÒca
soÄasasahassÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ mukhaÑ viparivattesuÑ. TaÑ disvÈ
diÔÔhama~galikÈ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ tamatthaÑ Èrocesi. Bodhisatto
“tassa anÈcÈraÑ asahantehi yakkhehi so vippakÈro kato, api ca kho pana
imaÑ ucchiÔÔhapiÓÉakaÑ tesaÑ mukhe ÈsiÒcitvÈ taÑ vippakÈraÑ
v|pasamehÊ”ti Èha. SÈpi tathÈ katvÈ taÑ v|pasamesi. Atha diÔÔhama~galikÈ
puttaÑ Èha “tÈta imasmiÑ loke dakkhiÓeyyÈ nÈma MÈta~gapaÓÉitasadisÈ
bhavanti, na ime brÈhmaÓÈ viya jÈtimattena, mantasajjhÈyanamattena vÈ
mÈnatthaddhÈ”ti vatvÈ ye tadÈ sÊlÈdiguÓavisesayuttÈ jhÈnasamÈpattilÈbhino
ceva PaccekabuddhÈ ca, tatthevassa pasÈdaÑ uppÈdesÊti.
TadÈ VettavatÊnagare JÈtimanto nÈma eko brÈhmaÓo pabbajitvÈpi jÈtiÑ
nissÈya mahantaÑ mÈnamakÈsi. MahÈsatto “tassa mÈnaÑ bhindissÈmÊ”ti
taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ tassÈsanne uparisote vÈsaÑ kappesi. Tena vuttaÑ–
61. “AhaÒca brÈhmaÓo eko, Ga~gÈk|le vasÈmubho.
AhaÑ vasÈmi upari, heÔÔhÈ vasati brÈhmaÓo”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 309 piÔÔhe.
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Atha mahÈsatto ekadivasaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ “idaÑ jÈtimantassa
jaÔÈsu laggat|”ti adhiÔÔhÈya nadiyaÑ pÈtesi. TaÑ tassa udakaÑ Ècamentassa
jaÔÈsu laggi, so taÑ disvÈ “nassa vasalÈ”ti vatvÈ “kutoyaÑ kÈÄakaÓÓÊ Ègato,
upadhÈressÈmi nan”ti uddhaÑsotaÑ gacchanto mahÈsattaÑ disvÈ “kiÑ
jÈtikosÊ”ti pucchi. CaÓÉÈlosmÊti. TayÈ nadiyaÑ dantakaÔÔhaÑ pÈtitanti. Œma
mayÈti. “Nassa vasala caÓÉÈla kÈÄakaÓÓi mÈ idha vasi, heÔÔhÈsote vasÈ”ti
vatvÈ heÔÔhÈsote vasantenapi pÈtite dantakaÔÔhe paÔisotaÑ ÈgantvÈ jaÔÈsu
laggante “nassa vasala, sace idha vasissasi, sattame divase sattadhÈ te
muddhÈ phalissatÊ”ti Èha. Tena vuttaÑ–
62. “Vicaranto anuk|lamhi, uddhaÑ me assamaddasa.
Tattha maÑ paribhÈsetvÈ, abhisapi muddhaphÈlanan”ti.
Tattha vicaranto anuk|lamhÊti ucchiÔÔhadantakaÔÔhe attano jaÔÈsu lagge
tassa Ègamanagavesanavasena Ga~gÈya tÊre anuvicaranto. UddhaÑ me
assamaddasÈti attano vasanaÔÔhÈnato uparisote mama assamaÑ paÓÓasÈlaÑ
addakkhi. Tattha maÑ paribhÈsetvÈti mama assamaÑ ÈgantvÈ jÈtiÑ sutvÈ
tatova paÔikkamitvÈ savan|pacÈre ÔhatvÈ “nassa vasala caÓÉÈla kÈÄakaÓÓi
mÈ idha vasÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ bhayena santajjetvÈ. Abhisapi muddhaphÈlananti
“sace jÊvitukÈmosi, ettova sÊghaÑ palÈyass|”ti vatvÈ “sace na pakkamissasi,
ito te sattame divase sattadhÈ muddhÈ phalat|”ti me abhisapaÑ adÈsi.
KiÑ pana tassa abhisapena muddhÈ phalatÊti? Na phalati, kuhako pana
so, evamayaÑ maraÓabhayatajjito sud|raÑ pakkamissatÊti saÒÒÈya
santÈsanatthaÑ tathÈ Èha.
63. YadihaÑ tassa pakuppeyyanti tassa mÈnatthaddhassa k|ÔajaÔilassa
ahaÑ yadi kujjheyyaÑ. Yadi sÊlaÑ na gopayeti sÊlaÑ yadi na rakkheyyaÑ,
idaÑ sÊlaÑ nÈma jÊvitanirapekkhaÑ sammadeva rakkhitabbanti yadi na
cinteyyanti attho. OloketvÈnahaÑ tassa, kareyyaÑ chÈrikaÑ viyÈti sacÈhaÑ
tadÈ tassa appatÊto abhavissaÑ. Mama cittÈcÈraÑ ÒatvÈ mayi abhippasannÈ
devatÈ khaÓeneva taÑ bhasmamuÔÔhiÑ viya viddhaÑseyyunti adhippÈyo.
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SatthÈ pana tadÈ attano appatÊtabhÈve sati devatÈhi sÈdhetabbaÑ tassa
anatthaÑ attanÈ kattabbaÑ viya katvÈ desesi “kareyyaÑ chÈrikaÑ viyÈ”ti.
VitaÓÉavÈdÊ panÈha “bodhisattova taÑ jaÔilaÑ icchamÈno iddhiyÈ
chÈrikaÑ kareyya, evaÒhi sati imissÈ PÈÄiyÈ attho ujukameva nÊto hotÊ”ti. So
evamassa vacanÊyo “tvaÑ iddhiyÈ par|paghÈtaÑ vadasi, iddhi nÈmesÈ
adhiÔÔhÈnÈ iddhi vikubbanÈ iddhi manomayÈ iddhi ÒÈÓavipphÈrÈ iddhi
samÈdhivipphÈrÈ iddhi ariyÈ iddhi kammavipÈkajÈ iddhi puÒÒavato iddhi
vijjÈmayÈ iddhi tattha tattha sammÈpayogappaccayÈ ijjhanaÔÔhena iddhÊti
dasavidhÈ. Tattha “kataraÑ iddhiÑ vadesÊ”ti? BhÈvanÈmayanti. KiÑ pana
bhÈvanÈmayÈya par|paghÈtakammaÑ hotÊti? Œma ekacce ÈcariyÈ
“ekavÈraÑ hotÊ”ti vadanti, yathÈ hi paraÑ paharitukÈmena udakabharite
ghaÔe khitte paropi paharÊyati, ghaÔopi bhijjati, evameva bhÈvanÈmayÈya
iddhiyÈ ekavÈraÑ par|paghÈtakammaÑ hoti, tato paÔÔhÈya pana sÈ nassati.
Atha so “bhÈvanÈmayÈya iddhiyÈ neva ekavÈraÑ na dvevÈraÑ
par|paghÈtakammaÑ hotÊ”ti vatvÈ pucchitabbo “kiÑ bhÈvanÈmayÈ iddhi
kusalÈ akusalÈ abyÈkatÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈ dukkhÈya vedanÈya
sampayuttÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ savitakkasavicÈrÈ
avitakkavicÈramattÈ avitakka-avicÈrÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ
ar|pÈvacarÈ”ti? JÈnanto “bhÈvanÈmayÈ iddhi kusalÈ abyÈkatÈ vÈ
adukkhamasukhavedaniyÈ avitakka-avicÈrÈ r|pÈvacarÈ cÈ”ti vakkhati. So
vattabbo “pÈÓÈtipÈtacetanÈ kusalÈdÊsu kataraÑ koÔÔhÈsaÑ bhajatÊ”ti?
JÈnanto vakkhati “pÈÓÈtipÈtacetanÈ akusalÈva dukkhavedanÈva
savitakkasavicÈrÈva kÈmÈvacarÈvÈ”ti. EvaÑ sante “tava paÒho neva
kusalattikena sameti, na vedanÈttikena na vitakkattikena na bh|mantarenÈ”ti
PÈÄiyÈ virodhaÑ dassetvÈ saÒÒÈpetabbo, yadi pana so “puna caparaÑ
bhikkhave idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ cetovasippatto
aÒÒissÈ icchigataÑ gabbhaÑ pÈpakena manasÈnupekkhitÈ hoti ‘aho vata
yaÑ taÑ kucchigataÑ gabbhaÑ na sotthinÈ abhinikkhameyyÈ’ti. Evampi
bhikkhave kulumpassa upaghÈto
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hotÊ”ti sa~gÊtiÑ anÈruÄhaÑ kulumpasuttaÑ udÈhareyya1, tassÈpi “tvaÑ
atthaÑ na jÈnÈsi. IddhimÈ cetovasippattoti hi ettha na bhÈvanÈmayÈ iddhi
adhippetÈ, ÈthabbanikÈ iddhi adhippetÈ. SÈ hi ettha labbhamÈnÈ labbhatÊti
bhÈvanÈmayÈya iddhiyÈ par|paghÈto na sambhavatiyevÈ”ti saÒÒÈpetabbo.
No ce saÒÒattiÑ upeti, kammaÑ katvÈ uyyojetabbo. TasmÈ
yathÈvuttanayenevettha gÈthÈya attho veditabbo.
TathÈ pana tena abhisapito mahÈsatto “sacÈhaÑ etassa kujjhissÈmi,
sÊlaÑ me arakkhitaÑ bhavissati, upÈyenevassa mÈnaÑ bhindissÈmi, sÈ cassa
rakkhÈ bhavissatÊ”ti sattame divase s|riyuggamanaÑ vÈresi. ManussÈ
s|riyassa anuggamanena ubbÈÄhÈ jÈtimantatÈpasaÑ upasa~kamitvÈ “bhante
tumhe s|riyassa uggantuÑ na dethÈ”ti pucchiÑsu2. So “na metaÑ kammaÑ,
Ga~gÈtÊre pana eko caÓÉÈlatÈpaso vasati, tassetaÑ kammaÑ siyÈ”ti Èha.
ManussÈ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ “bhante tumhe s|riyassa uggantuÑ na
dethÈ”ti pucchiÑsu. ŒmÈvusoti. KiÑkÈraÓÈti. TumhÈkaÑ kul|pakatÈpaso
maÑ niraparÈdhaÑ abhisapi, tasmiÑ ÈgantvÈ khamÈpanatthaÑ mama
pÈdesu patite s|riyaÑ vissajjessÈmÊti. Te gantvÈ taÑ ÈkaÉÉhantÈ ÈnetvÈ
mahÈsattassa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ khamÈpetvÈ “s|riyaÑ vissajjetha
bhante”ti ÈhaÑsu. Na sakkÈ vissajjetuÑ, sacÈhaÑ vissajjessÈmi, imassa
sattadhÈ muddhÈ phalissatÊti. Atha bhante kiÑ karomÈti. MahÈsatto
“mattikÈpiÓÉaÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ “imaÑ tÈpasassa sÊse ÔhapetvÈ
tÈpasaÑ otÈretvÈ udake Ôhapetha3. YadÈ s|riyo dissati, tadÈ tÈpaso udake
nimujjat|”ti vatvÈ s|riyaÑ vissajjesi. S|riyarasmÊhi phuÔÔhamatteva
mattikÈpiÓÉo sattadhÈ bhijji. TÈpaso udake nimujji. Tena vuttaÑ–
64. “YaÑ so tadÈ maÑ abhisapi, kupito duÔÔhamÈnaso.
Tasseva matthake nipati, yogena taÑ pamocayin”ti.
Tattha yaÑ so tadÈ maÑ abhisapÊti so jÈtimantajaÔilo yaÑ
muddhaphÈlanaÑ sandhÈya tadÈ maÑ abhisapi, mayhaÑ sapaÑ adÈsi.
Tasseva
______________________________________________________________
1. Vi-®Ôha 1. 40 piÔÔhepi passitabbaÑ.

2. VadiÑsu (Ka)

3. VÈsetha (Ka)
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matthake nipatÊti taÑ mayhaÑ upari tena icchitaÑ tasseva pana upari nipati
nipatanabhÈvena aÔÔhÈsi. EvaÒhetaÑ hoti yathÈ taÑ appaduÔÔhassa
padussato. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ “yo appaduÔÔhassa narassa dussati -papaÔivÈtaÑva khitto”ti1. Yogena taÑ pamocayinti taÑ tassa bhÈsitaÑ
matthakaphÈlanaÑ upÈyena tato pamocesiÑ, taÑ vÈ jaÔilaÑ tato pamocesiÑ,
yena upÈyena taÑ na hoti, tathÈ akÈsinti attho.
YaÑ hi Tena pÈramitÈparibhÈvanasamiddhÈhi
nÈnÈsamÈpattivihÈraparip|ritÈhi sÊladiÔÔhisampadÈhi susa~khatasantÈne
mahÈkaruÓÈdhivÈse mahÈsatte ariy|pavÈdakammaÑ abhisapasa~khÈtaÑ
pharusavacanaÑ payuttaÑ, taÑ mahÈsattassa khettavisesabhÈvato tassa ca
ajjhÈsayapharusatÈya diÔÔhidhammavedanÊyaÑ hutvÈ sace so mahÈsattaÑ na
khamÈpesi, sattame divase vipaccanasabhÈvaÑ jÈtaÑ, khamÈpite pana
mahÈsatte payogasampattipaÔibÈhitattÈ avipÈkadhammataÑ Èpajji
ahosikammabhÈvato. AyaÒhi ariy|pavÈdapÈpassa diÔÔhadhammavedanÊyassa
ca dhammatÈ. Tattha yaÑ sattame divase bodhisattena
s|riyuggamananivÈraÓaÑ kataÑ, ayamettha yogoti adhippeto upÈyo, tena hi
ubbÈÄhÈ manussÈ bodhisattassa santike tÈpasaÑ ÈnetvÈ khamÈpesuÑ, sopi ca
mahÈsattassa guÓe jÈnitvÈ tasmiÑ cittaÑ pasÈdesÊti veditabbaÑ. YaÑ
panassa matthake mattikÈpiÓÉassa ÔhapanaÑ, tassa ca sattadhÈ phÈlanaÑ
kataÑ, taÑ manussÈnaÑ cittÈnurakkhaÓatthaÑ, aÒÒathÈ hi ime pabbajitÈpi
samÈnÈ cittassa vase vattanti, na pana cittaÑ attano vase vattÈpentÊti
mahÈsattampi tena sadisaÑ katvÈ gaÓheyyuÑ. Tadassa nesaÑ dÊgharattaÑ
ahitÈya dukkhÈyÈti.
65. IdÈni yadatthaÑ tadÈ tasmiÑ tÈpase cittaÑ ad|setvÈ suparisuddhaÑ
sÊlameva rakkhitaÑ, taÑ dassetuÑ “anurakkhiÑ mama sÊlan”ti
osÈnagÈthamÈha. TaÑ heÔÔhÈ vuttatthameva. TadÈ MaÓÉabyo Udeno,
MÈta~go LokanÈtho.
IdhÈpi sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ nihÊnajÈtikassa sato
yathÈdhippÈyaÑ diÔÔhama~galikÈya mÈnaniggaho, pabbajitvÈ
“DiÔÔhama~galikÈya
______________________________________________________________
1. Khu 1. 32, 382; Khu 5. 131 piÔÔhesu.
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avassayo bhavissÈmÊ”ti uppannacitto araÒÒaÑ gantvÈ pabbajitvÈ
sattadivasabbhantareyeva yathÈdhippÈyaÑ jhÈnÈbhiÒÒÈnibbattanaÑ, tato
ÈgantvÈ diÔÔhama~galikÈya lÈbhaggayasaggappattiyÈ upÈyasampÈdanaÑ,
MaÓÉabyakumÈrassa mÈnaniggaho, jÈtimantatÈpasassa mÈnaniggaho, tassa
ca ajÈnantasseva bhÈvino jÊvitantarÈyassa apanayanaÑ, mahÈparÈdhassÈpi
tassa akujjhitvÈ attano sÊlÈnurakkhaÓaÑ, acchariyabbhutapÈÔihÈriyakaraÓanti
evamÈdayo mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈ.
MÈta~gacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. DhammadevaputtacariyÈvaÓÓanÈ
66. AÔÔhame mahÈpakkhoti mahÈparivÈro. Mahiddhikoti mahatiyÈ
deviddhiyÈ samannÈgato. Dhammo nÈma mahÈyakkhoti nÈmena Dhammo
nÈma mahÈnubhÈvo devaputto. SabbalokÈnukampakoti vibhÈgaÑ akatvÈ
mahÈkaruÓÈya sabbalokaÑ anuggaÓhanako.
MahÈsatto hi tadÈ kÈmÈvacaradevaloke Dhammo nÈma devaputto hutvÈ
nibbatti, so dibbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito dibbarathamabhiruyha
accharÈgaÓaparivuto manussesu sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ attano attano
gharadvÈresu sukhakathÈya nisinnesu puÓÓamuposathadivase
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu ÈkÈse ÔhatvÈ “pÈÓÈtipÈtÈdÊhi dasahi
akusalakammapathehi viramitvÈ tividhasucaritadhammaÑ p|retha, matteyyÈ
petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino bhavatha, saggaparÈyanÈ
hutvÈ mahantaÑ yasaÑ anubhavissathÈ”ti manusse dasakusalakammapathe
samÈdapento JambudÊpaÑ padakkhiÓaÑ karoti. Tena vuttaÑ–
67. “Dasakusalakammapathe, samÈdapento mahÈjanaÑ.
CarÈmi gÈmanigamaÑ, samitto saparijjano”ti.
Tattha samittoti dhammikehi dhammavÈdÊhi sahÈyehi sasahÈyo.
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Tena ca samayena Adhammo nÈmeko devaputto kÈmÈvacaradevaloke
nibbatti, “so pÈÓaÑ hanatha adinnaÑ ÈdiyathÈ”ti-ÈdinÈ nayena satte
akusalakammapathe samÈdapento mahatiyÈ parisÈya parivuto JambudÊpaÑ
vÈmaÑ1 karoti. Tena vuttaÑ–
68. “PÈpo kadariyo yakkho, dÊpento dasa pÈpake.
Sopettha mahiyÈ carati, samitto saparijjano”ti.
Tattha pÈpoti pÈpadhammehi samannÈgato. Kadariyoti
thaddhamaccharÊ. Yakkhoti devaputto. DÊpento dasa pÈpaketi sabbaloke
gocaraÑ nÈma sattÈnaÑ upabhogaparibhogÈya jÈtaÑ, tasmÈ satte vadhitvÈ
yaÑkiÒci katvÈ ca attÈ pÊÓetabbo, indriyÈni santappetabbÈnÊti-ÈdinÈ nayena
pÈÓÈtipÈtÈdike dasa lÈmakadhamme kattabbe katvÈ pakÈsento. SopetthÈti
sopi adhammo devaputto imasmiÑ JambudÊpe. MahiyÈti bh|miyÈ Èsanne,
manussÈnaÑ dassanasavan|pacÈreti attho.
69. Tattha ye sattÈ sÈdhukammikÈ2 dhammagaruno, te DhammaÑ
devaputtaÑ tathÈ Ègacchantameva disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya gandhamÈlÈdÊhi
p|jentÈ yÈva cakkhupathasamatikkamanÈ tÈva abhitthavanti, paÒjalikÈ
namassamÈnÈ tiÔÔhanti, tassa vacanaÑ sutvÈ appamattÈ sakkaccaÑ puÒÒÈni
karonti. Ye pana sattÈ pÈpasamÈcÈrÈ kur|rakammantÈ, te Adhammassa
vacanaÑ sutvÈ abbhanumodanti, bhiyyoso mattÈya pÈpÈni samÈcaranti.
EvaÑ te tadÈ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈ ceva ujuvipaccanÊkakiriyÈ
ca hutvÈ loke vicaranti. TenÈha BhagavÈ “DhammavÈdÊ Adhammo ca, ubho
paccanikÈ mayan”ti.
EvaÑ pana gacchante kÈle athekadivasaÑ tesaÑ rathÈ ÈkÈse sammukhÈ
ahesuÑ. Atha nesaÑ parisÈ “tumhe kassa, tumhe kassÈ”ti pucchitvÈ “mayaÑ
Dhammassa, mayaÑ AdhammassÈ”ti vatvÈ maggÈ okkamitvÈ dvidhÈ jÈtÈ,
Dhammassa pana Adhammassa ca rathÈ abhimukhÈ hutvÈ ÊsÈya ÊsaÑ Èhacca
aÔÔhaÑsu. “Tava rathaÑ okkamÈpetvÈ mayhaÑ maggaÑ dehi, tava rathaÑ
okkamÈpetvÈ mayhaÑ maggaÑ dehÊ”ti aÒÒamaÒÒaÑ maggadÈpanatthaÑ
vivÈdaÑ akaÑsu.
______________________________________________________________
1. PadakkhiÓaÑ (SÊ)

2. DhammikÈ (Ka)
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parisÈ ca nesaÑ ÈvudhÈni abhiharitvÈ yuddhasajjÈ ahesuÑ. YaÑ sandhÈya
vuttaÑ–
“Dhure dhuraÑ ghaÔÔayantÈ, samimhÈ paÔipathe ubho.
70. Kalaho vattatÊ bhesmÈ, kalyÈÓapÈpakassa ca.
MaggÈ okkamanatthÈya, mahÈyuddho upaÔÔhito”ti.
Tattha dhure dhuranti ekassa rathÊsÈya itarassa rathÊsaÑ ghaÔÔayantÈ.
SamimhÈti samÈgatÈ sammukhÊbh|tÈ. Puna ubhoti vacanaÑ ubhopi mayaÑ
aÒÒamaÒÒassa paccanÊkÈ hutvÈ loke vicarantÈ ekedivasaÑ paÔimukhaÑ
ÈgacchantÈ dvÊsu parisÈsu ubhosu passesu maggato okkantÈsu saha rathena
mayaÑ ubho eva samÈgatÈti dassanatthaÑ vuttaÑ. BhesmÈti bhayajanako.
KalyÈÓapÈpakassa cÈti kalyÈÓassa ca pÈpakassa ca. MahÈyuddho upaÔÔhitoti
mahÈsa~gÈmo paccupaÔÔhito Èsi.
AÒÒamaÒÒassa hi parisÈya ca yujjhitukÈmatÈ jÈtÈ. Tattha hi dhammo
adhammaÑ Èha “samma tvaÑ Adhammo, ahaÑ Dhammo, maggo mayhaÑ
anucchaviko, tava rathaÑ okkamÈpetvÈ1 mayhaÑ maggaÑ dehÊ”ti. Itaro
“ahaÑ daÄhayÈno balavÈ asantÈsÊ, tasmÈ maggaÑ na demi, yuddhaÑ pana
karissÈmi, yo yuddhe jinissati, tassa maggo hot|”ti Èha. TenevÈha–
“Yasokaro puÒÒakarohamasmi,
SadÈtthuto samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
MaggÈraho devamanussap|jito,
Dhammo ahaÑ dehi adhamma maggaÑ.
AdhammayÈnaÑ daÄhamÈruhitvÈ,
Asantasanto balavÈha’masmi.
Sa kissa hetumhi tavajja dajjaÑ,
MaggaÑ ahaÑ dhamma adinnapubbaÑ.
______________________________________________________________
1. OkkÈmetvÈ (Ka)
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Dhammo have pÈturahosi pubbe,
PacchÈ adhammo udapÈdi loke.
JeÔÔho ca seÔÔho ca sanantano ca,
UyyÈhi jeÔÔhassa kaniÔÔha maggÈ.
Na yÈcanÈya napi pÈtir|pÈ,
Na arahatÈ te’haÑ dadeyya maggaÑ.
YuddhaÒca no hotu ubhinnama’jja,
Yuddhamhi yo jessati tassa maggo,
SabbÈ disÈ anuvisaÔo’hamasmi,
Mahabbalo amitayaso atulyo.
GuÓehi sabbehi upetar|po,
Dhammo adhamma tvaÑ kathaÑ vijessasi.
Lohena ve haÒÒati jÈtar|paÑ,
Na jÈtar|pena hananti lohaÑ.
Sace adhammo haÒchati dhamma’majja,
Ayo suvaÓÓaÑ viya dassaneyyaÑ.
Sace tuvaÑ yuddhabalo adhamma,
Na tuyhaÑ vuÉÉhÈ ca gar| ca atthi.
MaggaÒca te dammi piyÈppiyena,
VÈcÈ duruttÈnipi te khamÈmÊ”ti1.
ImÈ hi2 tesaÑ vacanapaÔivacanakathÈ3.
Tattha yasokaroti dhamme niyojanavasena devamanussÈnaÑ
yasadÈyako. Dutiyapadepi eseva nayo. SadÈtthutoti sadÈ thuto
niccappasattho. Sa kissa hetumhi tavajja dajjanti somhi ahaÑ adhammo
adhammayÈnarathaÑ abhiruÄho abhÊto balavÈ, kiÑkÈraÓÈ ajja bho Dhamma
kassaci adinnapubbaÑ maggaÑ tuyhaÑ dammi. PÈturahosÊti
paÔhamakappikakÈle imasmiÑ loke dasakusalakammapathadhammo pubbe
pÈturahosi, pacchÈ adhammo. JeÔÔho cÈti pure nibbattabhÈvena ahaÑ jeÔÔho
ca seÔÔho ca porÈÓako ca, tvaÑ pana kaniÔÔho, tasmÈ “maggÈ uyyÈhÊ”ti
vadati.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 229 piÔÔhÈdÊsu.
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Napi pÈtir|pÈti ahaÑ hi bhoto neva yÈcanÈya na patir|pavacanena na
maggÈrahatÈya maggaÑ dadeyyaÑ. AnuvisaÔoti ahaÑ catasso disÈ catasso
anudisÈti sabbÈ disÈ attano guÓena patthaÔo paÒÒÈto. LohenÈti
ayomuÔÔhikena. HaÒchatÊti hanissati1. Yuddhabalo adhammÈti sace tuvaÑ
yuddhabalo asi adhamma. VuÉÉhÈ ca gar| cÈti yadi tuyhaÑ ime vuÉÉhÈ
ime gar| paÓÉitÈti evaÑ natthi. PiyÈppiyenÈti piyena viya appiyena,
appiyenapi dadanto2 piyena viya te maggaÑ dadÈmÊti attho3.
71. MahÈsatto hi tadÈ cintesi “sacÈhaÑ imaÑ pÈpapuggalaÑ
sabbalokassa ahitÈya paÔipannaÑ evaÑ mayÈ vilomaggÈhaÑ gahetvÈ ÔhitaÑ
accharaÑ paharitvÈ ‘anÈcÈra mÈ idha tiÔÔha, sÊghaÑ paÔikkama vinassÈ’ti
vadeyyaÑ, so ta~khaÓaÒÒeva mama dhammatejena bhusamuÔÔhi viya
vikireyya, na kho pana metaÑ patir|paÑ, svÈhaÑ sabbalokaÑ anukampanto
‘lokatthacariyaÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ’ti paÔipajjÈmi, ayaÑ kho pana pÈpo
ÈyatiÑ mahÈdukkhabhÈgÊ, svÈyaÑ mayÈ visesato anukampitabbo, tasmÈssa
maggaÑ dassÈmi, evaÑ me sÊlaÑ suvisuddhaÑ akhaÓÉitaÑ bhavissatÊ”ti.
EvaÑ pana cintetvÈ bodhisatte “sace tuvaÑ yuddhabalo”ti gÈthaÑ vatvÈ
thokaÑ maggato okkantamatte eva adhammo rathe ÔhÈtuÑ asakkonto
avaÑsiro pathaviyaÑ patitvÈ pathaviyÈ vivare dinne gantvÈ avÊcimhi eva
nibbatti. Tena vuttaÑ “yadihaÑ tassa kuppeyyan”ti-Èdi.
Tattha yadihaÑ tassa kuppeyyanti tassa adhammassa yadi ahaÑ
kujjheyyaÑ. Yadi bhinde tapoguÓanti tenevassa kujjhanena mayhaÑ
tapoguÓaÑ sÊlasaÑvaraÑ yadi vinÈseyyaÑ. SahaparijanaÑ tassÈti
sahaparijanaÑ taÑ adhammaÑ. Rajabh|ta7nti rajamiva bh|taÑ, rajabhÈvaÑ
pattaÑ ahaÑ kareyyaÑ.
72. ApicÈhanti ettha ahanti nipÈtamattaÑ. SÊlarakkhÈyÈti
sÊlarakkhaÓatthaÑ. NibbÈpetvÈnÈti paÔikacceva khantimettÈnuddayassa
upaÔÔhÈpitattÈ tasmiÑ adhamme uppajjanakakodhassa anuppÈdaneneva
dosajapariÄÈhav|pasamanena mÈnasaÑ v|pasametvÈ. Saha janenokkamitvÈti
mayhaÑ parijanena saddhiÑ maggÈ-okkamitvÈ tassa pÈpassa adhammassa
ahaÑ maggaÑ adÈsiÑ.
______________________________________________________________
1. HanÊyati (Ka)
3. JÈtaka-®Ôha 4. 103 piÔÔhÈdÊsupi passitabbaÑ.
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73. Saha pathato okkanteti vuttanayena cittassa v|pasamaÑ katvÈ
“maggaÑ te dammÊ”ti ca vatvÈ thokaÑ maggato saha okkamanena.
PÈpayakkhassÈti adhammadevaputtassa. TÈvadeti ta~khaÓaÑ eva
mahÈpathavÊ vivaramadÈsi. JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ1 pana “maggaÒca te
dammÊ”ti gÈthÈya kathitakkhaÓeyevÈti vuttaÑ.
EvaÑ tasmiÑ bh|miyaÑ patite
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ sakalaÑ varÈvaraÑ2 dhÈrentÊpi
mahÈpathavÊ “nÈhamimaÑ pÈpapurisaÑ dhÈremÊ”ti kathentÊ viya tena
ÔhitaÔÔhÈne dvidhÈ bhijji. MahÈsatto pana tasmiÑ nipatitvÈ AvÊcimhi
nibbatte rathadhure yathÈÔhitova saparijano mahatÈ devÈnubhÈvena
gamanamaggeneva gantvÈ attano bhavanaÑ pÈvisi. TenÈha BhagavÈ–
“KhantÊbalo yuddhabalaÑ vijetvÈ,
HantvÈ Adhammañ nihanitva bh|myÈ.
PÈyÈsi vitto abhiruyha sandanaÑ,
Maggeneva atibalo saccanikkamo”ti3.
TadÈ Adhammo Devadatto ahosi, tassa parisÈ DevadattaparisÈ,
Dhammo LokanÈtho, tassa parisÈ BuddhaparisÈ.
IdhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyo yathÈrahaÑ niddhÈretabbÈ.
TathÈ idhÈpi dibbehi ÈyuvaÓÓa yasa sukha Èdhipateyyehi dibbeheva uÄÈrehi
kÈmaguÓehi samappitassa sama~gÊbh|tassa anekasahassasa~khÈhi accharÈhi
sabbakÈlaÑ paricÈriyamÈnassa mahati pamÈdaÔÔhÈne Ôhitassa sato Êsakampi
pamÈdaÑ anÈpajjitvÈ “lokatthacariyaÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ”ti mÈse mÈse
puÓÓamiyaÑ DhammaÑ dÊpento saparijano manussapathe vicaritvÈ
mahÈkaruÓÈya sabbasatte adhammato vivecetvÈ dhamme niyojanaÑ,
adhammena samÈgatopi tena kataÑ anÈcÈraÑ agaÓetvÈ tattha cittaÑ
akopetvÈ khantimettÈnuddayameva paccupaÔÔhapetvÈ akhaÓÉaÑ
suvisuddhaÒca katvÈ attano sÊlassa rakkhaÓanti evamÈdayo mahÈsattassa
guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
DhammadevaputtacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 4. 104 piÔÔhe.

2. CarÈcaraÑ (SÊ)

3. Khu 5. 230 piÔÔhe.
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9. AlÊnasattucariyÈvaÓÓanÈ
74. Navame PaÒcÈlaraÔÔheti evaÑnÈmake janapade. Nagaravare,
KapilÈyanti “kapilÈ”ti evaÑladdhanÈme uttamanagare. “Nagaravare”ti vatvÈ
puna “puruttame”ti vacanaÑ tasmiÑ kÈle JambudÊpe sabbanagarÈnaÑ tassa
nagarassa agganagarabhÈvadassanatthaÑ. Jayaddiso nÈmÈti raÒÒÈ attano
paccatthike jite jÈto, attano vÈ paccÈmittabh|taÑ yakkhinÊsa~khÈtaÑ
JayaddisaÑ jitoti1 evaÑladdhanÈmo. SÊlaguÓamupÈgatoti ÈcÈrasÊlaÒceva
ussÈhasampattiyÈdirÈjaguÓaÒca upÈgato, tena samannÈgatoti attho.
75. Tassa raÒÒoti JayaddisarÈjassa, ahaÑ putto ahosinti vacanaseso.
Sutadhammoti yÈvatÈ rÈjaputtena sotabbadhammo nÈma, tassa sabbassa
sutattÈ sutadhammo, bahussutoti attho. Atha vÈ sutadhammoti
vissutadhammo, dhammacariyÈya samacariyÈya pakÈso paÒÒÈto, loke
patthaÔakittidhammoti attho. AlÊnasattoti evaÑnÈmo. GuÓavÈti uÄÈrehi
mahÈpurisaguÓehi samannÈgato. Anurakkhaparijano sadÈti
saddhÈdiguÓavisesayogato cat|hi sa~gahavatth|hi sammadeva sa~gahaóato
ca sabbakÈlaÑ sambhattaparivÈrajano.
76. PitÈ me migavaÑ gantvÈ, PorisÈdaÑ upÈgamÊti mayhaÑ pitÈ
JayaddisarÈjÈ migavaÑ caranto araÒÒamajjhaÑ gantvÈ PorisÈdaÑ
manussakhÈdakaÑ yakkhiniputtaÑ upagaÒchi, tena samÈgami.
JayaddisarÈjÈ kira ekadivasaÑ “migavaÑ gamissÈmÊ”ti tadanur|pena
mahatÈ parivÈrena Kapilanagarato nikkhami. TaÑ nikkhantamattameva
TakkasilÈvÈsÊ Nando nÈma brÈhmaÓo catasso satÈrahÈ gÈthÈ nÈma kathetuÑ
ÈdÈya upasa~kamitvÈ attano ÈgamanakÈraÓaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ
“nivattitvÈ suÓissÈmÊ”ti tassa vasanagehaÑ paribbayaÒca dÈpetvÈ araÒÒaÑ
paviÔÔho “yassa passena migo palÈyati, tasseva so gÊvÈ”ti vatvÈ mige
pariyesanto vicarati. Atheko pasadamigo mahÈjanassa padasaddena Èsayato
nikkhamitvÈ raÒÒo abhimukho
______________________________________________________________
1. JÈtoti (SÊ, Ka)
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gantvÈ palÈyi. AmaccÈ parihÈsaÑ kariÑsu. RÈjÈ taÑ anubandhitvÈ
tiyojanamatthake taÑ parikkhÊÓajavaÑ ÔhitaÑ vijjhitvÈ pÈtesi. PatitaÑ
khaggena dvidhÈ katvÈ anatthikopi “maÑsena migaÑ gahetuÑ nÈsakkhÊ”ti
vacanamocanatthaÑ kÈje katvÈ Ègacchanto ekassa nigrodhassa m|le
dabbatiÓesu nisÊditvÈ thokaÑ vissamitvÈ gantuÑ Èrabhi.
Tena ca samayena tasseva raÒÒo jeÔÔhabhÈtÈ jÈtadivase eva ekÈya
yakkhiniyÈ khÈdituÑ gahito Èrakkhamanussehi anubaddhÈya tÈya
niddhamanamaggena gacchantiyÈ ure Ôhapito mÈtusaÒÒÈya mukhena
thanaggahaÓena puttasinehaÑ uppÈdetvÈ saÑvaÉÉhiyamÈno
tadÈhÈropayogitÈya manussamaÑsaÑ khÈdanto anukkamena vuddhippatto
attÈnaÑ antaradhÈpanatthaÑ yakkhiniyÈ dinna-osadham|lÈnubhÈvena
antarahito hutvÈ manussamaÑsaÑ khÈditvÈ jÊvanto tÈya yakkhiniyÈ matÈya
taÑ osadham|laÑ attano pamÈdena nÈsetvÈ dissamÈnar|pova
manussamaÑsaÑ khÈdanto naggo ubbiggavir|padassano rÈjapurisehi
passitvÈ anubaddho palÈyitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ tassa nigrodhassa m|le
vÈsaÑ kappento rÈjÈnaÑ disvÈ “bhakkhosi me”ti hatthe aggahesi. Tena
vuttaÑ “so me pitumaggahesi, bhakkhosi mama mÈ calÊ”ti-Èdi.
Tattha so me pitumaggahesÊti so PorisÈdo mama pitaraÑ
JayaddisarÈjÈnaÑ attano nisinnarukkhasamÊpamÈgataÑ “mama bhakkho
tvaÑ Ègatosi, hatthaparipphandanÈdivasena mÈ cali, calantampi ahaÑ taÑ
khÈdissÈmÊ”ti hatthe aggahesi.
77. TassÈti tassa yakkhiniputtassa. Tasitavedhitoti cittutrÈsena tasito
sarÊraparikampena vedhito. rukkhambhoti ubhinnaÑ |r|naÑ
thaddhabhÈvo, yena so tato palÈyituÑ nÈsakkhi.
MigavaÑ gahetvÈ muÒcass|ti ettha migavanti migavavasena laddhattÈ
taÑ migamaÑsaÑ “migavan”ti Èha, imaÑ migamaÑsaÑ gahetvÈ maÑ
muÒcass|ti attho. So hi rÈjÈ naÑ yakkhiniputtaÑ disvÈ bhÊto
|rukkhambhaÑ patvÈ khÈÓuko viya aÔÔhÈsi. So vegena gantvÈ taÑ hatthe
gahetvÈ “bhakkhosi me ÈgatosÊ”ti Èha. Atha naÑ rÈjÈ satiÑ
paccupaÔÔhapetvÈ “sace ÈhÈratthiko, imaÑ te maÑsaÑ dadÈmi, taÑ gahetvÈ
khÈda, maÑ muÒcÈhÊ”ti
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Èha. TaÑ sutvÈ PorisÈdo “kimidaÑ mayhameva santakaÑ datvÈ mayÈ
vohÈraÑ karosi, nanu imaÑ maÑsaÒca tvaÒca mama hatthagatakÈlato
paÔÔhÈya mayhameva santakaÑ, tasmÈ taÑ paÔhamaÑ khÈditvÈ pacchÈ
maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti Èha.
Atha rÈjÈ “maÑsanikkayenÈyaÑ na maÑ muÒcati, mayÈ ca migavaÑ
Ègacchantena tassa brÈhmaÓassa ‘ÈgantvÈ te dhanaÑ dassÈmÊ’ti paÔiÒÒÈ
katÈ, sacÈyaÑ yakkho anujÈnissati, saccaÑ anurakkhanto gehaÑ gantvÈ taÑ
paÔiÒÒaÑ mocetvÈ puna imassa yakkhassa bhattatthaÑ Ègaccheyyan”ti
cintetvÈ tassa tamatthaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ PorisÈdo “sace tvaÑ saccaÑ
anurakkhanto gantukÈmosi, gantvÈ tassa brÈhmaÓassa dÈtabbaÑ dhanaÑ
datvÈ saccaÑ anurakkhanto sÊghaÑ puna ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ rÈjÈnaÑ
vissajjesi. So tena vissaÔÔho “tvaÑ mÈ cintayi, ahaÑ pÈtova ÈgamissÈmÊ”ti
vatvÈ magganimittÈni sallakkhento attano balakÈyaÑ upagantvÈ tena
parivuto nagaraÑ pavisitvÈ taÑ NandabrÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ mahÈrahe
Èsane nisÊdÈpetvÈ tÈ gÈthÈ sutvÈ cattÈri sahassÈni datvÈ yÈnaÑ ÈropetvÈ
“imaÑ Takkasilameva nethÈ”ti manusse datvÈ brÈhmaÓaÑ uyyojetvÈ
dutiyadivase PorisÈdassa santikaÑ gantukÈmo puttaÑ rajje patiÔÔhapetuÑ
anusÈsaniÒca dento tamatthaÑ Èrocesi. Tena vuttaÑ–
78. “MigavaÑ gahetvÈ muÒcassu, katvÈ ÈgamanaÑ puna.
BrÈhmaÓassa dhanaÑ datvÈ, pitÈ ÈmantayÊ mamaÑ.
79. RajjaÑ putta paÔipajja, mÈ pamajji puraÑ idaÑ.
KataÑ me PorisÈdena, mama ÈgamanaÑ punÈ”ti.
Tattha ÈgamanaÑ punÈti puna ÈgamanaÑ paÔiÒÒÈtassa1 PorisÈdassa
sa~garaÑ katvÈ. BrÈhmaÓassa dhanaÑ datvÈti Takkasilato Ègatassa
NandanÈmassa brÈhmaÓassa tÈ gÈthÈ sutvÈ catusahassaparimÈÓaÑ dhanaÑ
datvÈ. PitÈ ÈmantayÊ mamanti mama pitÈ JayaddisarÈjÈ maÑ Èmantesi.
______________________________________________________________
1. Patthitassa (SÊ, Ka)
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KathaÑ ÈmantesÊti ce? Œha “rajjan”ti-Èdi. Tassattho–putta tvaÑ imaÑ
kulasantakaÑ rajjaÑ paÔipajja, yathÈhaÑ dhammena samena rajjaÑ kÈremi,
evaÑ tvampi chattaÑ ussÈpetvÈ rajjaÑ kÈrehi, tvaÑ idaÑ puraÑ rakkhanto
rajjaÒca kÈrento mÈ pamÈdamÈpajji, asukasmiÑ ÔhÈne nigrodharukkham|le
PorisÈdena yakkhena katametaÑ mayÈ sa~garaÑ mama puna tassa santikaÑ
ÈgamanaÑ uddissa, kevalaÑ tassa brÈhmaÓassa dhanadÈnatthaÑ idhÈgato
saccaÑ anurakkhanto, tasmÈ tatthÈhaÑ gamissÈmÊti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “mÈ kho tvaÑ mahÈrÈja tattha agamÈsi, ahaÑ
tattha gamissÈmi, sace pana tvaÑ tÈta gamissasiyeva, ahampi tayÈ saddhiÑ
gamissÈmiyevÈ”ti. “EvaÑ sante mayaÑ ubhopi na bhavissÈma, tasmÈ
ahameva tattha gamissÈmÊ”ti nÈnappakÈrena vÈrentaÑ rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ
mÈtÈpitaro vanditvÈ pitu atthÈya attÈnaÑ pariccajitvÈ sotthibhÈvÈya pitari
sÈsitavÈdaÑ payuÒjamÈne mÈtubhaginibhariyÈsu ca saccakiriyaÑ karontÊsu
ÈvudhaÑ gahetvÈ nagarato nikkhamitvÈ assupuÓÓamukhaÑ mahÈjanaÑ
anubandhantaÑ ÈpucchitvÈ pitarÈ akkhÈtanayena yakkhavÈsamaggaÑ
paÔipajji. Yakkhiniputtopi “khattiyÈ nÈma bahumÈyÈ, ko jÈnÈti kiÑ
bhavissatÊ”ti rukkhaÑ abhiruhitvÈ raÒÒo ÈgamanaÑ olokento nisinno
kumÈraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “pitaraÑ nivattetvÈ putto Ègato bhavissati,
natthi me bhayan”ti otaritvÈ tassa piÔÔhiÑ dassetvÈva nisÊdi. MahÈsatto
ÈgantvÈ tassa purato aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
80. “MÈtÈpit| ca vanditvÈ, nimminitvÈna attanÈ.
NikkhipitvÈ dhanuÑ khaggaÑ, PorisÈdaÑ upÈgamin”ti.
81. Sasatthahatth|pagatanti sasatthahatthaÑ upagataÑ ÈvudhapÈÓiÑ
maÑ attano santikaÑ upagataÑ disvÈ. KadÈci so tasissatÊti so yakkho api
taseyya. Tena bhijjissati sÊlanti tena tassa tÈsuppÈdanena mayhaÑ sÊlaÑ
vinassati saÑkilissati. ParitÈsaÑ kate mayÊti mayi tassa paritÈsaÑ kate sati.
82. SÊlakhaÓÉabhayÈ mayhaÑ, tassa dessaÑ na byÈharinti yathÈ ca
sÊlabhedabhayena nihitasattho tassa santikaÑ agamÈsi, evaÑ mayhaÑ
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sÊlakhaÓÉabhayÈ eva tassa PorisÈdassa dessaÑ aniÔÔhampi na byÈhariÑ,
kevalaÑ pana mettacittena hitavÈdÊ idaÑ idÈni vakkhamÈnaÑ vacanaÑ
abhÈsiÑ.
MahÈsatto ca gantvÈ purato Ôhito, yakkhiniputto taÑ vÊmaÑsitukÈmo
“kosi tvaÑ, kuto Ègato, kiÑ maÑ na jÈnÈsi ‘luddo
manussamaÑsakhÈdako’ti, kasmÈ ca idhÈgatosÊ”ti pucchi. KumÈro “ahaÑ
JayaddisaraÒÒo putto, tvaÑ PorisÈdakoti jÈnÈmi, pitu jÊvitaÑ rakkhituÑ
idhÈgato, tasmÈ taÑ muÒca, maÑ khÈdÈ”ti Èha. Puna yakkhiniputto
mukhÈkÈreneva “taÑ tassa1 puttoti ahaÑ jÈnÈmi, dukkaraÑ pana tayÈ kataÑ
evaÑ ÈgacchantenÈ”ti Èha. KumÈro “na idaÑ dukkaraÑ, yaÑ pitu atthe
jÊvitapariccajanaÑ, mÈtÈpituhetu hi evar|paÑ puÒÒaÑ katvÈ ekanteneva
sagge pamodati, ahaÒca ‘amaraÓadhammo nÈma koci satto natthÊ’ti jÈnÈmi,
attanÈ ca kiÒci kataÑ pÈpaÑ nÈma na sarÈmi, tasmÈ maraÓatopi me bhayaÑ
natthi, idaÑ sarÊraÑ mayÈ te nissaÔÔhaÑ, aggiÑ jÈletvÈ khÈdÈ”ti Èha. Tena
vuttaÑ–
83. “UjjÈlehi mahÈ-aggiÑ, papatissÈmi rukkhato.
TvaÑ pakkakÈlamaÒÒÈya, bhakkhaya maÑ pitÈmahÈ”ti.
TaÑ sutvÈ yakkhiniputto “na sakkÈ imassa maÑsaÑ khÈdituÑ, upÈyena
imaÑ2 palÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ “tena hi araÒÒaÑ pavisitvÈ sÈradÈr|ni
ÈharitvÈ niddh|me a~gÈre karohi, tattha te maÑsaÑ pacitvÈ khÈdissÈmÊ”ti
Èha. MahÈsatto tathÈ katvÈ tassa Èrocesi. So taÑ olokento “ayaÑ purisasÊho
maraÓatopi bhayaÑ natthi, evaÑ nibbhayo nÈma na mayÈ diÔÔhapubbo”ti
lomahaÑsajÈto kumÈraÑ olokesi. KumÈro kissa maÑ olokesi, na
yathÈvuttaÑ karosÊti. Yakkhiniputto mahÈsattaÑ “sattadhÈ tassa muddhÈ
phaleyya, yo taÑ khÈdeyyÈ”ti Èha. Sace maÑ na khÈditukÈmosi, atha kasmÈ
aggiÑ kÈresÊti. Tava pariggaÓhanatthanti. TvaÑ idÈni maÑ kathaÑ
pariggaÓhissasi, svÈhaÑ tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi Sakkassa devaraÒÒo
attÈnaÑ pariggaÓhituÑ na adÈsinti imamatthaÑ dassento–
______________________________________________________________
1. Gatassa (SÊ)

2. NaÑ (Ka)
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“IdaÑ hi so brÈhmaÓaÑ maÒÒamÈno,
Saso avÈsesi sake sarÊre.
Teneva so candimÈ devaputto,
Sasatthuto kÈmaduhajja yakkhÈ”ti1–

gÈthamÈha.
Tattha saso avÈsesi sake sarÊreti attano sarÊrahetu imaÑ sarÊraÑ
khÈditvÈ idha vasÈti evaÑ sake sarÊre attano sarÊraÑ dento taÑ
brÈhmaÓar|paÑ SakkaÑ tattha vÈsesi. Sasatthutoti “sasÊ”ti evaÑ
sasasaddena thuto. KÈmaduhoti kÈmavaÉÉhano. YakkhÈti deva2.
EvaÑ mahÈsatto cande sasalakkhaÓaÑ kappaÔÔhiyaÑ pÈÔihÈriyaÑ
sakkhiÑ katvÈ attano Sakkenapi pariggaÓhituÑ asakkuÓeyyataÑ abhÈsi.
TaÑ sutvÈ PorisÈdo acchariyabbhutacittajÈto–
“Cando yathÈ RÈhumukhÈ pamutto,
Virocate pannaraseva bhÈÓumÈ.
EvaÑ tuvaÑ PorisÈdÈ pamutto,
Viroca kapile mahÈnubhÈva.
ŒmodayaÑ pitaraÑ mÈtaraÒca,
Sabbo ca te nandatu ÒÈtipakkho”ti1–
gÈthaÑ vatvÈ “gaccha mahÈvÊrÈ”ti kumÈraÑ vissajjesi. Sopi taÑ
nibbisevanaÑ katvÈ paÒca sÊlÈni datvÈ “yakkho nu kho esa, no”ti
vÊmaÑsanto “yakkhÈnaÑ akkhÊni rattÈni honti animisÈni ca, chÈyÈ ca na
paÒÒÈyati, asambhÊto hoti, na imassa tathÈ, tasmÈ nÈyaÑ yakkho manusso
eso, mayhaÑ kira pitu tayo bhÈtaro yakkhiniyÈ gahitÈ, tesu tÈya dve khÈditÈ
bhavissanti, eko puttasinehena paÔijaggito bhavissati, iminÈ tena
bhavitabban”ti nayaggÈhena anumÈnena sabbaÒÒutaÒÒÈÓena viya aviparÊtato
niÔÔhaÑ gantvÈ “mayhaÑ pitu ÈcikkhitvÈ rajje patiÔÔhÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ
“na tvaÑ yakkho, pitu me jeÔÔhabhÈtikosi, ehi mayÈ saddhiÑ gantvÈ
kulasantakaÑ rajjaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 370 piÔÔhe.
2. Yakkhoti devo (Ka) JÈtaka-®Ôha 5. 35 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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tena vuttaÑ “tvaÑ pitÈmahÈ”ti, tvaÑ mama mahÈpitÈti attho. Itarena
“nÈhaÑ manusso”ti vutte tena saddhÈtabbassa dibbacakkhukatÈpasassa
santikaÑ nesi. TÈpasena “kiÑ karontÈ pitÈ puttÈ araÒÒe vicarathÈ”ti
pitubhÈve kathite PorisÈdo saddahitvÈ “gaccha tÈta tvaÑ, na me rajjena
attho, pabbajissÈmahan”ti tÈpasassa santike isipabbajjaÑ pabbaji. Tena
vuttaÑ–
84. “Iti sÊlavataÑ hetu, nÈrakkhiÑ mama jÊvitaÑ.
PabbÈjesiÑ cahaÑ tassa, sadÈ pÈÓÈtipÈtikan”ti.
Tattha sÊlavataÑ het|ti sÊlavantÈnaÑ mama pit|naÑ hetu. Atha vÈ
sÊlavataÑ het|ti sÊlavatahetu, mayhaÑ sÊlavatasamÈdÈnanimittaÑ tassa
abhijjanatthaÑ. TassÈti taÑ PorisÈdaÑ.
Atha mahÈsatto attano mahÈpitaraÑ pabbajitaÑ vanditvÈ nagarassa
samÊpaÑ gantvÈ “kumÈro kira Ègato”ti sutvÈ haÔÔhatuÔÔhena raÒÒÈ nÈgarehi
negamajÈnapadehi ca paccuggato rÈjÈnaÑ vanditvÈ sabbaÑ pavattiÑ
Èrocesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ ta~khaÓaÒÒeva bheriÑ carÈpetvÈ mahantena
parivÈrena tassa santikaÑ gantvÈ “ehi bhÈtika rajjaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha.
“AlaÑ mahÈrÈjÈ”ti. Tena hi mayhaÑ uyyÈne vasÈti. Na ÈgacchÈmÊti. RÈjÈ
tassa assamassa avid|re gÈmaÑ nivesetvÈ bhikkhaÑ paÔÔhapesi. So
c|ÄakammÈsadammanigamo nÈma jÈto. TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni
ahesuÑ, tÈpaso SÈriputto, PorisÈdo A~gulimÈlo, kaniÔÔhÈ UppalavaÓÓÈ,
aggamahesÊ RÈhulamÈtÈ, AlÊnasattukumÈro LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva yathÈrahaÑ sesapÈramiyo
niddhÈretabbÈ. TathÈ pitarÈ nivÈriyamÈno attano jÊvitaÑ pariccajitvÈ pitu
jÊvitarakkhaÓatthaÑ “PorisÈdassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti nicchayo, tassa ca
santÈsapariharaÓatthaÑ nihitasatthassa gamanaÑ, “attano sÊlakhaÓÉanaÑ mÈ
hot|”ti tena piyavÈcÈya samudÈcÈro, tena ca nÈnÈnayehi
pariggaÓhiyamÈnassa maraÓasantÈsÈbhÈvo, pitu atthe mayhaÑ sarÊraÑ
saphalaÑ karissÈmÊti haÔÔhatuÔÔhabhÈvo, SakkenÈpi pariggaÓhituÑ
asakkuÓeyyassa sasajÈtiyampi pariccÈgatthaÑ attano
jÊvitanirapekkhabhÈvassa jÈnanaÑ,
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tena samÈgamepi ossaÔÔhepi cittassa vikÈrÈbhÈvo, tassa ca
manussabhÈvamahÈpitubhÈvÈnaÑ aviparÊtato jÈnanaÑ, ÒÈtamatte ca taÑ
kulasantake rajje patiÔÔhÈpetukÈmatÈ, dhammadesanÈya saÑvejetvÈ sÊlesu
patiÔÔhÈpananti evamÈdayo idha bodhisattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
AlÊnasattucariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. Sa~khapÈlacariyÈvaÓÓanÈ
85. Dasame Sa~khapÈloti-ÈdÊsu ayaÑ sa~khepattho–
devabhogasampattisadisÈya mahatiyÈ nÈgiddhiyÈ samannÈgatattÈ
mahiddhiko. HeÔÔhÈ dve, upari dveti catasso dÈÔhÈ ÈvudhÈ etassÈti
dÈÔhÈvudho. UggatejavisatÈya ghoraviso. NÈgayonisiddhÈhi dvÊhi jivhÈhi
samannÈgatoti dvijivho. MahÈnubhÈvÈnampi urena gamanato “uragÈ”ti
laddhanÈmÈnaÑ nÈgÈnaÑ adhipatibhÈvato uragÈdhibh|.
86. DvinnaÑ maggÈnaÑ vinivijjhitvÈ sandhibhÈvena gataÔÔhÈnasa~khÈte
catuppathe. AparÈparaÑ mahÈjanasaÒcaraÓaÔÔhÈnabh|te mahÈmagge. Tato
eva mahÈjanasamÈkiÓÓabhÈvena nÈnÈjanasamÈkule. IdÈni vakkhamÈnÈnaÑ
catunnaÑ a~gÈnaÑ vasena caturo a~ge. AdhiÔÔhÈya adhiÔÔhahitvÈ, citte
ÔhapetvÈ. YadÈhaÑ Sa~khapÈlo nÈma yathÈvuttar|po nÈgarÈjÈ homi, tadÈ
heÔÔhÈ vuttappakÈre ÔhÈne vÈsaÑ uposathavÈsavasena nivÈsaÑ akappayiÑ
kappesiÑ.
MahÈsatto hi dÈnasÊlÈdipuÒÒapasuto hutvÈ bodhipariyesanavasena
aparÈparaÑ devamanussagatÊsu saÑsaranto kadÈci
devabhogasadisasampattike nÈgabhavane nibbattitvÈ Sa~khapÈlo nÈma
nÈgarÈjÈ ahosi mahiddhiko mahÈnubhÈvo. So gacchante kÈle tÈya
sampattiyÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ manussayoniÑ patthento uposathavÈsaÑ vasi.
Athassa nÈgabhavane vasantassa uposathavÈso na sampajjati, sÊlaÑ
saÑkilissati, tena so nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ kaÓhavaÓÓÈya nadiyÈ
avid|re mahÈmaggassa ca ekapadikamaggassa ca antare ekaÑ vammikaÑ
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parikkhipitvÈ uposathaÑ adhiÔÔhÈya cÈtuddasapannarasesu samÈdinnasÊlo
“mama cammÈdÊni atthikÈ gaÓhant|”ti attÈnaÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ
nipajjati, pÈÔipade nÈgabhavanaÑ gacchati. Tena vuttaÑ “punÈparaÑ yadÈ
homi, Sa~khapÈlo”ti-Èdi. Tassattho vutto eva.
87. YaÑ panettha chaviyÈ cammenÈti-ÈdikaÑ “caturo a~ge
adhiÔÔhÈyÈ”ti vuttaÑ catura~gÈdhiÔÔhÈnadassanaÑ. ChavicammÈni hi idha
ekama~gaÑ. EvaÑ uposathavÈsaÑ vasantassa mahÈsattassa dÊgho addhÈ
vÊtivatto.
AthekadivasaÑ tasmiÑ tathÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ nipanne soÄasa
bhojaputtÈ “maÑsaÑ ÈharissÈmÈ”ti ÈvudhahatthÈ araÒÒe carantÈ kiÒci
alabhitvÈ nikkhamantÈ taÑ vimmikamatthake nipannaÑ disvÈ “mayaÑ ajja
godhÈpotakampi na labhimhÈ, imaÑ nÈgarÈjÈnaÑ vidhitvÈ khÈdissÈmÈ”ti
cintetvÈ “mahÈ kho panesa gayhamÈno palÈyeyyÈti yathÈnipannakaÑyeva
naÑ bhogesu s|lehi vijjhitvÈ dubbalaÑ katvÈ gaÓhissÈmÈ”ti s|lÈni ÈdÈya
upasa~kamiÑsu. BodhisattassÈpi sarÊraÑ mahantaÑ
ekadoÓikanÈvappamÈÓaÑ vaÔÔetvÈ ÔhapitasumanapupphadÈmaÑ viya
jiÒjukaphalasadisehi akkhÊhi jayasumanapupphasadisena ca sÊsena
samannÈgataÑ ativiya sobhati. So tesaÑ soÄasannaÑ janÈnaÑ padasaddena
bhogantarato sÊsaÑ nÊharitvÈ rattakkhÊni ummÊletvÈ te s|lahatthe Ègacchante
disvÈ “ajjamayhaÑ manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti attÈnaÑ
dÈnamukhe niyyÈtetvÈ “ime mama sarÊraÑ sattÊhi koÔÔetvÈ chiddÈvachiddaÑ
karonte na olokessÈmÊ”ti attano sÊlakhaÓÉabhayena daÄhaÑ adhiÔÔhÈnaÑ
adhiÔÔhahitvÈ sÊsaÑ bhogantare eva pavesetvÈ nipajji.
Atha naÑ te upagantvÈ na~guÔÔhe gahetvÈ ÈkaÉÉhantÈ bh|miyaÑ
pÈtetvÈ tikhiÓas|lehi aÔÔhasu ÔhÈnesu vijjhitvÈ sakaÓÔakÈ kÈÄavettayaÔÔhiyo1
pahÈramukhehi pavesetvÈ aÔÔhasu ÔhÈnesu kÈjehi ÈdÈya mahÈmaggaÑ
paÔipajjiÑsu. MahÈsatto s|lehi vijjhanato paÔÔhÈya ekaÔÔhÈnepi akkhÊni
ummÊletvÈ te na olokesi. Tassa aÔÔhahi kÈjehi ÈdÈya nÊyamÈnassa sÊsaÑ
olambitvÈ bh|miÑ
______________________________________________________________
1. TÈlavettayaÔÔhiyo (SÊ)
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paharati. Atha naÑ “sÊsamassa olambatÊ”ti mahÈmagge nipajjÈpetvÈ
sukhumena s|lena nÈsÈpuÔe vijjhitvÈ rajjukaÑ pavesetvÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ
kÈjakoÔiyaÑ laggetvÈ punapi ukkhipitvÈ maggaÑ paÔipajjiÑsu. Tena
vuttaÑ–
88. “AddasaÑsu bhojaputtÈ, kharÈ luddÈ akÈruÓÈ.
UpagaÒchuÑ mamaÑ tattha, daÓÉamuggarapÈÓino.
89. NÈsÈya vinivijjhitvÈ, na~guÔÔhe piÔÔhikaÓÔake.
KÈje ÈropayitvÈna, bhojaputtÈ hariÑsu man”ti.
Tattha bhojaputtÈti luddaputtÈ. KharÈti kakkhaÄÈ,
pharusakÈyavacÊkammantÈ. LuddÈti dÈruÓÈ, ghoramÈnasÈ. AkÈruÓÈti
nikkaruÓÈ. DaÓÉamuggarapÈÓinoti caturassadaÓÉahatthÈ. NÈsÈya
vinivijjhitvÈti rajjukaÑ pavesetuÑ sukhumena s|lena nÈsÈpuÔe vijjhitvÈ.
Na~guÔÔhe piÔÔhikaÓÔaketi na~guÔÔhappadese tattha tattha
piÔÔhikaÓÔakasamÊpe ca vinivijjhitvÈti sambandho. KÈje ÈropayitvÈnÈti
aÔÔhasu ÔhÈnesu vinivijjhitvÈ baddhesu aÔÔhasu vettalatÈmaÓÉalesu
ekekasmiÑ ovijjhitaÑ1ekekaÑ kÈjaÑ dve dve bhojaputtÈ attano attano
khandhaÑ ÈropetvÈ.
90. SasÈgarantaÑ pathavinti samuddapariyantaÑ mahÈpathaviÑ.
SakÈnanaÑ sapabbatanti saddhiÑ kÈnanehi pabbatehi cÈti sakÈnanaÑ
sapabbataÒca. NÈsÈvÈtena jhÈpayeti sacÈhaÑ icchamÈno icchanto kujjhitvÈ
nÈsÈvÈtaÑ vissajjeyyaÑ, samuddapariyantaÑ sakÈnanaÑ sapabbataÑ imaÑ
mahÈpathaviÑ jhÈpeyyaÑ, saha nÈsÈvÈtavissajjanena chÈrikaÑ kareyyaÑ,
etÈdiso tadÈ mayhaÑ ÈnubhÈvo.
91. EvaÑ santepi s|lehi vinivijjhante, koÔÔayantepi sattibhi. Bhojaputte
na kuppÈmÊti dubbalabhÈvakaraÓatthaÑ vettalatÈpavesanatthaÒca sÈradÈr|hi
tacchetvÈ katehi tikhiÓas|lehi aÔÔhasu ÔhÈnesu vijjhantepi
dubbalabhÈvakaraÓatthaÑ tikhiÓÈhi sattÊhi tahiÑ tahiÑ koÔÔayantepi
bhojaputtÈnaÑ luddÈnaÑ na kuppÈmi. EsÈ me sÊlapÈramÊti evaÑ
mahÈnubhÈvassa tathÈ adhiÔÔhahantassa yÈ me mayhaÑ sÊlakhaÓÉabhayena
______________________________________________________________
1. OvijjhitvÈ (SÊ)
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tesaÑ akujjhanÈ, esÈ ekanteneva jÊvitanirapekkhabhÈvena pavattÈ mayhaÑ
sÊlapÈramÊ, sÊlavasena paramatthapÈramÊti attho.
TathÈ pana bodhisatte tehi nÊyamÈne MithilanagaravÈsÊ ŒÄÈro nÈma
kuÔumbiko paÒcasakaÔasatÈni ÈdÈya sukhayÈnake nisÊditvÈ gacchanto te
bhojaputte mahÈsattaÑ harante disvÈ kÈruÒÒaÑ uppÈdetvÈ te ludde pucchi
“kissÈyaÑ nÈgo nÊyati, netvÈ cimaÑ kiÑ karissathÈ”ti. Te “imassa nÈgassa
maÑsaÑ sÈduÒca muduÒca th|laÒca pacitvÈ khÈdissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Atha so
tesaÑ soÄasavÈhagoÓe1 pasataÑ pasataÑ suvaÓÓamÈsake sabbesaÑ
nivÈsanapÈrupanÈni bhariyÈnampi tesaÑ vatthÈbharaÓÈni datvÈ “sammÈ
ayaÑ mahÈnubhÈvo nÈgarÈjÈ, attano sÊlaguÓena tumhÈkaÑ na dubbhi, imaÑ
kilamentehi bahuÑ tumhehi apuÒÒaÑ pasutaÑ, vissajjethÈ”ti Èha. Te “ayaÑ
amhÈkaÑ manÈpo bhakkho, bah| ca no uragÈ bhuttapubbÈ, tathÈpi tava
vacanaÑ amhehi p|jetabbaÑ, tasmÈ imaÑ nÈgaÑ vissajjessÈmÈ”ti
vissajjetvÈ mahÈsattaÑ bh|miyaÑ nipajjÈpetvÈ attano kakkhaÄatÈya tÈ
kaÓÔakÈcitÈ ÈvutÈ kÈÄavettalatÈ koÔiyaÑ gahetvÈ ÈkaÉÉhituÑ ÈrabhiÑsu.
Atha so nÈgarÈjÈnaÑ kilamantaÑ disvÈ akilamentova asinÈ latÈ
chinditvÈ dÈrakÈnaÑ kaÓÓavedhato paÔiharaÓaniyÈmena2 adukkhÈpento
saÓikaÑ nÊhari. TasmiÑ kÈle te bhojaputtÈ yaÑ bandhanaÑ tassa natthuto
pavesetvÈ paÔimukkaÑ, taÑ bandhanaÑ saÓikaÑ mocayiÑsu. MahÈsatto
muhuttaÑ pÈcÊnÈbhimukho gantvÈ assupuÓÓehi nettehi ÈÄÈraÑ olokesi.
LuddÈ thokaÑ gantvÈ “urago dubbalo, matakÈle gahetvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti nilÊyiÑsu. ŒÄÈro mahÈsattassa aÒjaliÑ paggayha “gaccheva
kho tvaÑ mahÈnÈga, mÈ taÑ luddÈ puna gahesun”ti vadanto thokaÑ taÑ
nÈgaÑ anugantvÈ nivatti.
Bodhisatto nÈgabhavanaÑ gantvÈ tattha papaÒcaÑ akatvÈ mahantena
parivÈrena nikkhamitvÈ ŒÄÈraÑ upasa~kamitvÈ nÈgabhavanassa vaÓÓaÑ
kathetvÈ taÑ tattha netvÈ tÊhi kaÒÒÈsatehi saddhiÑ mahantamassa yasaÑ
datvÈ dibbehi kÈmehi santappesi. ŒÄÈro nÈgabhavane ekavassaÑ vasitvÈ
______________________________________________________________
1. SoÄasabhojaputtÈnaÑ vÈhagoÓe (Ka)

2. VaÔÔiharaÓaniyÈmena (SÊ)
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dibbe kÈme paribhuÒjitvÈ “icchÈmahaÑ samma pabbajitun”ti nÈgarÈjassa
kathetvÈ pabbajitaparikkhÈre gahetvÈ tato nikkhamitvÈ HimavantappadesaÑ
gantvÈ pabbajitvÈ tattha ciraÑ vasitvÈ aparabhÈge cÈrikaÑ caranto
BÈrÈÓasiÑ patvÈ BÈrÈÓasiraÒÒÈ samÈgato tena ÈcÈrasampattiÑ1 nissÈya
pasannena “tvaÑ uÄÈrabhogÈ maÒÒe kulÈ pabbajito, kena nu kho kÈraÓena
pabbajitosÊ”ti puÔÔho attano pabbajjÈkÈraÓaÑ kathento luddÈnaÑ hatthato
bodhisattassa vissajjÈpanaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ pavattiÑ raÒÒo
ÈcikkhitvÈ–
“DiÔÔhÈ mayÈ mÈnusakÈpi kÈmÈ,
AsassatÈ vipariÓÈmadhammÈ.
ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ,
SaddhÈya’haÑ pabbajitomhi rÈja.
DumapphalÈnÊva patanti mÈÓavÈ,
DaharÈ ca vuddhÈ ca sarÊrabhedÈ.
Etampi disvÈ pabbajitomhi rÈja,
ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyo”ti2–
imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ–
“AddÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
NÈgaÒca sutvÈna tavaÒca’ÄÈra,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti2–
Èha.
Athassa tÈpaso–
“AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
NÈgaÒca sutvÈna mamaÒca rÈja,
Karohi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti2–
______________________________________________________________
1. ŒkÈrasampattiÑ (Ka)

2. Khu 6. 24 piÔÔhe.
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evaÑ dhammaÑ desetvÈ tattheva cattÈro vassÈnamÈse vasitvÈ puna
HimavantaÑ gantvÈ yÈvajÊvaÑ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ
brahmalok|pago ahosi. Bodhisattopi yÈvajÊvaÑ uposathavÈsaÑ vasitvÈ
saggapuraÑ p|resi. Sopi rÈjÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
TadÈ ŒÄÈro SÈriputtatthero ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ Œnandatthero,
Sa~khapÈlanÈgarÈjÈ LokanÈtho.
Tassa sarÊrapariccÈgo dÈnapÈramÊ, tathÈr|penapi visatejena
samannÈgatassa tathÈr|pÈyapi pÊÄÈya sati sÊlassa abhinnatÈ sÊlapÈramÊ,
devabhogasampattisadisaÑ bhogaÑ pahÈya nÈgabhavanato nikkhamitvÈ
samaÓadhammakaraÓaÑ nekkhammapÈramÊ, “dÈnÈdi-atthaÑ idaÒcidaÒca
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti saÑvidahanaÑ paÒÒÈpÈramÊ, kÈmavitakkavinodanaÑ
adhivÈsanavÊriyaÒca vÊriyapÈramÊ, adhivÈsanakhanti khantipÈramÊ,
saccasamÈdÈnaÑ saccapÈramÊ, acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈnapÈramÊ,
bhojaputte upÈdÈya sabbasattesu mettÈnuddayabhÈvo mettÈpÈramÊ,
vedanÈya sattasa~khÈrakatavippakÈresu ca1 majjhattabhÈvo upekkhÈpÈramÊti
evaÑ dasa pÈramiyo labbhanti. SÊlapÈramÊ pana atisayavatÊti katvÈ sÈ eva
desanaÑ ÈruÄhÈ. TathÈ idha bodhisattassa guÓÈnubhÈvÈ “yojanasatike
nÈgabhavanaÔÔhÈne”ti-ÈdinÈ Bh|ridattacariyÈyaÑ2 vuttanayeneva
yathÈrahaÑ vibhÈvetabbÈti.
Sa~khapÈlacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Eteti ye hatthinÈgacariyÈdayo imasmiÑ vagge niddiÔÔhÈ
anantaragÈthÈya ca “hatthinÈgo Bh|ridatto”ti-ÈdinÈ uddÈnavasena
sa~gahetvÈ dassitÈ nava cariyÈ, te sabbe visesato sÊlapÈramip|raÓavasena
pavattiyÈ sÊlaÑ balaÑ etesanti sÊlabalÈ. SÊlassa paramatthapÈramibh|tassa
parikkharaÓato santÈnassa ca paribhÈvanÈvasena abhi-sa~kharaÓato
parikkhÈrÈ. UkkaÑsagatÈya3 sÊlaparamatthapÈramiyÈ asampuÓÓattÈ padeso
etesaÑ atthi, na nippadesoti padesikÈ sappadesÈ. KasmÈti ce? Œha “jÊvitaÑ
parirakkhitvÈ, sÊlÈni anurakkhisan”ti, yasmÈ etesu hatthinÈgacariyÈdÊsu4
ahaÑ attano jÊvitaÑ
______________________________________________________________
1. SattakatavippakÈresu ca (SÊ)
3. UkkaÔÔhasa~gahako (Ka)

2. Khu 4. 400 piÔÔhe.
4. Khu 4. 399 piÔÔhÈdÊsu.
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ekadesena parirakkhitvÈva sÊlÈni anurakkhiÑ, jÊvitaÑ na sabbathÈ
pariccajiÑ, ekenteneva pana Sa~khapÈlassa me sato sabbakÈlampi jÊvitaÑ
yassa kassaci niyyattaÑ, Sa~khapÈlanÈgarÈjassa pana me mahÈnubhÈvassa
uggavisatejassa sato samÈnassa sabbakÈlampi tehi luddehi samÈgame tato
pubbepi pacchÈpi sato evaÑ puggalavibhÈgaÑ akatvÈ yassa kassaci
sÊlÈnurakkhaÓatthameva jÊvitaÑ ekaÑseneva niyyattaÑ nÊyÈtitaÑ
dÈnamukhe nissaÔÔhaÑ, tasmÈ sÈ sÊlapÈramÊti yasmÈ cetadevaÑ, tasmÈ tena
kÈraÓena sÈ paramatthapÈramibhÈvaÑ pattÈ mayhaÑ sÊlapÈramÊti dassetÊti.
ParamatthadÊpaniyÈ CariyÈpiÔakasaÑvaÓÓanÈya
DasavidhacariyÈsa~gahassa visesato sÊlapÈramivibhÈvanassa

Dutiyavaggassa atthavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

3. YudhaÒjayavagga
1. YudhaÒjayacariyÈvaÓÓanÈ
1. Tatiyavaggassa paÔhame amitayasoti aparimitaparivÈravibhavo.
RÈjaputto yudhaÒjayoti Rammanagare Sabbadattassa nÈma raÒÒo putto
nÈmena YudhaÒjayo nÈma.
AyaÑ hi BÈrÈÓasÊ UdayajÈtake1 SurundhananagaraÑ nÈma2 jÈtÈ,
C|ÄasutasomajÈtake3 SudassanaÑ nÈma, SoÓanandajÈtake4
BrahmavaÉÉhanaÑ nÈma, KhaÓÉahÈlajÈtake5 PupphavatÊ nÈma, imasmiÑ
pana YudhaÒjayajÈtake6 RammanagaraÑ nÈma ahosi, evamassa kadÈci7
nÈmaÑ parivattati. Tena vuttaÑ “rÈjaputtoti Rammanagare Sabbadattassa
nÈma raÒÒo putto”ti. Tassa pana raÒÒo puttasahassaÑ ahosi. Bodhisatto
jeÔÔhaputto, tassa rÈjÈ uparajjaÑ adÈsi. So heÔÔhÈ vuttanayeneva divase
divase mahÈdÈnaÑ pavattesi. EvaÑ gacchante kÈle bodhisatto ekadivasaÑ
pÈtova rathavaraÑ abhiruhitvÈ mahantena sirivibhavena uyyÈnakÊÄaÑ
gacchanto rukkhaggatiÓaggasÈkhaggamakkaÔakasuttajÈlÈdÊsu
muttÈjÈlÈkÈrena lagge ussÈvabind| disvÈ “samma sÈrathi kiÑ nÈmetan”ti
pucchitvÈ “ete deva himasamaye patanaka-ussÈvabind| nÈmÈ”ti sutvÈ
divasabhÈgaÑ uyyÈne kÊÄitvÈ sÈyanhakÈle paccÈgacchanto te adisvÈ “samma
sÈrathi kahaÑ te ussÈvabind|, na te idÈni passÈmÊ”ti pucchitvÈ “deva s|riye
uggacchante sabbe bhijjitvÈ vilayaÑ gacchantÊ”ti sutvÈ “yathÈ ime
uppajjitvÈ bhijjanti, evaÑ imesaÑ sattÈnaÑ jÊvitasa~khÈrÈpi tiÓagge
ussÈvabindusadisÈva, tasmÈ mayÈ byÈdhijarÈmaraÓehi apÊÄiteneva
mÈtÈpitaro ÈpucchitvÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti ussÈvabindumeva ÈrammaÓaÑ
katvÈ Èditte viya tayo bhave passanto attano gehaÑ ÈgantvÈ
ala~katapaÔiyattÈya vinicchayasÈlÈya nisinnassa pitu santikameva gantvÈ
pitaraÑ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito pabbajjaÑ yÈci. Tena vuttaÑ–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 231 piÔÔhÈdÊsu.
4. Khu 6. 74 piÔÔhÈdÊsu.
7. KadÈci kadÈci (Ka)

2. SududdanagaraÑ nÈma (SÊ)
5. Khu 6. 242 piÔÔhÈdÊsu.

3. Khu 6. 25 piÔÔhÈdÊsu.
6. Khu 5. 235 piÔÔhÈdÊsu.
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“UssÈvabinduÑ s|riyÈtape, patitaÑ disvÈna saÑvijiÑ.
2. TaÒÒevÈdhipatiÑ katvÈ, saÑvegamanubr|hayiÑ.
MÈtÈpit| ca vanditvÈ, pabbajjamanuyÈcahan”ti.
Tattha s|riyÈtapeti s|riyÈtapahetu, s|riyarasmisamphassanimittaÑ.
“S|riyÈtapenÈ”tipi pÈÔho. PatitaÑ disvÈnÈti vinaÔÔhaÑ passitvÈ, pubbe
rukkhaggÈdÊsu muttÈjÈlÈdi-ÈkÈrena laggaÑ hutvÈ dissamÈnaÑ
s|riyarasmisamphassena vinaÔÔhaÑ paÒÒÈcakkhunÈ oloketvÈ. SaÑvijinti
yathÈ etÈni, evaÑ sattÈnaÑ jÊvitÈnipi lahuÑ lahuÑ bhijjamÈnasabhÈvÈnÊti
aniccatÈmanasikÈravasena saÑvegamÈpajjiÑ.
TaÒÒevÈdhipatiÑ katvÈ, saÑvegamanubr|hayinti taÒÒeva
ussÈvabind|naÑ aniccataÑ adhipatiÑ mukhaÑ pubba~gamaÑ purecÈrikaÑ
katvÈ tatheva sabbasa~khÈrÈnaÑ ittaraÔÔhitikataÑ parittakÈlataÑ
manasikaronto ekavÈraÑ uppannaÑ saÑvegaÑ punappunaÑ uppÈdanena
anuvaÉÉhesiÑ. PabbajjamanuyÈcahanti “tiÓagge ussÈvabind| viya na
ciraÔÔhitike sattÈnaÑ jÊvite mayÈ byÈdhijarÈmaraÓehi anabhibh|teneva
pabbajitvÈ yattha etÈni na santi, taÑ amataÑ mahÈnibbÈnaÑ gavesitabban”ti
cintetvÈ mÈtÈpitaro upasa~kamitvÈ vanditvÈ “pabbajjaÑ me anujÈnÈthÈ”ti te
ahaÑ pabbajjaÑ yÈciÑ. EvaÑ mahÈsattena pabbajjÈya yÈcitÈya
sakalanagare mahantaÑ kolÈhalamahosi “uparÈjÈ kira YudhaÒjayo
pabbajitukÈmo”ti.
Tena ca samayena KÈsiraÔÔhavÈsino rÈjÈnaÑ daÔÔhuÑ ÈgantvÈ Rammake
paÔivasanti. Te sabbepi sannipatiÑsu. Iti sapariso rÈjÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ
ca bodhisattassa mÈtÈ devÊ ca sabbe ca orodhÈ mahÈsattaÑ “mÈ kho tvaÑ
tÈta kumÈra pabbajÊ”ti nivÈresuÑ. Tattha rÈjÈ “sace te kÈmehi |naÑ, ahaÑ
te parip|rayÈmi1, ajjeva rajjaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha. Tassa mahÈsatto–
“MÈ maÑ deva nivÈrehi, pabbajantaÑ rathesabha.
MÈ’haÑ kÈmehi sammatto, jarÈya vasamanvag|”ti2–
______________________________________________________________
1. Parip|ressÈmi (SÊ)

2. Khu 5. 236 piÔÔhe.
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attano pabbajjÈchandameva vatvÈ taÑ sutvÈ saddhiÑ orodhehi mÈtuyÈ
karuÓaÑ paridevantiyÈ–
“UssÈvova tiÓaggamhi, s|riyuggamanaÑ pati.
EvamÈyu manussÈnaÑ, mÈ maÑ amma nivÈrayÈ”ti1–
attano pabbajjÈkÈraÓaÑ kathetvÈ nÈnappakÈraÑ tehi yÈciyamÈnopi
abhisaÑvaÉÉhamÈnasaÑvegattÈ anosakkitamÈnaso piyatare mahati
ÒÈtiparivaÔÔe uÄÈre rÈjissariye ca nirapekkhacitto pabbaji. Tena vuttaÑ–
3. “YÈcanti maÑ paÒjalikÈ, sanegamÈ saraÔÔhakÈ.
Ajjeva putta paÔipajja, iddhaÑ phÊtaÑ mahÈmahiÑ.
4. SarÈjake sahorodhe, sanegame saraÔÔhake.
KaruÓaÑ paridevante, anapekkho pariccajin”ti.
Tattha paÒjalikÈti paggahita-aÒjalikÈ. SanegamÈ saraÔÔhakÈti negamehi
ceva raÔÔhavÈsÊhi ca saddhiÑ sabbe rÈjapurisÈ “mÈ khotvaÑ deva pabbajÊ”ti
maÑ yÈcanti, mÈtÈpitaro pana ajjeva putta paÔipajja, gÈmanigamarÈjadhÈniabhivuddhiyÈ vepullappattiyÈ ca iddhaÑ vibhavasÈrasampattiyÈ
sassÈdinipphattiyÈ ca phÊtaÑ imaÑ mahÈmahiÑ anussasa, chattaÑ
ussÈpetvÈ rajjaÑ kÈrehÊti yÈcanti, evaÑ pana saha raÒÒÈti sarÈjake, tathÈ
sahorodhe sanegame saraÔÔhake mahÈjane yathÈ suÓantÈnampi pageva
passantÈnaÑ mahantaÑ kÈruÒÒaÑ hoti, evaÑ karuÓaÑ paridevante tattha
tattha anapekkho alaggacitto ahaÑ tadÈ pabbajinti dasseti.
5-6. IdÈni yadatthaÑ cakkavattisirisadisaÑ rajjasiriÑ piyatare
ÒÈtibandhave pahÈya siniddhaÑ pariggahaparijanaÑ lokÈbhimataÑ
mahantaÑ yasaÒca nirapekkho pariccajinti dassetuÑ dve gÈthÈ abhÈsi.
Tattha kevalanti anavasesaÑ itthÈgÈraÑ samuddapariyantaÒca pathaviÑ
pabbajjÈdhippÈyena cajamÈno evaÑ me sammÈsambodhi sakkÈ adhigantunti
bodhiyÈyeva kÈraÓÈ na kiÒci cintesiÑ, na tattha ÊsakaÑ laggaÑ2 janesinti
attho. TasmÈti yasmÈ mÈtÈpitaro taÒca mahÈyasaÑ rajjaÒca me na
______________________________________________________________
1. Khu 5. 236 piÔÔhe.

2. Sa~gaÑ (Ka)
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dessaÑ, piyameva, tato pana sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena
sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva mayhaÑ piyataraÑ, tasmÈ mÈtÈdÊhi saddhiÑ rajjaÑ
ahaÑ tadÈ pariccajinti.
TadetaÑ sabbaÑ pariccajitvÈ pabbajjÈya mahÈsatte nikkhamante tassa
kaniÔÔhabhÈtÈ YudhiÔÔhilakumÈro nÈma pitaraÑ vanditvÈ pabbajjaÑ
anujÈnÈpetvÈ bodhisattaÑ anubandhi. Te ubhopi nagarÈ nikkhamma
mahÈjanaÑ nivattetvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ manorame ÔhÈne assamapadaÑ
katvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ vanam|laphalÈdÊhi
yÈvajÊvaÑ yÈpetvÈ brahmalokaparÈyanÈ ahesuÑ. TenÈha BhagavÈ–
“Ubho kumÈrÈ pabbajitÈ, YudhaÒjayo YudhiÔÔhilo.
PahÈya mÈtÈpitaro, sa~gaÑ chetvÈna maccuno”ti1.
Tattha sa~gaÑ chetvÈna maccunoti maccumÈrassa
sahakÈrikÈraÓabh|tattÈ santakaÑ rÈgadosamohasa~gaÑ
vikkhambhanavasena chinditvÈ ubhopi pabbajitÈti. TadÈ mÈtÈpitaro
mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, YudhiÔÔhilakumÈro Œnandatthero, YudhaÒjayo
LokanÈtho.
Tassa pabbajjato pubbe pavattitamahÈdÈnÈni ceva rajjÈdipariccÈgo ca
dÈnapÈramÊ, kÈyavacÊsaÑvaro sÊlapÈramÊ, pabbajjÈ ca jhÈnÈdhigamo ca
nekkhammapÈramÊ, aniccato manasikÈraÑ ÈdiÑ katvÈ
abhiÒÒÈdhigamapariyosÈnÈ paÒÒÈ dÈnÈdÊnaÑ
upakÈrÈnupakÈradhammapariggaÓhanapaÒÒÈ ca paÒÒÈpÈramÊ, sabbattha
tadatthasÈdhanaÑ vÊriyaÑ vÊriyapÈramÊ, ÒÈÓakhanti adhivÈsanakhanti ca
khantipÈramÊ, paÔiÒÒÈya avisaÑvÈdanaÑ saccapÈramÊ, sabbattha
acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈnapÈramÊ, sabbasattesu hitacittatÈya
mettÈbrahmavihÈravasena ca mettÈpÈramÊ, sattasa~khÈrakatavippakÈraupekkhanavasena upekkhÈbrahmavihÈravasena ca upekkhÈpÈramÊti dasa
pÈramiyo labbhanti. Visesato pana nekkhammapÈramÊti veditabbÈ. TathÈ
AkitticariyÈyaÑ2 viya idhÈpi mahÈpurisassa acchariyaguÓÈ yathÈrahaÑ
niddhÈretabbÈ. Tena vuccati “evaÑ acchariyÈ hete, abbhutÈ ca mahesino
-pa- dhammassa anudhammato”ti.
YudhaÒjayacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 236 piÔÔhe.

2. Khu 4. 385 piÔÔhe.
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2. SomanassacariyÈvaÓÓanÈ
7. Dutiye Indapatthe1puruttameti evaÑnÈmake nagaravare. KÈmitoti
mÈtÈpitu-ÈdÊhi “aho vata eko putto uppajjeyyÈ”ti evaÑ cirakÈle patthito.
Dayitoti piyÈyito. Somanassoti vissutoti “somanasso”ti evaÑ pakÈsanÈmo.
8. SÊlavÈti dasakusalakammapathasÊlena ceva ÈcÈrasÊlena ca
samannÈgato. GuÓasampannoti saddhÈbÈhusaccÈdiguÓehi upeto, paripuÓÓo
vÈ. KalyÈÓapaÔibhÈnavÈti taÑtaÑitikattabbasÈdhanena
upÈyakosallasa~khÈtena ca sundarena paÔibhÈnena samannÈgato.
VuÉÉhÈpacÈyÊti mÈtÈpitaro kule jeÔÔhÈti evaÑ ye jÈtivuÉÉhÈ ye ca
sÊlÈdiguÓehi vuÉÉhÈ, tesaÑ apacÈyanasÊlo. HirÊmÈti
pÈpajigucchanalakkhaÓÈya hiriyÈ samannÈgato. Sa~gahesu ca kovidoti
dÈnapiyavacana-atthacariyÈsamÈnattatÈsa~khÈtehi cat|hi sa~gahavatth|hi
yathÈrahaÑ sattÈnaÑ sa~gaÓhanesu kusalo. Evar|po ReÓussa nÈma
KururÈjassa putto Somanassoti vissuto yadÈ homÊti sambandho.
9. Tassa raÒÒo patikaroti tena KururÈjena pati abhikkhaÓaÑ
upakattabbabhÈvena patikaro vallabho. KuhakatÈpasoti
asantaguÓasambhÈvanalakkhaÓena kohaÒÒena jÊvitakappanako eko tÈpaso,
tassa raÒÒo sakkÈtabbo ahosi. ŒrÈmanti phalÈrÈmaÑ, yattha eÄÈluka lÈbu
kumbhaÓÉa tipusÈdivalliphalÈni ceva taÓÉuleyyakÈdisÈkaÒca2 ropÊyati.
MÈlÈvacchanti jÈti-atimuttakÈdipupphagacchaÑ, tena pupphÈrÈmaÑ dasseti.
Ettha ca ÈrÈmaÑ katvÈ tattha mÈlÈvacchaÒca yathÈvuttaphalavacchaÒca
ropetvÈ tato laddhadhanaÑ saÑharitvÈ Ôhapento jÊvatÊti attho veditabbo.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–tadÈ MahÈrakkhito nÈma tÈpaso
paÒcasatatÈpasaparivÈro Himavante vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya
janapadacÈrikaÑ caranto IndapatthanagaraÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ
sapariso
______________________________________________________________
1. Indapatte (SÊ)

2. VÈrisÈkaÒca (Ka)
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piÓÉÈya caranto rÈjadvÈraÑ pÈpuÓi. RÈjÈ isigaÓaÑ disvÈ iriyÈpathe pasanno
ala~katamahÈtale nisÊdÈpetvÈ paÓÊtenÈhÈrena parivisitvÈ “bhante imaÑ
vassÈrattaÑ mama uyyÈneyeva vasathÈ”ti vatvÈ tehi saddhiÑ uyyÈnaÑ
gantvÈ vasanaÔÔhÈnÈni kÈretvÈ pabbajitaparikkhÈre datvÈ nikkhami. Tato
paÔÔhÈya sabbepi te rÈjanivesane bhuÒjanti.
RÈjÈ pana aputtako putte pattheti, puttÈ nuppajjanti. VassÈrattaccayena
MahÈrakkhito “HimavantaÑ gamissÈmÈ”ti rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ raÒÒÈ
katasakkÈrasammÈno nikkhamitvÈ antarÈmagge majjhanhikasamaye maggÈ
okkamma ekassa sandacchÈyassa1 rukkhassa heÔÔhÈ sapariso nisÊdi. TÈpasÈ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “rÈjÈ aputtako, sÈdhu vatassa sace rÈjaputtaÑ
labheyyÈ”ti. MahÈrakkhito taÑ kathaÑ sutvÈ “bhavissati nu kho raÒÒo
putto, udÈhu no”ti upadhÈrento “bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “mÈ tumhe cintayittha,
ajja pacc|sakÈle eko devaputto cavitvÈ raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi
nibbattissatÊ”ti Èha.
TaÑ sutvÈ eko k|ÔajaÔilo “idÈni rÈjakul|pako bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ
tÈpasÈnaÑ gamanakÈle gilÈnÈlayaÑ katvÈ nipajjitvÈ “ehi gacchÈmÈ”ti vutte
“na sakkomÊ”ti Èha. MahÈrakkhito tassa nipannakÈraÓaÑ ÒatvÈ “yadÈ
sakkosi, tadÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti isigaÓaÑ ÈdÈya Himavantameva gato. Kuhako
nivattitvÈ vegena gantvÈ rÈjadvÈre ÔhatvÈ “MahÈrakkhitassa upaÔÔhÈkatÈpaso
Ègato”ti raÒÒo ÈrocÈpetvÈ2 raÒÒÈ vegena pakkosÈpito pÈsÈdaÑ abhiruyha
paÒÒatte Èsane nisÊdi. RÈjÈ taÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno isÊnaÑ
ÈrogyaÑ pucchitvÈ “bhante atikhippaÑ nivattittha, kenatthena ÈgatatthÈ”ti
Èha.
MahÈrÈja isigaÓo sukhanisinno “sÈdhu vatassa sace raÒÒo
vaÑsÈnurakkhako putto uppajjeyyÈ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesi. AhaÑ taÑ
kathaÑ sutvÈ “bhavissati nu khoraÒÒo putto, udÈhu no”ti dibbacakkhunÈ
olokento “mahiddhiko devaputto cavitvÈ aggamahesiyÈ SudhammÈya
kucchimhi nibbattissatÊ”ti disvÈ “ajÈnantÈ gabbhaÑ3 nÈseyyuÑ,
______________________________________________________________
1. SampannacchÈyassa (Ka)

2. ŒrocetvÈ (Ka)

3. NaÑ gabbhaÑ (Ka)
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ÈcikkhissÈmi tÈva nan”ti tumhÈkaÑ kathanatthÈya Ègato, kathitaÑ vo mayÈ,
gacchÈmahanti. RÈjÈ “bhante na sakkÈ gantun”ti haÔÔhatuÔÔho pasannacitto
kuhakatÈpasaÑ uyyÈnaÑ netvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ saÑvidahitvÈ adÈsi. So tato
paÔÔhÈya rÈjakule bhuÒjanto vasati, “dibbacakkhuko”tvevassa nÈmaÑ ahosi.
TadÈ bodhisatto TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ tattha paÔisandhiÑ gaÓhi,
jÈtassa ca nÈmaggahaÓadivase “somanasso”ti nÈmaÑ kariÑsu. So
kumÈraparihÈrena vaÉÉhati. KuhakatÈpasopi uyyÈnassa ekapasse
nÈnappakÈraÑ s|peyyasÈkaÒca phalavalli-Èdayo ca ropetvÈ paÓÓikÈnaÑ
hatthe vikkiÓanto dhanaÑ saÑharati. Atha bhodhisattassa sattavassikakÈle
raÒÒo paccanto kupito. So “tÈta DibbacakkhutÈpase mÈ pamajjÈ”ti kumÈraÑ
paÔicchÈpetvÈ paccantaÑ v|pasametuÑ gato.
10-13. AthekadivasaÑ kumÈro “jaÔilaÑ passissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ
k|ÔajaÔilaÑ ekaÑ gandhikakÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ubhohi
hatthehi dve ghaÔe gahetvÈ sÈkavatthusmiÑ udakaÑ siÒcantaÑ disvÈ “ayaÑ
k|ÔajaÔilo attano samaÓadhammaÑ akatvÈ paÓÓikakammaÑ karotÊ”ti ÒatvÈ
“kiÑ karosi paÓÓikagahapatikÈ”ti taÑ lajjÈpetvÈ avanditvÈ eva nikkhami.
K|ÔajaÔilo “ayaÑ idÈneva evar|po, pacchÈ ‘ko jÈnÈti kiÑ karissatÊ’ti,
idÈneva naÑ nÈsetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ raÒÒo ÈgamanakÈle pÈsÈÓaphalakaÑ
ekamantaÑ khipitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ bhinditvÈ paÓÓasÈlÈya tiÓÈni vikiritvÈ
sarÊraÑ telena makkhetvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sasÊsaÑ pÈrupitvÈ
mahÈdukkhappatto viya maÒce nipajji. RÈjÈ ÈgantvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ
katvÈ nivesanaÑ apavisitvÈva “mama sÈmikaÑ DibbacakkhukaÑ
passissÈmÊ”ti paÓÓasÈladvÈraÑ gantvÈ taÑ vippakÈraÑ disvÈ “kiÑ nu kho
etan”ti anto pavisitvÈ taÑ nipannakaÑ disvÈ pÈde parimajjanto pucchi “kena
tvaÑ bhante evaÑ viheÔhito, kamajja yamalokaÑ nemi, taÑ me sÊghaÑ
ÈcikkhÈ”ti.
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TaÑ sutvÈ k|ÔajaÔilo nitthunanto uÔÔhÈya diÔÔho mahÈrÈja tvaÑ me,
passitvÈ tayi vissÈsena ahaÑ imaÑ vippakÈraÑ patto, tava puttenamhi evaÑ
viheÔhitoti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ coraghÈtake ÈÓÈpesi “gacchatha kumÈrassa sÊsaÑ
chinditvÈ sarÊraÒcassa khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ rathiyÈ rathiyaÑ
vikirathÈ”ti. Te mÈtarÈ ala~karitvÈ attano a~ke nisÊdÈpitaÑ kumÈraÑ
ÈkaÉÉhiÑsu “raÒÒÈ te vadho ÈÓatto”ti. KumÈro maraÓabhayatajjito mÈtu
a~kato vuÔÔhÈya “raÒÒo maÑ dassetha, santi rÈjakiccÈnÊ”ti Èha. Te
kumÈrassa vacanaÑ sutvÈ mÈretuÑ avisahantÈ goÓaÑ viya rajjuyÈ
parikaÉÉhantÈ netvÈ raÒÒo dassesuÑ. Tena vuttaÑ “tamahaÑ disvÈna
kuhakan”ti-Èdi.
Tattha thusarÈsiÑva ataÓÉulanti taÓÉulakaÓehi virahitaÑ thusarÈsiÑ
viya dumaÑva rukkhaÑ viya anto mahÈsusiraÑ. KadaliÑva asÈrakaÑ
sÊlÈdisÈrarahitaÑ tÈpasaÑ1 ahaÑ disvÈ natthi imassa sataÑ sÈdh|naÑ
jhÈnÈdidhammo, kasmÈ? SÈmaÒÒÈ samaÓabhÈvÈ sÊlamattatopi apagato
parihÊno ayaÑ, tathÈ hi ayaÑ hirÊsukkadhammajahito
pajahitahirisa~khÈtasukkadhammo. JÊvitavuttikÈraÓÈti “kevalaÑ jÊvitasseva
hetu ayaÑ tÈpasali~gena caratÊ”ti cintesinti dasseti. ParantihÊti paranto
paccanto nivÈsabh|to etesaÑ atthÊti parantino, sÊmantarikavÈsino, tehi
parantÊhi aÔavikehi paccantadeso khobhito ahosi, taÑ paccantakopaÑ
nisedhetuÑ v|pasametuÑ gacchanto mama pitÈ KururÈjÈ “tÈta
SomanassakumÈra mayhaÑ sÈmikaÑ uggatÈpanaÑ2 ghoratapaÑ
paramasantindriyaÑ jaÔilaÑ mÈ pamajji. So hi amhÈkaÑ sabbakÈmadado,
tasmÈ yadicchakaÑ cittaruciyaÑ tassa cittÈnuk|laÑ pavattehi anuvattehÊ”ti
tadÈ maÑ anusÈsÊti dasseti.
14. TamahaÑ gantvÈnupaÔÔhÈnanti pitu vacanaÑ anatikkanto taÑ
k|ÔatÈpasaÑ upaÔÔhÈnatthaÑ gantvÈ taÑ sÈkavatthusmiÑ udakaÑ
ÈsiÒcantaÑ disvÈ “paÓÓiko ayan”ti ca ÒatvÈ kacci te gahapati kusalanti
gahapati te sarÊrassa3 kacci kusalaÑ kusalameva, tathÈ hi sÈkavatthusmiÑ
udakaÑ ÈsiÒcasi. KiÑ vÈ tava hiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ ÈharÊyatu, tathÈ hi
paÓÓikavuttiÑ anutiÔÔhasÊti idaÑ vacanaÑ abhÈsiÑ.
______________________________________________________________
1. TaÑ tÈpasaÑ (Ka)

2. UggatapaÑ (SÊ)

3. SarÊraÑ (SÊ)
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15. Tena so kupito ÈsÊti tena mayÈ vuttagahapativÈdena so mÈnanissito
mÈnaÑ allÊno kuhako mayhaÑ kupito kuddho ahosi. Kuddho ca samÈno
“ghÈtÈpemi tuvaÑ ajja, raÔÔhÈ pabbÈjayÈmi vÈ”ti Èha.
Tattha tuvaÑ ajjÈti tvaÑ ajja, idÈniyeva raÒÒo ÈgatakÈleti attho.
16. NisedhayitvÈ paccantanti paccantaÑ v|pasametvÈ nagaraÑ
apaviÔÔho ta~khaÓaÒÒeva uyyÈnaÑ gantvÈ kuhakaÑ kuhakatÈpasaÑ kaccite
bhante khamanÊyaÑ, sammÈno te pavattitoti kumÈrena te sammÈno
pavattito ahosi.
17. KumÈro yathÈ nÈsiyoti yathÈ kumÈro nÈsiyo nÈsetabbo
ghÈtÈpetabbo, tathÈ so pÈpo tassa raÒÒo Ècikkhi. ŒÓÈpesÊti mayhaÑ sÈmike
imasmiÑ DibbacakkhutÈpase sati kiÑ mama na nipphajjati, tasmÈ puttena
me attho natthi, tatopi ayameva seyyoti cintetvÈ ÈÓÈpesi.
18. Kinti? SÊsaÑ tattheva chinditvÈti yasmiÑ ÔhÈne taÑ kumÈraÑ
passatha, tattheva tassa sÊsaÑ chinditvÈ sarÊraÒcassa katvÈna catukhaÓÉikaÑ
caturo khaÓÉe katvÈ rathiyÈ rathiyaÑ nÊyantÈ vÊthito vÊthiÑ vikkhipantÈ
dassetha. KasmÈ? SÈ gati jaÔilahÊÄitÈti yehi ayaÑ jaÔilo hÊÄito, tesaÑ
jaÔilahÊÄitÈnaÑ1 sÈ gati sÈ nipphatti so vipÈkoti. JaÔilahÊÄitÈti vÈ
jaÔilahÊÄanahetu sÈ tassa nipphattÊti evaÒcettha attho daÔÔhabbo.
19. TatthÈti tassa raÒÒo ÈÓÈyaÑ, tasmiÑ vÈ tÈpasassa paribhave.
KÈraÓikÈti ghÈtakÈ, coraghÈtakÈti attho. CaÓÉÈti kur|rÈ. LuddÈti sudÈruÓÈ.
AkÈruÓÈti tasseva vevacanaÑ kataÑ. “AkaruÓÈ”tipi PÈÄi, nikkaruÓÈti attho.
MÈtu a~ke nisinnassÈti mama mÈtu SudhammÈya deviyÈ uccha~ge
nisinnassa. “NisinnassÈ”ti anÈdare sÈmivacanaÑ. ŒkaÉÉhitvÈ nayanti manti
mÈtarÈ ala~karitvÈ attano
______________________________________________________________
1. JaÔilahÊÄitÈnaÑ hÊÄitajaÔilÈnaÑ (Ka)
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a~ke nisÊdÈpitaÑ maÑ rÈjÈÓÈya te coraghÈtakÈ goÓaÑ viya rajjuyÈ
ÈkaÉÉhitvÈ ÈghÈtanaÑ nayanti. KumÈre pana nÊyamÈne dÈsigaÓaparivutÈ
saddhiÑ orodhehi SudhammÈ devÊ nÈgarÈpi “mayaÑ niraparÈdhaÑ
kumÈraÑ mÈretuÑ na dassÈmÈ”ti tena saddhiÑyeva agamaÑsu.
20. BandhataÑ gÈÄhabandhananti gÈÄhabandhanaÑ bandhantÈnaÑ
tesaÑ kÈraÓikapurisÈnaÑ. RÈjakiriyÈni atthi meti mayÈ raÒÒo vattabbÈni
rÈjakiccÈni atthi. TasmÈ raÒÒo dassetha maÑ khippanti tesaÑ ahaÑ evaÑ
vacanaÑ avacaÑ.
21. RaÒÒo dassayiÑsu, pÈpassa pÈpasevinoti attanÈ pÈpasÊlassa
lÈmakÈcÈrassa k|ÔatÈpasassa sevanato pÈpasevino raÒÒo maÑ dassayiÑsu.
DisvÈna taÑ saÒÒÈpesinti taÑ mama pitaraÑ KururÈjÈnaÑ passitvÈ “kasmÈ
maÑ deva mÈrÈpesÊ”ti vatvÈ tena “kasmÈ ca pana tvaÑ1 mayhaÑ sÈmikaÑ
DibbacakkhutÈpasaÑ gahapativÈdena samudÈcari. IdaÒcidaÒca vippakÈraÑ
karÊ”ti vutte “deva gahapatiÒÒeva ‘gahapatÊ’ti vadantassa ko mayhaÑ
doso”ti vatvÈ tassa nÈnÈvidhÈni mÈlÈvacchÈni ropetvÈ
pupphapaÓÓaphalÈphalÈdÊnaÑ vikkiÓanaÑ hatthato cassa tÈni devasikaÑ
vikkiÓantehi mÈlÈkÈrapaÓÓikehi saddahÈpetvÈ “mÈlÈvatthupaÓÓavatth|ni
upadhÈrethÈ”ti vatvÈ paÓÓasÈlaÒcassa pavisitvÈ pupphÈdivikkiyaladdhaÑ
kahÈpaÓakabhaÓÉikaÑ2 attano purisehi nÊharÈpetvÈ rÈjÈnaÑ saÒÒÈpesiÑ
tassa k|ÔatÈpasabhÈvaÑ jÈnÈpesiÑ. MamaÒca vasamÈnayinti tena
saÒÒÈpanena “saccaÑ kho pana kumÈro vadati, ayaÑ k|ÔatÈpaso pubbe
appiccho viya hutvÈ idÈni mahÈpariggaho jÈto”ti yathÈ tasmiÑ nibbinno
mama vase vattati, evaÑ rÈjÈnaÑ mama vasamÈnesiÑ.
Tato mahÈsatto “evar|passa bÈlassa raÒÒo santike vasanato
HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajituÑ yuttan”ti cintetvÈ rÈjÈnaÑ Èpucchi “na
me mahÈrÈja idha vÈsena attho, anujÈnÈtha maÑ pabbajissÈmÊ”ti. RÈjÈ “tÈta
mayÈ anupadhÈretvÈva te vadho ÈÓatto, khama mayhaÑ aparÈdhan”ti
mahÈsattaÑ khamÈpetvÈ “ajjeva imaÑ rajjaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha. KumÈro
“deva kimatthi mÈnusakesu bhogesu, ahaÑ pubbe
______________________________________________________________
1. TathÈ hi pana tvaÑ (Ka)

2. KahÈpaÓamÈsakabhaÓÉikaÑ (SÊ)
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dÊgharattaÑ dibbabhogasampattiyo anubhaviÑ, na tatthÈpi me sa~go,
pabbajissÈmevÈhaÑ, na tÈdisassa bÈlassa paraneyyabuddhino santike
vasÈmÊ”ti vatvÈ taÑ ovadanto–
“Anisamma kataÑ kammaÑ, anavatthÈya cintitaÑ.
Bhesajjasseva vebha~go, vipÈko hoti pÈpako.
Nisamma ca kataÑ kammaÑ, sammÈ’vatthÈya cintitaÑ.
Bhesajjasseva sampatti, vipÈko hoti bhadrako.
Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdhu.
Nisamma khattiyo kayirÈ, nÈnisamma disampati.
NisammakÈrino rÈja, yaso kitti ca vaÉÉhati.
Nisamma daÓÉaÑ paÓayeyya issaro,
VegÈ kataÑ tappati bh|mipÈla.
SammÈpaÓÊdhÊ ca narassa atthÈ,
AnÈnutappÈ te bhavanti pacchÈ.
AnÈnutappÈni hi ye karonti,
Vibhajja kammÈyatanÈni loke.
ViÒÒuppasatthÈni sukhudrayÈni,
Bhavanti BuddhÈnumatÈni tÈni.
ŒgacchuÑ dovÈrikÈ khaggabandhÈ1,
KÈsÈviyÈ hantu mamaÑ janinda.
MÈtuÒca a~kasmimahaÑ nisinno,
ŒkaÉÉhito sahasÈ tehi deva.
______________________________________________________________
1. KhaggahatthÈ (SÊ)
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KaÔukaÑ hi sambadhaÑ sukicchaÑ patto,
MadhurampiyaÑ jÊvitaÑ laddhÈ rÈja.
KicchenahaÑ ajja vadhÈ pamutto,
PabbajjamevÈbhimanohamasmÊ”ti1–

imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi.
Tattha anisammÈti anupadhÈretvÈ. AnavatthÈyÈti avavatthapetvÈ.
Vebha~goti vipatti. VipÈkoti nipphatti. AsaÒÒatoti asaÑvuto dussÊlo.
PaÓayeyyÈti paÔÔhapeyya. VegÈti vegena sahasÈ. SammÈpaÓÊdhÊ cÈti
sammÈpaÓidhinÈ, yoniso Ôhapitena cittena katÈ narassa atthÈ pacchÈ
anÈnutappÈ bhavantÊti attho. VibhajjÈti imÈni kÈtuÑ yuttÈni, imÈni
ayuttÈnÊti evaÑ paÒÒÈya vibhajitvÈ. KammÈyatanÈnÊti kammÈni.
BuddhÈnumatÈnÊti paÓÉitehi anumatÈni anavajjÈni honti. KaÔukanti
dukkhaÑ asÈtaÑ sambÈdhaÑ sukicchaÑ maraÓabhayaÑ pattomhi. LaddhÈti
attano ÒÈÓabalena jÊvitaÑ labhitvÈ. PabbajjamevÈbhimanoti
pabbajjÈbhimukhacitto evÈhamasmi.
EvaÑ mahÈsattena dhamme desite rÈjÈ deviÑ Èmantesi “devi tvaÑ
puttaÑ nivattehÊ”ti. DevÊpi kumÈrassa pabbajjameva rocesi. MahÈsatto
mÈtÈpitaro vanditvÈ “sace mayhaÑ doso atthi, taÑ khamathÈ”ti khamÈpetvÈ
mahÈjanaÑ ÈpucchitvÈ HimavantÈbhimukho agamÈsi. Gate ca pana
mahÈsatte mahÈjano k|ÔajaÔilaÑ pothetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi.
Bodhisattopi sanÈgarehi amaccapÈrisajjÈdÊhi rÈjapurisehi assumukhehi
anubandhiyamÈno te nivattesi. Manussesu nivattesu manussavaÓÓenÈgantvÈ
devatÈhi nÊto satta pabbatarÈjiyo atikkamitvÈ Himavante VissakammunÈ
nimmitÈya paÓÓasÈlÈya isipabbajjaÑ pabbaji. Tena vuttaÑ–
22. “So maÑ tattha khamÈpesi, mahÈrajjaÑ adÈsi me.
SohaÑ tamaÑ dÈlayitvÈ, pabbajiÑ anagÈriyan”ti.
Tattha tamaÑ dÈlayitvÈti kÈmÈdÊnavadassanassa paÔipakkhabh|taÑ
sammohatamaÑ vidhamitvÈ. Pabbajinti upÈgacchiÑ. AnagÈriyanti
pabbajjaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 336 piÔÔhÈdÊsu.
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23. IdÈni yadatthaÑ tadÈ taÑ rÈjissariyaÑ pariccattaÑ, taÑ dassetuÑ
“na me dessan”ti osÈnagÈthamÈha. Tassattho vuttanayova.
EvaÑ pana mahÈsatte pabbajite yÈva soÄasavassakÈlÈ rÈjakule
paricÈrikavesena devatÈyeva naÑ upaÔÔhahiÑsu. So tattha jhÈnÈbhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ brahmalok|pago ahosi. TadÈ kuhako Devadatto ahosi, mÈtÈ
MahÈmÈyÈ1, MahÈrakkhitatÈpaso SÈriputtatthero, SomanassakumÈro
LokanÈtho.
Tassa YudhaÒjayacariyÈyaÑ2 vuttanayeneva dasa pÈramiyo
niddhÈretabbÈ. IdhÈpi nekkhammapÈramÊ atisayavatÊti sÈ eva desanaÑ
ÈruÄhÈ. TathÈ sattavassikakÈle eva rÈjakiccesu samatthatÈ, tassa tÈpasassa
k|ÔajaÔilabhÈvapariggaÓhanaÑ, tena payuttena raÒÒÈ vadhe ÈÓatte
santÈsÈbhÈvo, raÒÒo santikaÑ gantvÈ nÈnÈnayehi tassa sadosataÑ attano ca
niraparÈdhataÑ mahÈjanassa majjhe pakÈsetvÈ raÒÒo ca
paraneyyabuddhitaÑ bÈlabhÈvaÒca paÔÔhapetvÈ tena khamÈpitepi tassa
santike vÈsato rajjissariyato ca saÑvegamÈpajjitvÈ nÈnappakÈraÑ
yÈciyamÈnenapi hatthagataÑ rajjasiriÑ3 kheÄapiÓÉaÑ viya chaÉÉetvÈ
katthaci alaggacittena hutvÈ pabbajanaÑ, pabbajitvÈ pavivekÈrÈmena hutvÈ
na cirasseva appakasirena jhÈnÈbhiÒÒÈnibbattananti evamÈdayo
mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
SomanassacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. AyogharacariyÈvaÓÓanÈ
24. Tatiye ayogharamhi saÑvaÉÉhoti amanussaupaddavaparivajjanatthaÑ caturassasÈlavasena4 kate mahati sabba-ayomaye
gehe saÑvaÉÉho. NÈmenÈsi Ayogharoti ayoghare jÈtasaÑvaÉÉhabhÈveneva
“AyogharakumÈro”ti nÈmena pÈkaÔo ahosi.
______________________________________________________________
1. MÈtÈpitaro rÈjakulÈni ahesuÑ (Ka)
3. RÈjissariyaÑ (SÊ)

2. Khu 4. 408 piÔÔhe.
4. CatusÈlavasena (SÊ, Ka)
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25-6. TadÈ hi KÈsiraÒÒo aggamahesiyÈ purimattabhÈve sapatti “tava
jÈtaÑ jÈtaÑ pajaÑ khÈdeyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapetvÈ yakkhiniyoniyaÑ
nibbattÈ okÈsaÑ labhitvÈ tassÈ vijÈtakÈle dve vÈre putte khÈdi. TatiyavÈre
pana bodhisatto tassÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. RÈjÈ “deviyÈ jÈtaÑ
jÈtaÑ pajaÑ ekÈ yakkhinÊ khÈdati, kiÑ nu kho kÈtabban”ti manussehi
sammantetvÈ “amanussÈ nÈma ayogharassa bhÈyanti, ayogharaÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti vutte kammÈre ÈÓÈpetvÈ thambhe ÈdiÑ katvÈ ayomayeheva
sabbagehasambhÈrehi caturassasÈlaÑ mahantaÑ ayogharaÑ niÔÔhÈpetvÈ
paripakkagabbhaÑ deviÑ tattha vÈsesi. SÈ tattha dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓaÑ
puttaÑ vijÈyi, “AyogharakumÈro”tvevassa nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ dhÈtÊnaÑ
datvÈ mahantaÑ ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ rÈjÈ deviÑ antepuraÑ Ènesi.
YakkhinÊpi udakavÈraÑ gantvÈ VessavaÓassa udakaÑ vahantÊ
jÊvitakkhayaÑ pattÈ.
MahÈsatto ayoghareyeva vaÉÉhitvÈ viÒÒutaÑ patto tattheva
sabbasippÈni uggaÓhi. RÈjÈ puttaÑ soÄasavassuddesikaÑ viditvÈ “rajjamassa
dassÈmÊ”ti amacce ÈÓÈpesi “puttaÑ me ÈnethÈ”ti. Te “sÈdhu devÈ”ti
nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ ma~galavÈraÓaÑ ÈdÈya
tattha gantvÈ kumÈraÑ ala~karitvÈ hatthikkhandhe nisÊdÈpetvÈ nagaraÑ
padakkhiÓaÑ kÈretvÈ raÒÒo dassesuÑ. MahÈsatto rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
RÈjÈ tassa sarÊrasobhaÑ oloketvÈ balavasinehena taÑ Èli~gitvÈ “ajjeva me
puttaÑ abhisiÒcathÈ”ti amacce ÈÓÈpesi. MahÈsatto pitaraÑ vanditvÈ “na
mayhaÑ rajjena attho, ahaÑ pabbajissÈmi, pabbajjaÑ me anujÈnÈthÈ”ti Èha.
Tena vuttaÑ “dukkhena jÊvito laddho”ti-Èdi.
Tattha dukkhenÈti tÈta tava bhÈtikÈ dve ekÈya yakkhiniyÈ khÈditÈ,
tuyhaÑ pana tato amanussabhayato nivÈraÓatthaÑ katena dukkhena mahatÈ
ÈyÈsena jÊvito laddho. SaÑpÊÄe patipositoti nÈnÈvidhÈya amanussarakkhÈya
sambÈdhe ayoghare vijÈyanakÈlato paÔÔhÈya yÈva soÄasavassuppattiyÈ
sambÈdhe saÑvaÉÉhitoti attho. Ajjeva putta paÔipajja, kevalaÑ vasudhaÑ
imanti kaÒcanamÈlÈla~katassa setacchattassa heÔÔhÈ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ
tÊhi sa~khehi
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abhisiÒciyamÈno imaÑ kulasantakaÑ kevalaÑ sakalaÑ samuddapariyantaÑ
tatoyeva saha raÔÔhehÊti saraÔÔhakaÑ saha nigamehi mahÈgÈmehÊti
sanigamaÑ aparimitena parivÈrajanena saddhiÑ sajanaÑ imaÑ vasudhaÑ
mahÈpathaviÑ ajjeva putta paÔipajja, rajjaÑ kÈrehÊti attho. Vanditva
khattiyaÑ. AÒjaliÑ paggahetvÈna, idaÑ vacanamabravinti khattiyaÑ
KÈsirÈjÈnaÑ mama pitaraÑ vanditvÈ tassa aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ idaÑ
vacanaÑ abhÈsiÑ.
27. Ye keci mahiyÈ sattÈti imissÈ mahÈpathaviyÈ ye keci sattÈ nÈma.
HÊnamukkaÔÔhamajjhimÈti lÈmakÈ ceva uttamÈ ca, ubhinnaÑ vemajjhe
bhavattÈ majjhimÈ ca. Sake geheti sabbe te sake gehe. SakaÒÈtibhÊti sakehi
ÒÈtÊhi sammodamÈnÈ vissaÔÔhÈ anukkaÓÔhitÈ yathÈvibhavaÑ vaÉÉhanti.
28. IdaÑ loke uttariyanti idaÑ pana imasmiÑ loke asadisaÑ, mayhaÑ
eva ÈveÓikaÑ. KiÑ pana taÑ saÑpÊÄe mama posananti sambÈdhe mama
saÑvaÉÉhanaÑ. TathÈ hi ayogharamhi saÑvaÉÉho, appabhe candas|riyeti
candas|riyÈnaÑ pabhÈrahite ayoghare. SaÑvaÉÉhomhÊti saÑvaÉÉho amhi.
29. P|tikuÓapasampuÓÓÈti p|tigandhanÈnappakÈrakuÓapasampuÓÓÈ
G|thanirayasadisÈ mÈtu kucchito jÊvitasaÑsaye vattamÈne kathaÑ muccitvÈ
nikkhamitvÈ. Tato ghoratareti tatopi gabbhavÈsato dÈruÓatare,
avissaÔÔhavÈsena dukkhe. Pakkhittayoghareti pakkhitto ayoghare,
bandhanÈgÈre Ôhapito viya ahosinti dasseti.
30. Yadihanti ettha yadÊti nipÈtamattaÑ. TÈdisanti yÈdisaÑ pubbe
vuttaÑ, tÈdisaÑ paramadÈruÓaÑ dukkhaÑ patvÈ ahaÑ rajjesu yadi rajjÈmi
yadi ramissÈmi, evaÑ sante pÈpÈnaÑ lÈmakÈnaÑ nihÊnapurisÈnaÑ uttamo
nihÊnatamo siyaÑ1.
31. UkkaÓÔhitomhi kÈyenÈti aparimuttagabbhavÈsÈdinÈ p|tikÈyena
ukkaÓÔhito nibbinno amhi. Rajjenamhi anatthikoti rajjenapi anatthiko amhi.
YakkhiniyÈ hatthato muttopi hi nÈhaÑ ajarÈmaro,
______________________________________________________________
1. SiyÈ (SÊ, Ka)
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kiÑ me rajjena, rajjaÑ hi nÈma sabbesaÑ anatthÈnaÑ sannipÈtaÔÔhÈnaÑ,
tattha ÔhitakÈlato paÔÔhÈya dunnikkhamaÑ hoti, tasmÈ taÑ anupagantvÈ
nibbutiÑ pariyesissaÑ, yattha maÑ maccu na maddiyeti yattha ÔhitaÑ maÑ
mahÈseno maccurÈjÈ na maddiye na otthareyya na abhibhaveyya, taÑ
nibbutiÑ amatamahÈnibbÈnaÑ pariyesissÈmÊti.
32. EvÈhaÑ cintayitvÈnÈti evaÑ iminÈ vuttappakÈrena nÈnappakÈraÑ
saÑsÈre ÈdÊnavaÑ paccavekkhaÓena nibbÈne ÈnisaÑsadassanena ca yoniso
cintetvÈ. Viravante mahÈjaneti mayÈ vippayogadukkhÈsahanena viravante
paridevante mÈtÈpituppamukhe mahante jane. NÈgova bandhanaÑ chetvÈti
yathÈ nÈma mahÈbalo hatthinÈgo dubbalataraÑ rajjubandhanaÑ sukheneva
chindati, evameva ÒÈtisa~gÈdibhedassa tasmiÑ jane taÓhÈbandhanassa
chindanena bandhanaÑ chetvÈ kÈnanasa~khÈtaÑ mahÈvanaÑ
pabbajj|pagamanavasena pÈvisiÑ. OsÈnagÈthÈ vuttatthÈ eva.
Tattha ca mahÈsatto attano pabbajjÈdhippÈyaÑ jÈnitvÈ “tÈta kiÑkÈraÓÈ
pabbajasÊ”ti raÒÒÈ vutto “deva ahaÑ mÈtukucchimhi dasa mÈse G|thaniraye
viya vasitvÈ mÈtu kucchito nikkhanto yakkhiniyÈ bhayena soÄasavassÈni
bandhanÈgÈre vasanto bahi oloketumpi na labhiÑ, Ussadaniraye pakkhitto
viya ahosiÑ, yakkhinito muttopi ajarÈmaro na homi, maccu nÈmesa na
sakkÈ kenaci jinituÑ, bhave ukkaÓÔhitomhi, yÈva me byÈdhijarÈmaraÓÈni
nÈgacchanti, tÈvadeva pabbajitvÈ dhammaÑ carissÈmi, alaÑ me rajjena,
anujÈnÈhi maÑ deva pabbajitun”ti vatvÈ–
“YamekarattiÑ paÔhamaÑ, gabbhe vasati mÈÓavo.
AbbhuÔÔhitova so yÈti, sa gacchaÑ na nivattatÊ”ti1–
ÈdinÈ catuvÊsatiyÈ gÈthÈhi pitu dhammaÑ desetvÈ “mahÈrÈja tumhÈkaÑ
rajjaÑ tumhÈkameva hotu, na mayhaÑ iminÈ attho, tumhehi saddhiÑ
kathenteyeva byÈdhijarÈmaraÓÈni ÈgaccheyyuÑ, tiÔÔhatha tumhe”ti vatvÈ
ayadÈmaÑ chinditvÈ mattahatthÊ viya kaÒcanapaÒjaraÑ bhinditvÈ
sÊhapotako viya kÈme pahÈya mÈtÈpitaro vanditvÈ nikkhami. Athassa pitÈ
“ayaÑ nÈma kumÈro pabbajitukÈmo, kima~gaÑ panÈhaÑ, mamÈpi rajjena
attho
______________________________________________________________
1. Khu 5. 353 piÔÔhe.
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natthÊ”ti rajjaÑ pahÈya tena saddhiÑ eva nikkhami, tasmiÑ nikkhamante
devÊpi amaccÈpi brÈhmaÓagahapatikÈdayopÊti sakalanagaravÈsino bhoge
chaÉÉetvÈ nikkhamiÑsu. SamÈgamo mahÈ ahosi, parisÈ dvÈdasayojanikÈ
jÈtÈ, te ÈdÈya mahÈsatto HimavantaÑ pÈvisi.
Sakko devarÈjÈ tassa nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ VissakammaÑ pesetvÈ
dvÈdasayojanÈyÈmaÑ sattayojanavitthÈraÑ assÈmapadaÑ kÈresi, sabbe ca
pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdÈpesi. Idha mahÈsattassa pabbajjÈ ca
ovÈdadÈnaÒca brahmalokaparÈyanatÈ ca parisÈya sammÈ paÔipatti ca sabbÈ
MahÈgovindacariyÈyaÑ1 vuttanayeneva veditabbÈ. TadÈ mÈtÈpitaro
mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, parisÈ BuddhaparisÈ, AyogharapaÓÉito LokanÈtho.
Tassa sesapÈraminiddhÈraÓÈ ÈnubhÈvavibhÈvanÈ ca heÔÔhÈ
vuttanayeneva veditabbÈti.
AyogharacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. BhisacariyÈ2vaÓÓanÈ
34. Catutthe yadÈ homi, KÈsÊnaÑ puravaruttameti “KÈsÊ”ti
bahuvacanavasena laddhavohÈrassa raÔÔhassa nagaravare BÈrÈÓasiyaÑ
yasmiÑ kÈle jÈtasaÑvaÉÉho hutvÈ vasÈmÊti attho. BhaginÊ ca bhÈtaro satta,
nibbattÈ sottiye kuleti UpakaÒcanÈdayo cha ahaÒcÈti bhÈtaro satta
sabbakaniÔÔhÈ KaÒcanadevÊ nÈma bhaginÊ cÈti sabbe mayaÑ aÔÔha janÈ
mantajjhenaniratatÈya sottiye uditodite mahati brÈhmaÓakule tadÈ nibbattÈ
jÈtÈti attho.
35. Bodhisatto hi tadÈ BÈrÈÓasiyaÑ asÊtikoÔivibhavassa
brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto hutvÈ nibbatti, tassa “KaÒcanakumÈro”ti
nÈmaÑ kariÑsu. Athassa padasÈ vicaraÓakÈle aparo putto vijÈyi,
“UpakaÒcanakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. Tato paÔÔhÈya mahÈsattaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 4. 388 piÔÔhe.
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“MahÈkaÒcanakumÈro”ti samudÈcaranti. EvaÑ paÔipÈÔiyÈ satta puttÈ
ahesuÑ. SabbakaniÔÔhÈ pana ekÈ dhÊtÈ, tassÈ “KaÒcanadevÊ”ti nÈmaÑ
kariÑsu. MahÈsatto vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggahetvÈ
paccÈgaÒchi.
Atha naÑ mÈtÈpitaro gharÈvÈsena bandhitukÈmÈ “attano
samÈnajÈtikulato te dÈrikaÑ ÈnessÈmÈ”ti vadiÑsu. So “amma tÈta na
mayhaÑ gharÈvÈsena attho, mayhaÒhi sabbo lokasannivÈso Èditto viya
sappaÔibhayo, bandhanÈgÈraÑ viya palibuddhanaÑ, ukkÈrabh|mi viya
jiguccho hutvÈ upaÔÔhÈti, na me cittaÑ kÈmesu rajjati, aÒÒe vo puttÈ atthi, te
gharÈvÈsena nimantethÈ”ti vatvÈ punappunaÑ yÈcitopi sahÈyehi yÈcÈpitopi
na icchi, atha naÑ sahÈyÈ “samma kiÑ pana tvaÑ patthayanto kÈme
paribhuÒjituÑ na icchasÊ”ti pucchiÑsu. So tesaÑ attano
nekkhammajjhÈsayaÑ Èrocesi. Tena vuttaÑ “etesaÑ pubbajo Èsin”ti-Èdi.
Tattha etesaÑ pubbajo Èsinti etesaÑ UpakaÒcanakÈdÊnaÑ sattannaÑ
jeÔÔhabhÈtiko ahaÑ tadÈ ahosiÑ. HirÊsukkamupÈgatoti sukkavipÈkattÈ
santÈnassa visodhanato ca sukkaÑ pÈpajigucchanalakkhaÓaÑ hiriÑ bhusaÑ
Ègato, ativiya pÈpaÑ jigucchanto Èsinti attho. BhavaÑ disvÈna bhayato,
nekkhammÈbhirato ahanti kÈmabhavÈdÊnaÑ vasena sabbaÑ bhavaÑ
pakkhandituÑ ÈgacchantaÑ caÓÉahatthiÑ viya hiÑsituÑ ÈgacchantaÑ
ukkhittÈsikaÑ vadhakaÑ viya sÊhaÑ viya yakkhaÑ viya rakkhasaÑ viya
ghoravisaÑ viya ÈsivisaÑ viya ÈdittaÑ a~gÈraÑ viya sappaÔibhayaÑ
bhayÈnakabhÈvato passitvÈ tato muccanatthaÒca pabbajjÈbhirato pabbajitvÈ
“kathaÑ nu kho dhammacariyaÑ sammÈpaÔipattiÑ p|reyyaÑ,
jhÈnasamÈpattiyo ca nibbatteyyan”ti
pabbajjÈkusaladhammapaÔhamajjhÈnÈdi-abhirato tadÈ ahaÑ Èsinti attho.
36. PahitÈti mÈtÈpit|hi pesitÈ. EkamÈnasÈti samÈnajjhÈsayÈ pubbe mayÈ
ekacchandÈ manÈpacÈrino mÈtÈpit|hi pahitattÈ pana mama paÔikk|laÑ
amanÈpaÑ vadantÈ. KÈmehi maÑ nimantentÊti mahÈpit|hi vÈ ekamÈnasÈ
kÈmehi maÑ nimantenti. KulavaÑsaÑ dhÈrehÊti gharÈvÈsaÑ saÓÔhapento
attano kulavaÑsaÑ dhÈrehi patiÔÔhapehÊti kÈmehi maÑ nimantesunti attho.
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37. YaÑ tesaÑ vacanaÑ vuttanti tesaÑ mama piyasahÈyÈnaÑ yaÑ
vacanaÑ vuttaÑ. Gihidhamme sukhÈvahanti gihibhÈve sati gahaÔÔhabhÈve
Ôhitassa purisassa ÒÈyÈnugatattÈ diÔÔhadhammikassa samparÈyikassa ca
sukhassa Èvahanato sukhÈvahaÑ. TaÑ me ahosi kaÔhinanti taÑ tesaÑ
mayhaÑ sahÈyÈnaÑ mÈtÈpit|naÒca vacanaÑ ekanteneva
nekkhammÈbhiratattÈ amanÈpabhÈvena me kaÔhinaÑ pharusaÑ divasaÑ
santattaphÈlasadisaÑ ubhopi kaÓÓe jhÈpentaÑ viya ahosi.
38. Te maÑ tadÈ ukkhipantanti te mayhaÑ sahÈyÈ mÈtÈpit|hi attano ca
upanimantanavasena anekavÈraÑ upanÊyamÈne kÈme uddhamuddhaÑ
khipantaÑ chaÉÉentaÑ paÔikkhipantaÑ maÑ pucchiÑsu. PatthitaÑ mamÈti
ito visuddhataraÑ kiÑ nu kho iminÈ patthitanti mayÈ abhipatthitaÑ mama
taÑ patthanaÑ pucchiÑsu “kiÑ tvaÑ patthayase samma, yadi kÈme na
bhuÒjasÊ”ti.
39. AtthakÈmoti attano atthakÈmo, pÈpabhÊr|ti attho. “AttakÈmo”tipi
PÈÄi. Hitesinanti mayhaÑ hitesÊnaÑ piyasahÈyÈnaÑ. Keci
“atthakÈmahitesinan”ti paÔhanti, taÑ na sundaraÑ.
40. Pitu mÈtu ca sÈvayunti te mayhaÑ sahÈyÈ anivattanÊyaÑ mama
pabbajjÈchandaÑ viditvÈ pabbajitukÈmatÈdÊpakaÑ mayhaÑ vacanaÑ pitu
mÈtu ca sÈvesuÑ. “Yagghe ammatÈtÈ jÈnÈtha, ekanteneva
MahÈkaÒcanakumÈro pabbajissati, na so sakkÈ kenaci upÈyena kÈmesu
upanetun”ti1 avocuÑ. MÈtÈpitÈ evamÈh|ti tadÈ mayhaÑ mÈtÈpitaro mama
sahÈyehi vuttaÑ mama vacanaÑ sutvÈ evamÈhaÑsu “sabbeva pabbajÈma
bho”ti, yadi MahÈkaÒcanakumÈrassa nekkhammaÑ abhirucitaÑ, yaÑ tassa
abhirucitaÑ, tadamhÈkampi abhirucitameva, tasmÈ sabbeva pabbajÈma
bhoti. “Bho”ti tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ÈlapanaÑ. “PabbajÈma kho”tipi pÈÔho,
pabbajÈma evÈti attho. MahÈsattassa hi pabbajjÈchandaÑ viditvÈ
UpakaÒcanÈdayo cha bhÈtaro bhaginÊ ca KaÒcanadevÊ pabbajitukÈmÈva
ahesuÑ, tena tepi mÈtÈpit|hi gharÈvÈsena nimantiyamÈnÈ na icchiÑsuyeva.
TasmÈ evamÈhaÑsuÑ “sabbeva pabbajÈma bho”ti.
______________________________________________________________
1. PatÈretunti (SÊ)
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EvaÒca pana vatvÈ mahÈsattaÑ mÈtÈpitaro pakkositvÈ attanopi
adhippÈyaÑ tassa ÈcikkhitvÈ “tÈta yadi pabbajitukÈmosi, asÊtikoÔidhanaÑ
tava santakaÑ yathÈsukhaÑ vissajjehÊ”ti ÈhaÑsu. Atha naÑ mahÈpuriso
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ vissajjetvÈ mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ
HimavantaÑ pÈvisi. Tena saddhiÑ mÈtÈpitaro cha bhÈtaro ca bhaginÊ ca eko
dÈso ekÈ dÈsÊ eko ca sahÈyo gharÈvÈsaÑ pahÈya agamaÑsu. Tena vuttaÑ–
41. “Ubho mÈtÈ pitÈ mayhaÑ, bhaginÊ ca satta bhÈtaro.
AmitadhanaÑ chaÉÉayitvÈ, pavisimhÈ mahÈvanan”ti.
JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ1 pana “mÈtÈpit|su kÈlaÑkatesu tesaÑ
kattabbakiccaÑ katvÈ mahÈsatto mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamÊ”ti vuttaÑ.
EvaÑ HimavantaÑ pavisitvÈ ca te bodhisattappamukhÈ ekaÑ
padumasaraÑ nissÈya ramaÓÊye bh|mibhÈge assamaÑ katvÈ pabbajitvÈ
vanam|laphalÈhÈrÈ yÈpayiÑsu. Tesu UpakaÒcanÈdayo aÔÔha janÈ vÈrena
phalÈphalaÑ ÈharitvÈ ekasmiÑ pÈsÈÓaphalake attano itaresaÒca koÔÔhÈse
katvÈ ghaÓÔisaÒÒaÑ datvÈ attano koÔÔhÈsaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ pavisanti.
SesÈpi ghaÓÔisaÒÒÈya paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ attano attano
pÈpuÓanakoÔÔhÈsaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ paribhuÒjitvÈ
samaÓadhammaÑ karonti.
AparabhÈge bhisÈni ÈharitvÈ tatheva khÈdanti. Tattha te2 ghoratapÈ
paramadhitindriyÈ3 kasiÓaparikammaÑ karontÈ vihariÑsu. Atha nesaÑ
sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ kampi. Sakko taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “ime isayo
vÊmaÑsissÈmÊ”ti attano ÈnubhÈvena mahÈsattassa koÔÔhÈse tayo divase
antaradhÈpesi. MahÈsatto paÔhamadivase koÔÔhÈsaÑ adisvÈ “mama koÔÔhÈso
pamuÔÔho bhavissatÊ”ti cintesi. Dutiyadivase “mama dosena bhavitabbaÑ,
paÓÈmanavasena mama koÔÔhÈsaÑ na ÔhapitaÑ maÒÒe”ti cintesi.
Tatiyadivase “taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ khamÈpessÈmÊ”ti sÈyanhasamaye
ghaÓÔisaÒÒaÑ datvÈ tÈya saÒÒÈya sabbesu sannipatitesu tamatthaÑ ÈrocetvÈ
tÊsupi
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 4. 305 piÔÔhe.

2. TathÈ (SÊ)

3. ParivÈritindriyÈ (SÊ)
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divasesu tehi jeÔÔhakoÔÔhÈsassa ÔhapitabhÈvaÑ sutvÈ “tumhehi mayhaÑ
koÔÔhÈso Ôhapito, mayÈ pana na laddho, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti Èha. TaÑ
sutvÈ sabbeva saÑvegappattÈ ahesuÑ.
TasmiÑ assame rukkhadevatÈpi attano bhavanato otaritvÈ tesaÑ santike
nisÊdi. ManussÈnaÑ hatthato palÈyitvÈ araÒÒaÑ paviÔÔho eko vÈraÓo
ahituÓÉikahatthato palÈyitvÈ mutto sappakÊÄÈpanako eko vÈnaro ca tehi isÊhi
kataparicayÈ tadÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Sakkopi
“isigaÓaÑ pariggaÓhissÈmÊ”ti adissamÈnakÈyo tattheva aÔÔhÈsi. TasmiÒca
khaÓe bodhisattassa kaniÔÔho UpakaÒcanatÈpaso uÔÔhÈya bodhisattaÑ
vanditvÈ sesÈnaÑ apacitiÑ dassetvÈ “ahaÑ saÒÒaÑ paÔÔhapetvÈ1
attÈnaÒÒeva sodhetuÑ labhÈmÊ”ti pucchitvÈ “Èma labhasÊ”ti vutte
isigaÓamajjhe ÔhatvÈ sapathaÑ karonto–
“AssaÑ gavaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ,
BhariyaÑ ca so idha labhataÑ manÈpaÑ.
Puttehi dÈrehi sama~gi hotu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsÊ”ti2–
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. ImaÑ hi so “yattakÈni piyavatth|ni honti, tehi
vippayoge tattakÈni dukkhÈni uppajjantÊ”ti vatthukÈme garahanto Èha.
TaÑ sutvÈ isigaÓo “mÈrisa mÈ kathaya, atibhÈriyo te sapatho”ti kaÓÓe
pidahi. Bodhisattopi “atibhÈriyo te sapatho, na tvaÑ tÈta gaÓhasi, tava
pattÈsane nisÊdÈ”ti Èha. SesÈpi sapathaÑ karontÈ yathÈkkamaÑ–
“MÈlaÑ ca so kÈsikacandanaÑ ca,
DhÈretu putta’ssa bah| bhavantu.
KÈmesu tibbaÑ kurutaÑ apekkhaÑ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
______________________________________________________________
1. AÒÒaÑ apaÔÔhapetvÈ (Ka)

2. Khu 5. 285 piÔÔhe.
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Pah|tadhaÒÒo kasimÈ yasassÊ,
Putte gihÊ dhanimÈ sabbakÈme.
VayaÑ apassaÑ gharamÈvasÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
So khattiyo hotu pasayhakÈrÊ,
RÈjÈbhirÈjÈ balavÈ yasassÊ.
SacÈturantaÑ mahi’mÈvasÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
So brÈhmaÓo hotu avÊtarÈgo,
Muhuttanakkhattapathesu yutto.
P|jetu naÑ raÔÔhapatÊ yasassÊ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
AjjhÈyakaÑ sabbasamantavedaÑ1,
TapassinaÑ maÒÒatu sabbaloko.
P|jentu naÑ jÈnapadÈ samecca,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
CatussadaÑ gÈmavaraÑ samiddhaÑ,
DinnaÑ hi so bhuÒjatu vÈsavena.
AvÊtarÈgo maraÓaÑ upetu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
So gÈmaÓÊ hotu sahÈyamajjhe,
Naccehi gÊtehi pamodamÈno.
So rÈjato byasanamÈ’lattha kiÒci,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.

TaÑ ekarÈjÈ pathaviÑ vijetvÈ,
ItthÊsahassassa Ôhapetu agge.
SÊmantinÊnaÑ pavarÈ bhavÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yÈ ahÈsi.
______________________________________________________________
1. SabbasamattavedaÑ (SÊ, Ka)
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IsÊnaÑ hi sÈ sabbasamÈgatÈnaÑ,
BhuÒjeyya sÈduÑ avikampamÈnÈ.
CarÈtu lÈbhena vikatthamÈnÈ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yÈ ahÈsi.
ŒvÈsiko hotu mahÈvihÈre,
Navakammiko hotu Gaja~galÈyaÑ.
ŒlokasandhiÑ divasaÑ karotu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
So bajjhataÑ pÈsasatehi chamhi,
RammÈ vanÈ nÊyatu rÈjadhÈniÑ.
Tuttehi so haÒÒatu pÈcanehi,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
AlakkamÈlÊ tipukaÓÓapiÔÔho,
LaÔÔhÊhato sappamukhaÑ upetu.
Sakacchabandho visikhaÑ carÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsÊ”ti1–
imÈ gÈthÈyo avocuÑ.
Tattha tibbanti vatthukÈmakilesakÈmesu bahalaÑ apekkhaÑ karotu.
KasimÈti sampannakasikammo. Putte gihÊ dhanimÈ sabbakÈmeti putte
labhatu, gihÊ hotu, sattavidhena dhanena dhanimÈ hotu, r|pÈdibhede
sabbakÈme labhatu. VayaÑ apassanti mahallakakÈlepi apabbajitvÈ attano
vayaÑ apassanto paÒcakÈmaguÓasamiddhaÑ gharameva Èvasatu.
RÈjÈbhirÈjÈti rÈj|naÑ antare atirÈjÈ. AvÊtarÈgoti purohitaÔÔhÈnataÓhÈya
sataÓho. Tapassinanti tapasÊlaÑ, sÊlasampannoti naÑ maÒÒatu. Catussadanti
ÈkiÓÓamanussatÈya manussehi pah|tadhaÒÒatÈya dhaÒÒena sulabhadÈrutÈya
dÈr|hi sampannodakatÈya udakenÈti cat|hi ussannaÑ. VÈsavenÈti vÈsavena
dinnaÑ viya acalaÑ, vÈsavato laddhavarÈnubhÈveneva2 rÈjÈnaÑ ÈrÈdhetvÈ
tena dinnantipi attho. AvÊtarÈgoti avigatarÈgo kaddame s|karo viya
kÈmapa~ke nimuggova hotu.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 285 piÔÔhÈdÊsu.
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GÈmaÓÊti gÈmajeÔÔhako. Tanti taÑ itthiÑ. EkarÈjÈti aggarÈjÈ.
ItthÊsahassassÈti vacanamaÔÔhatÈya vuttaÑ, soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ
aggaÔÔhÈne Ôhapet|ti attho. SÊmantinÊnanti sÊmantadharÈnaÑ, itthÊnanti attho.
SabbasamÈgatÈnanti sabbesaÑ sannipatitÈnaÑ majjhe nisÊditvÈ.
AvikampamÈnÈti anosakkamÈnÈ sÈdurasaÑ bhuÒjat|ti attho. CarÈtu lÈbhena
vikatthamÈnÈti lÈbhahetu si~gÈravesaÑ gahetvÈ lÈbhaÑ uppÈdetuÑ caratu.
ŒvÈsikoti ÈvÈsajagganako. Gaja~galÈyanti evaÑnÈmake nagare, tattha kira
dabbasambhÈrÈ sulabhÈ. ŒlokasandhiÑ divasanti ekadivasena ekameva
vÈtapÈnaÑ karotu. So kira devaputto KassapabuddhakÈle
Gaja~galanagaraÑ1 nissÈya yojanike mahÈvihÈre ÈvÈsiko saÑghatthero
hutvÈ jiÓÓe vihÈre navakammÈni karontova mahÈdukkhaÑ anubhavi, taÑ
sandhÈyÈha.
PÈsasatehÊti bah|hi pÈsehi. ChamhÊti cat|su pÈdesu gÊvÈya kaÔibhÈge
cÈti chasu ÔhÈnesu. TuttehÊti dvikaÓÔakÈhi dÊghalaÔÔhÊhi. PÈcanehÊti
rassapÈcanehi, a~kusakehi vÈ. AlakkamÈlÊti ahituÓÉikena kaÓÔhe
parikkhipitvÈ ÔhapitÈya alakkamÈlÈya samannÈgato. TipukaÓÓapiÔÔhoti
tipupiÄandhanena piÄandhitapiÔÔhikaÓÓo kaÓÓapiÔÔho. LaÔÔhihatoti
sappakÊÄÈpanaÑ sikkhÈpayamÈno laÔÔhiyÈ hato hutvÈ. SabbaÑ te
kÈmabhogaÑ gharÈvÈsaÑ attanÈ attanÈ anubh|tadukkhaÒca jigucchantÈ
tathÈ tathÈ sapathaÑ karontÈ evamÈhaÑsu.
Atha bodhisatto “sabbehi imehi sapatho kato, mayÈpi kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti
sapathaÑ karonto–
“Yo ve anaÔÔhaÑva naÔÔhanti cÈha,
KÈmeva so labhataÑ bhuÒjataÑ ca.
AgÈramajjhe maraÓaÑ upetu,
Yo vÈ bhonto sa~kati kaÒci devÈ”ti2–
imaÑ gÈthamÈha.
Tattha bhontoti bhavanto. Sa~katÊti Èsa~kati. KaÒcÊti aÒÒataraÑ.
______________________________________________________________
1. Kaja~galanagaraÑ (SÊ)

2. Khu 5. 287 piÔÔhe.
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Atha Sakko “sabbepime kÈmesu nirapekkhÈ”ti jÈnitvÈ saÑviggamÈnaso
na imesu kenacipi bhisÈni nÊtÈni, nÈpi tayÈ anaÔÔhaÑ naÔÔhanti vuttaÑ, api ca
ahaÑ tumhe vÊmaÑsitukÈmo antaradhÈpesinti dassento–
“VÊmaÑsamÈno isino bhisÈni,
TÊre gahetvÈna thale nidhesiÑ.
SuddhÈ apÈpÈ isayo vasanti,
EtÈni te brahmacÈrÊ bhisÈnÊ”ti1–
osÈnagÈthamÈha.
TaÑ sutvÈ bodhisatto–
“Na te naÔÈ no pana kÊÄaneyyÈ,
Na bandhavÈ no pana te sahÈyÈ2.
KismiÑ vu’patthambha sahassanetta,
IsÊhi tvaÑ kÊÄasi DevarÈjÈ”ti3–
SakkaÑ tajjesi.
Atha naÑ Sakko–
“Œcariyo mesi pitÈ ca mayhaÑ,
EsÈ patiÔÔhÈ khalitassa brahme.
EkÈparÈdhaÑ khama bh|ripaÒÒa,
Na paÓÉitÈ kodhabalÈ bhavantÊ”ti3–
khamÈpesi.
MahÈsatto Sakkassa devaraÒÒo khamitvÈ sayaÑ isigaÓaÑ
khamÈpento–
“SuvÈsitaÑ isinaÑ ekarattaÑ,
YaÑ VÈsavaÑ bh|tapati’ddasÈma.
Sabbeva bhonto sumanÈ bhavantu,
YaÑ brÈhmaÓo paccupÈdÊ4 bhisÈnÊ”ti3–
Èha.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 287 piÔÔhe.

2. SahÈsÈ (SÊ)

3. Khu 5. 288 piÔÔhe.

4. PaccapÈdÊ (SÊ)
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Tattha na te naÔÈti DevarÈja mayaÑ tava naÔÈ vÈ kÊÄitabbayuttakÈ vÈ na
homa. NÈpi tava ÒÈtakÈ, na sahÈyÈ hassaÑ kÈtabbÈ. Atha tvaÑ kismiÑ
vupatthambhÈti kiÑ upatthambhakaÑ katvÈ, kiÑ nissÈya isÊhi saddhiÑ
kÊÄasÊti attho. EsÈ patiÔÔhÈti esÈ tava pÈdacchÈyÈ ajja mama khalitassa
aparÈdhassa patiÔÔhÈ hotu. SuvÈsitanti ÈyasmantÈnaÑ isÊnaÑ ekarattimpi
imasmiÑ araÒÒe vasitaÑ suvasitameva. KiÑkÈraÓÈ? YaÑ vÈsavaÑ
bh|tapatiÑ addasÈma. Sace hi mayaÑ nagare avasimhÈ, na imaÑ addasÈma.
Bhontoti bhavanto. Sabbepi sumanÈ bhavantu tussantu, Sakkassa devaraÒÒo
khamantu, kiÑkÈraÓÈ? YaÑ brÈhmaÓo paccupÈdÊ bhisÈni yasmÈ tumhÈkaÑ
Ècariyo bhisÈni alabhÊti. Sakko isigaÓaÑ vanditvÈ devalokaÑ gato. IsigaÓopi
jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ brahmalok|pago ahosi, tadÈ UpakaÒcanÈdayo
cha bhÈtaro SÈriputta moggallÈnamahÈkassapa-anuruddhapuÓÓaÈnandattherÈ, bhaginÊ UppalavaÓÓÈ, dÈsÊ KhujjuttarÈ, dÈso Citto gahapati,
rukkhadevatÈ SÈtÈgiro, vÈraÓo PÈlileyyanÈgo, vÈnaro MadhuvÈsiÔÔho, Sakko
KÈÄudÈyÊ, MahÈkaÒcanatÈpaso LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva dasa pÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ
accantameva kÈmesu anapekkhatÈdayo guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
BhisacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. SoÓapaÓÉitacariyÈvaÓÓanÈ
42. PaÒcame nagare BrahmavaÉÉhaneti BrahmavaÉÉhananÈmake
nagare. Kulavareti aggakule. SeÔÔheti pÈsaÑsatame. MahÈsÈleti mahÈsÈre.
AjÈyahanti ajÈyiÑ ahaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–tasmiÑ kÈle
“brahmavaÉÉhanan”ti laddhanÈme BÈrÈÓasinagare yadÈ homi bhavÈmi
paÔivasÈmi, tadÈ abhijÈtasampattiyÈ uditoditabhÈvena agge
vijjÈvatasampattiyÈ seÔÔhe asÊtikoÔivibhavatÈya mahÈsÈle brÈhmaÓakule
ahaÑ uppajjinti.
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TadÈ hi mahÈsatto brahmalokato cavitvÈ BrahmavaÉÉhananagare
asÊtikoÔivibhavassa aÒÒatarassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto hutvÈ nibbatti,
tassa nÈmaggahaÓadivase “SoÓakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. Tassa padasÈ
gamanakÈle aÒÒopi satto brahmalokÈ cavitvÈ bodhisattassa mÈtuyÈ
kucchimhi paÔisandhiÑgaÓhi, tassa jÈtassa “NandakumÈro”ti nÈmaÑ
kariÑsu. TesaÑ uggahitavedÈnaÑ sabbasippanipphattippattÈnaÑ
vayappattÈnaÑ r|pasampadaÑ disvÈ tuÔÔhahaÔÔhÈ mÈtÈpitaro
“gharabandhanena bandhissÈmÈ”ti paÔhamaÑ SoÓakumÈraÑ ÈhaÑsu “tÈta te
patir|pakulato dÈrikaÑ ÈnessÈma, tvaÑ kuÔumbaÑ paÔipajjÈhÊ”ti.
MahÈsatto “alaÑ mayhaÑ gharÈvÈsena, ahaÑ yÈvajÊvaÑ tumhe
paÔijaggitvÈ tumhÈkaÑ accayena pabbajissÈmÊ”ti Èha, mahÈsattassa hi tadÈ
tayopi bhavÈ ÈdittaÑ agÈraÑ viya a~gÈrakÈsu viya ca upaÔÔhahiÑsu.
Visesato panesa nekkhammajjhÈsayo nekkhammÈdhimutto ahosi. Tassa
adhippÈyaÑ ajÈnantÈ te punappunaÑ kathentÈpi tassa cittaÑ alabhitvÈ
NandakumÈraÑ ÈmantetvÈ “tÈta tena hi tvaÑ kuÔumbaÑ paÔipajjÈhÊ”ti vatvÈ
tenÈpi “nÈhaÑ mama bhÈtarÈ chaÉÉitakheÄaÑ sÊsena ukkhipÈmi, ahampi
tumhÈkaÑ accayena bhÈtarÈ saddhiÑ pabbajissÈmÊ”ti vutte “ime evaÑ
taruÓÈ kÈme jahanti, kima~gaÑ pana mayanti sabbeva pabbajissÈmÈ”ti
cintetvÈ “tÈta kiÑ vo amhÈkaÑ accayena pabbajjÈya, sabbe saheva
pabbajÈmÈ”ti vatvÈ ÒÈtÊnaÑ dÈtabbayuttakaÑ datvÈ dÈsajanaÑ bhujissaÑ
katvÈ raÒÒo ÈrocetvÈ sabbaÑ dhanaÑ vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ
cattÈropi janÈ BrahmavaÉÉhananagarÈ nikkhamitvÈ Himavantappadese
padumapuÓÉarÊkamaÓÉitaÑ mahÈsaraÑ nissÈya ramaÓÊye vanasaÓÉe
assamaÑ mÈpetvÈ pabbajitvÈ tattha vasiÑsu. Tena vuttaÑ–
43. “TadÈpi lokaÑ disvÈna, andhÊbh|taÑ tamotthaÔaÑ.
CittaÑ bhavato patikuÔati, tuttavegahataÑ viya.
44. DisvÈna vividhaÑ pÈpaÑ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ.
KadÈhaÑ gehÈ nikkhamma, pavisissÈmi kÈnanaÑ.
45. TadÈpi maÑ nimantiÑsu, kÈmabhogehi ÒÈtayo.
Tesampi chandamÈcikkhiÑ, mÈ nimantetha tehi maÑ.
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46. Yo me kaniÔÔhako bhÈtÈ, Nando nÈmÈsi paÓÉito.
Sopi maÑ anusikkhanto, pabbajjaÑ samarocayi.
47. AhaÑ SoÓo ca Nando ca, ubho mÈtÈpitÈ mama.
TadÈpi bhoge chaÉÉetvÈ, pÈvisimhÈ mahÈvanan”ti.

Tattha tadÈpÊti yadÈ ahÑ BrahmavaÉÉhananagare SoÓo nÈma
brÈhmaÓakumÈro ahosiÑ, tadÈpi. LokaÑ disvÈnÈti sakalampi sattalokaÑ
paÒÒÈcakkhunÈ passitvÈ. AndhÊbh|tanti paÒÒÈcakkhuvirahena andhajÈtaÑ
andhabhÈvaÑ pattaÑ. TamotthaÔanti avijjandhakÈrena abhibh|taÑ. CittaÑ
bhavato patikuÔatÊti jÈti-ÈdisaÑvegavatthupaccavekkhaÓena kÈmÈdibhavato
mama cittaÑ sa~kuÔati sannilÊyati na visarati. TuttavegahataÑ viyÈti tuttaÑ
vuccati ayokaÓÔakasÊso dÊghadaÓÉo, yo patodoti vuccati, tena vegasÈ
abhihato yathÈ hatthÈjÈnÊyo saÑvegappatto hoti, evaÑ mama cittaÑ tadÈ
kÈmÈdÊnavapaccavekkhaÓena saÑvegappattanti dasseti.
DisvÈna vividhaÑ pÈpanti gehaÑ Èvasantehi gharÈvÈsanimittaÑ
chandadosÈdivasena karÊyamÈnaÑ nÈnÈvidhaÑ
pÈÓÈtipÈtÈdipÈpakammaÒceva tannimittaÒca nesaÑ lÈmakabhÈvaÑ passitvÈ.
EvaÑ cintesahaÑ tadÈti “kadÈ nu kho ahaÑ mahÈhatthÊ viya ayabandhanaÑ
gharabandhanaÑ chinditvÈ gehato nikkhamanavasena vanaÑ pavisissÈmÊ”ti
evaÑ tadÈ SoÓakumÈrakÈle cintesiÑ ahaÑ. TadÈpi maÑ nimantiÑs|ti na
kevalaÑ AyogharapaÓÉitÈdikÈleyeva, atha kho tadÈpi tasmiÑ
SoÓakumÈrakÈlepi maÑ mÈtÈpitu-Èdayo ÒÈtayo kÈmabhogino kÈmajjhÈsayÈ
“ehi tÈta imaÑ asÊtikoÔidhanaÑ vibhavaÑ paÔipajja, kulavaÑsaÑ
patiÔÔhÈpehÊ”ti uÄÈrehi bhogehi nimantayiÑsu. Tesampi chandamÈcikkhinti
tesampi mama ÒÈtÊnaÑ tehi kÈmabhogehi mÈ maÑ nimantayittÈti attano
chandampi ÈcikkhiÑ, pabbajjÈya ninnajjhÈsayampi kathesiÑ,
yathÈjjhÈsayaÑ paÔipajjathÈti adhippÈyo.
Sopi maÑ anu sikkhantoti “ime kÈmÈ nÈma appassÈdÈ bahudukkhÈ
bah|pÈyÈsÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena nÈnappakÈraÑ kÈmesu ÈdÊnavaÑ
paccavekkhitvÈ yathÈhaÑ sÊlÈdÊni sikkhanto pabbajjaÑ rocesiÑ, sopi
______________________________________________________________
1. Ma 1. 182; Ma 2. 28; Vi 2. 175 piÔÔhÈdÊsu.
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NandapaÓÉito tatheva tassa nekkhammena maÑ anusikkhanto pabbajjaÑ
samarocayÊti. AhaÑ SoÓo ca Nando cÈti tasmiÑ kÈle SoÓanÈmako ahaÑ
mayhaÑ kaniÔÔhabhÈtÈ Nando cÈti. Ubho mÈtÈpitÈmamÈti “ime nÈma
puttakÈ evaÑ taruÓakÈlepi kÈme jahanti, kima~gaÑ pana mayan”ti
uppannasaÑvegÈ mÈtÈpitaro ca. Bhoge chaÉÉetvÈti
asÊtikoÔivibhavasamiddhe mahÈ bhoge anapekkhacittÈ kheÄapiÓÉaÑ viya
pariccajitvÈ mayaÑ cattÈropi janÈ Himavantappadese mahÈvanaÑ
nekkhammajjhÈsayena pavisimhÈti attho.
PavisitvÈ ca te tattha ramaÓÊye bh|mibhÈge assamaÑ mÈpetvÈ
tÈpasapabbajjÈya pabbajitvÈ tattha vasiÑsu. Te ubhopi bhÈtaro mÈtÈpitaro
paÔijaggiÑsu. Tesu NandapaÓÉito “mayÈ ÈbhataphalÈphalÈneva mÈtÈpitaro
khÈdÈpessÈmÊ”ti hiyyo ca purimagocaragahitaÔÔhÈnato ca yÈni tÈni avasesÈni
phalÈphalÈni pÈtova ÈnetvÈ mÈtÈpitaro khÈdÈpeti. Te tÈni khÈditvÈ mukhaÑ
vikkhÈletvÈ uposathikÈ honti. SoÓapaÓÉito pana d|raÑ gantvÈ
madhuramadhurÈni supakkÈni ÈharitvÈ upanÈmeti. Atha naÑ te “tÈta
kaniÔÔhena ÈbhatÈni mayaÑ khÈditvÈ uposathikÈ jÈtÈ, idÈni no attho natthÊ”ti
vadanti. Iti tassa phalÈphalÈni paribhogaÑ na labhanti vinassanti,
punadivasÈdÊsupi tathevÈti evaÑ so paÒcÈbhiÒÒatÈya d|rampi gantvÈ
Èharati, te pana na khÈdanti.
Atha mahÈsatto cintesi “mÈtÈpitaro sukhumÈlÈ, Nando ca yÈni tÈni
apakkÈni duppakkÈni phalÈphalÈni ÈharitvÈ khÈdÈpeti, evaÑ sante ime na
ciraÑ pavattissanti, vÈressÈmi nan”ti. Atha naÑ ÈmantetvÈ “Nanda ito
paÔÔhÈya phalÈphalaÑ ÈharitvÈ mamÈgamanaÑ patimÈnehi, ubho ekatova
khÈdÈpessÈmÈ”ti Èha. EvaÑ vuttepi attano puÒÒaÑ paccÈsÊsanto na tassa
vacanamakÈsi. MahÈsatto taÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ “na tvaÑ paÓÉitÈnaÑ
vacanaÑ karosi, ahaÑ jeÔÔho, mÈtÈpitaro ca mameva bhÈro, ahameva ne
paÔijaggissÈmi, tvaÑ ito aÒÒattha yÈhÊ”ti tassa accharaÑ pahari.
So tena paÓÈmito tattha ÔhÈtuÑ asakkonto taÑ vanditvÈ mÈtÈpit|naÑ
tamatthaÑ ÈrocetvÈ attano paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ
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kasiÓaÑ oloketvÈ taÑdivasameva aÔÔha ca samÈpattiyo paÒca ca abhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ cintesi “kiÑ nu kho ahaÑ SinerupÈdato ratanavÈlukaÑ ÈharitvÈ
mama bhÈtu paÓÓasÈlÈpariveÓaÑ ÈkiritvÈ khamÈpessÈmi, udÈhu Anotattato
udakaÑ ÈharitvÈ khamÈpessÈmi. Atha vÈ me bhÈtÈ devatÈvasena khameyya,
cattÈro mahÈrÈjÈno SakkaÒca devarÈjÈnaÑ ÈnetvÈ khamÈpessÈmi, evaÑ
pana na sobhissati, ayaÑ kho Manojo BrahmavaÉÉhanarÈjÈ sakalajambudÊpe
aggarÈjÈ, taÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe rÈjÈno ÈnetvÈ khamÈpessÈmi, evaÑ sante
mama bhÈtu guÓo sakalajambudÊpaÑ avattharitvÈ gamissati, cando viya
s|riyo viya ca paÒÒÈyissatÊ”ti.
So tÈvadeva iddhiyÈ gantvÈ BrahmavaÉÉhananagare tassa raÒÒo
nivesanadvÈre otaritvÈ “eko tÈpaso tumhe daÔÔhukÈmo”ti raÒÒo ÈrocÈpetvÈ
tena katokÈso tassa santikaÑ gantvÈ ahaÑ attano balena sakalajambudÊpe
rajjaÑ gahetvÈ tava dassÈmÊti. KathaÑ pana tumhe bhante sakalajambudÊpe
rajjaÑ gahetvÈ dassathÈti. MahÈrÈja kassaci vadhacchedaÑ akatvÈ attano
iddhiyÈva gahetvÈ dassÈmÊti mahatiyÈ senÈya saddhiÑ taÑ ÈdÈya
KosalaraÔÔhaÑ gantvÈ nagarassa avid|re khandhÈvÈraÑ nivesetvÈ “yuddhaÑ
vÈ no detu, vase vÈ vattat|”ti KosalaraÒÒo d|taÑ pÈhesi. Tena kujjhitvÈ
yuddhasajjena hutvÈ nikkhantena saddhiÑ yuddhe Èraddhe attano
iddhÈnubhÈvena yathÈ dvinnaÑ senÈnaÑ pÊÄanaÑ na hoti, evaÑ katvÈ yathÈ
ca KosalarÈjÈ tassa vase vattati, evaÑ vacanapaÔivacanaharaÓehi saÑvidahi.
EtenupÈyena sakalajambudÊpe rÈjÈno tassa vase vattÈpesi.
So tena parituÔÔho NandapaÓÉitaÑ Èha “bhante tumhehi yathÈ mayhaÑ
paÔiÒÒÈtaÑ, tathÈ kataÑ, bah|pakÈrÈ me tumhe, kimahaÑ tumhÈkaÑ
karissÈmi, ahaÑ hi te sakalajambudÊpe upaÉÉharajjampi1 dÈtuÑ icchÈmi,
kima~gaÑ pana hatthi assa ratha maÓi muttÈ pavÈÄa rajata suvaÓÓa dÈsi
dÈsaparijanaparicchedan”ti. TaÑ sutvÈ NandapaÓÉito na me te mahÈrÈja
rajjena attho, nÈpi hatthiyÈnÈdÊhi, api ca kho te raÔÔhe asukasmiÑ nÈma
assame mama mÈtÈpitaro pabbajitvÈ vasanti, tyÈhaÑ upaÔÔhahanto
______________________________________________________________
1. Uparajjampi (Ka)
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ekasmiÑ aparÈdhe mama jeÔÔhabhÈtikena SoÓapaÓÉitena nÈma mahesinÈ
paÓÈdhito, svÈhaÑ taÑ ÈdÈya tassa santikaÑ gantvÈ khamÈpessÈmi, tassa
me tvaÑ khamÈpane sahÈyo hohÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
catuvÊsati-akkhobhanÊ1 parimÈÓÈya senÈya parivuto ekasatarÈj|hi saddhiÑ
NandapaÓÉitaÑ purakkhatvÈ taÑ assamapadaÑ patvÈ catura~gulappadesaÑ
muÒcitvÈ ÈkÈse Ôhitena kÈjena Anotattato udakaÑ ÈharitvÈ pÈnÊyaÑ
paÔisÈmetvÈ pariveÓaÑ sammajjitvÈ mÈtÈpit|naÑ Èsannappadese nisinnaÑ
jhÈnaratisamappitaÑ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ NandapaÓÉito naÑ
khamÈpesi. MahÈsatto NandapaÓÉitaÑ mÈtaraÑ paÔicchÈpetvÈ attanÈ
yÈvajÊvaÑ pitaraÑ paÔijaggi. TesaÑ pana rÈj|naÑ–
“Œnando ca pamodo ca, sadÈ hasitakÊÄitaÑ.
MÈtaraÑ paricaritvÈna, labbhametaÑ vijÈnatÈ.
Œnando ca pamodo ca, sadÈ hasitakÊÄitaÑ.
PitaraÑ paricaritvÈna, labbhametaÑ vijÈnatÈ.
DÈnaÒca peyyavajjaÒca, atthacariyÈ ca yÈ idha.
SamÈnattatÈ ca dhammesu, tattha tattha yathÈrahaÑ.
Ete kho sa~gahÈ loke, rathassÈÓÊva yÈyato.
Ete ca sa~gahÈ nÈssu, na mÈtÈ puttakÈraÓÈ.
Labhetha mÈnaÑ p|jaÑ vÈ, pitÈ vÈ puttakÈraÓÈ.
YasmÈ ca sa~gahÈ ete, sammapekkhanti paÓÉitÈ.
TasmÈ mahattaÑ papponti, pÈsaÑsÈ ca bhavanti te.
BrahmÈti mÈtÈpitaro, pubbÈcariyÈti vuccare.
ŒhuneyyÈ ca puttÈnaÑ, pajÈya anukampakÈ.
TasmÈ hi ne namasseyya, sakkareyya ca paÓÉito.
Annena atha pÈnena, vatthena sayanena ca.
UcchÈdanena nhÈpanena, pÈdÈnaÑ dhovanena ca.
TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊ”ti2–
______________________________________________________________
1. ...akkhobhiÓÊ... (SÊ, Ka)

2. Khu 6. 81 piÔÔhÈdÊsu.
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BuddhalÊÄÈya dhammaÑ desesi, taÑ sutvÈ sabbepi te rÈjÈno sabalakÈyÈ
pasÊdiÑsu. Atha ne paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ “dÈnÈdÊsu appamattÈ
hothÈ”ti ovaditvÈ vissajjesi. Te sabbepi dhammena rajjaÑ kÈretvÈ
ÈyupariyosÈne devanagaraÑ p|rayiÑsu. Bodhisatto “ito paÔÔhÈya mÈtaraÑ
paÔijaggÈhÊ”ti mÈtaraÑ NandapaÓÉitaÑ paÔicchÈpetvÈ attanÈ yÈvajÊvaÑ
pitaraÑ paÔijaggi. Te ubhopi ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyanÈ ahesuÑ.
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni, NandapaÓÉito Œnandatthero, Manojo rÈjÈ
SÈriputtatthero, ekasatarÈjÈno asÊtimahÈtherÈ ceva aÒÒataratherÈ ca,
catuvÊsati-akkhobhanÊparisÈ BuddhaparisÈ, SoÓapaÓÉito LokanÈtho.
Tassa kiÒcÈpi sÈtisayÈ nekkhammapÈramÊ, tathÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva
sesapÈramiyo ca niddhÈretabbÈ. TathÈ accantameva kÈmesu anapekkhatÈ,
mÈtÈpit|su tibbo sagÈravasappatissabhÈvo, mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnena atitti,
satipi nesaÑ upaÔÔhÈna sabbakÈlaÑ samÈpattivihÈrehi vÊtinÈmananti
evamÈdayo mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
SoÓapaÓÉitacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
NekkhammapÈramÊ niÔÔhitÈ.
_____
6. TemiyacariyÈvaÓÓanÈ
48. ChaÔÔhe KÈsirÈjassa atrajoti KÈsiraÒÒo atrajo putto yadÈ homi, tadÈ
m|gapakkhoti nÈmena, Temiyoti vadanti manti Temiyoti nÈmena
m|gapakkhavatÈdhiÔÔhÈnena “M|gapakkho”ti mÈtÈpitaro ÈdiÑ katvÈ
sabbeva maÑ vadantÊti sambandho. MahÈsattassa hi jÈtadivase
sakalakÈsiraÔÔhe devo vassi, yasmÈ ca so raÒÒo ceva amaccÈdÊnaÒca
hadayaÑ uÄÈrena pÊtisinehena temayamÈno uppanno, tasmÈ
“TemiyakumÈro”ti nÈmaÑ ahosi.
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49. SoÄasitthisahassÈnanti soÄasannaÑ KÈsiraÒÒo itthÈgÈrasahassÈnaÑ.
Na vijjati pumoti putto na labbhati. Na kevalaÒca putto eva, dhÊtÈpissa
natthi eva. AhorattÈnaÑ accayena, nibbatto ahamekakoti aputtakasseva
tassa raÒÒo bah|naÑ saÑvaccharÈnaÑ atÊtattÈ anekesaÑ ahorattÈnaÑ
apagamanena1 sakkadattiyo ahamekakova bodhipariyesanaÑ caramÈno tadÈ
tassa putto hutvÈ uppannoti SatthÈ vadati.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–atÊte BÈrÈÓasiyaÑ KÈsirÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
Tassa soÄasasahassÈ itthiyo ahesuÑ. TÈsu ekÈpi puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ na
labhati, nÈgarÈ “amhÈkaÑ raÒÒo vaÑsÈnurakkhako ekopi putto natthÊ”ti
vippaÔisÈrÊ jÈtÈ sannipatitvÈ rÈjÈnaÑ “puttaÑ patthehÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ
soÄasasahassÈ itthiyo “puttaÑ patthethÈ”ti ÈÓÈpesi. TÈ candÈdÊnaÑ
upaÔÔhÈnÈdÊni katvÈ patthentiyopi na labhiÑsu. AggamahesÊ panassa
MaddarÈjadhÊtÈ CandÈdevÊ nÈma sÊlasampannÈ ahosi. RÈjÈ “tvampi puttaÑ
patthehÊ”ti Èha. SÈ puÓÓamadivase uposathikÈ hutvÈ attano sÊlaÑ ÈvajjetvÈ
“sacÈhaÑ akhaÓÉasÊlÈ, iminÈ me saccena putto uppajjat|”ti
saccakiriyamakÈsi. TassÈ sÊlatejena Sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi.
Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “CandÈdeviyÈ puttapaÔilÈbhassa upÈyaÑ
karissÈmÊ”ti tassÈ anucchavikaÑ puttaÑ upadhÈrento bodhisattaÑ
TÈvatiÑsabhavane nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cavitvÈ
uparidevaloke uppajjitukÈmaÑ disvÈ tassa santikaÑ gantvÈ “samma tayi
manussaloke uppanne pÈramiyo ca te p|ressanti, mahÈjanassa ca vuÉÉhi
bhavissati, ayaÑ kÈsiraÒÒo CandÈ nÈma aggamahesÊ puttaÑ pattheti, tassÈ
kucchiyaÑ uppajjÈhÊ”ti Èha.
So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tassÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa
sahÈyÈ paÒcasatÈ devaputtÈ khÊÓÈyukÈ devalokÈ cavitvÈ tasseva raÒÒo
amaccabhariyÈnaÑ kucchÊsu paÔisandhiÑ gaÓhiÑsu. DevÊ gabbhassa
patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ gabbhaparihÈraÑ dÈpesi. SÈ
paripuÓÓagabbhÈ dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ puttaÑ vijÈyi.
TaÑdivasameva
______________________________________________________________
1. Accayena (SÊ)
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amaccagehesu paÒcakumÈrasatÈni vijÈyiÑsu. Ubhayampi sutvÈ rÈjÈ “mama
puttassa parivÈrÈ ete”ti paÒcannaÑ dÈrakasatÈnaÑ paÒcadhÈtisatÈni pesetvÈ
kumÈrapasÈdhanÈni ca pesesi. MahÈsattassa pana atidÊghÈdidosavivajjitÈ
alambatthanÈ madhurathaÒÒÈ catusaÔÔhidhÈtiyo datvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ
katvÈ CandÈdeviyÈpi varaÑ adÈsi. SÈ gahitakaÑ katvÈ Ôhapesi. DÈrako
mahatÈ parivÈrena vaÉÉhati. Atha naÑ ekamÈsikaÑ ala~karitvÈ raÒÒo
santikaÑ ÈnayiÑsu. RÈjÈ piyaputtaÑ oloketvÈ Èli~gitvÈ a~ke nisÊdÈpetvÈ
ramayamÈno nisÊdi.
50. TasmiÑ khaÓe cattÈro corÈ ÈnÊtÈ. RÈjÈ tesu ekassa sakaÓÔakÈhi
kasÈhi pahÈrasahassaÑ ÈÓÈpesi, ekassa sa~khalikÈya bandhitvÈ
bandhanÈgÈrappavesanaÑ, ekassa sarÊre sattippahÈradÈnaÑ, ekassa
s|lÈropanaÑ. MahÈsatto pitu kathaÑ sutvÈ saÑvegappatto hutvÈ “aho mama
pitÈ rajjaÑ nissÈya bhÈriyaÑ nirayagÈmikammaÑ karotÊ”ti cintesi.
Punadivase naÑ setacchattassa heÔÔhÈ ala~katasirisayane nipajjÈpesuÑ.
So thokaÑ niddÈyitvÈ paÔibuddho akkhÊni ummÊletvÈ setacchattaÑ
olokento1 mahantaÑ sirivibhavaÑ passi, athassa pakatiyÈpi
saÑvegappattassa atirekataraÑ bhayaÑ uppajji. So “kuto nu kho ahaÑ
imaÑ rÈjagehaÑ Ègato”ti upadhÈrento jÈtissaraÒÈÓena devalokato
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ tato paraÑ olokento Ussadaniraye pakkabhÈvaÑ passi.
Tato paraÑ olokento tasmiÑyeva nagare rÈjabhÈvaÑ passi. Atha so “ahaÑ
vÊsativassÈni rajjaÑ kÈretvÈ asÊtivassasahassÈni Ussadaniraye pacciÑ, idÈni
punapi imasmiÑ coragehe nibbattosmi, pitÈpi me hiyyo cat|su coresu
ÈnÊtesu tathÈr|paÑ pharusaÑ nirayasaÑvattanikaÑ kathaÑ kathesi. Na me
iminÈ avidita2vipulÈnatthÈvahena rajjena attho, kathaÑ nu kho imamhÈ
coragehÈ mucceyyan”ti cintento nipajji. Atha naÑ ekÈ devadhÊtÈ “tÈta
TemiyakumÈra mÈ bhÈyi, tÊÓi a~gÈni adhiÔÔhahitvÈ tava sotthi bhavissatÊ”ti
samassÈsesi. TaÑ sutvÈ mahÈsatto
______________________________________________________________
1. OloketvÈ (Ka)

2. Avirata... (SÊ)
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rajjasa~khÈtÈ anatthato muccitukÈmo soÄasasaÑvaccharÈni tÊÓi a~gÈni
acalÈdhiÔÔhÈnavasena adhiÔÔhahi. Tena vuttaÑ “kicchÈladdhaÑ piyaÑ
puttan”ti-Èdi.
Tattha kicchÈladdhanti kicchena kasirena cirakÈlapatthanÈya laddhaÑ.
AbhijÈtanti jÈtisampannaÑ. KÈyajutiyÈ ceva ÒÈÓajutiyÈ ca samannÈgatattÈ
jutindharaÑ. SetacchattaÑ dhÈrayitvÈna, sayane poseti maÑ pitÈti pitÈ me
KÈsirÈjÈ “mÈ naÑ kumÈraÑ rajo vÈ ussÈvo vÈ”ti jÈtakÈlato paÔÔhÈya
setacchattassa heÔÔhÈ sirisayane sayÈpetvÈ mahantena parivÈrena maÑ
poseti.
51. NiddÈyamÈno sayanavare pabujjhitvÈ ahaÑ olokento paÓÉaraÑ
setacchattaÑ addasaÑ. YenÈhaÑ nirayaÑ gatoti yena setacchattena tato
tatiye attabhÈve ahaÑ nirayaÑ gato, setacchattasÊsena rajjaÑ vadati.
52. Saha diÔÔhassa me chattanti taÑ setacchattaÑ diÔÔhassa diÔÔhavato
me saha tena dassanena, dassanasamakÈlamevÈti attho. TÈso uppajji
bheravoti suparividitÈdÊnavattÈ bhayÈnako cittutrÈso udapÈdi. VinicchayaÑ
samÈpanno, kathÈhaÑ imaÑ muÒcissanti kathaÑ nu kho ahaÑ imaÑ rajjaÑ
kÈÄakaÓÓiÑ muÒceyyanti evaÑ vicÈraÓaÑ ÈpajjiÑ.
53. PubbasÈlohitÈ mayhanti pubbe ekasmiÑ attabhÈve mama
mÈtubh|tapubbÈ tasmiÑ chatte adhivatthÈ devatÈ mayhaÑ atthakÈminÊ
hitesinÊ. SÈ maÑ disvÈna dukkhitaÑ, tÊsu ÔhÈnesu yojayÊti sÈ devatÈ maÑ
tathÈ cetodukkhena dukkhitaÑ disvÈ m|gapakkhabadhirabhÈvasa~khÈtesu
tÊsu rajjadukkhato nikkhamanakÈraÓesu yojesi.
54. PaÓÉiccayanti paÓÉiccaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. MÈ vibhÈvayÈti mÈ
pakÈsehi. BÈlamatoti bÈloti ÒÈto. Sabboti sakalo antojano ceva bahijano ca.
OcinÈyat|ti nÊharathetaÑ kÈÄakaÓÓinti avajÈnÈtu. EvaÑ tava attho
bhavissatÊti evaÑ yathÈvuttanayena avajÈnitabbabhÈve sati tuyhaÑ gehato
nikkhamanena hitaÑ pÈramiparip|raÓaÑ bhavissati.
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55. TetaÑ vacananti te etaÑ tÊÓi a~gÈni adhiÔÔhÈhÊti vacanaÑ.
AtthakÈmÈsi me ammÈti amma devate mama atthakÈmÈ asi. HitakÈmÈti
tasseva pariyÈyavacanaÑ. Atthoti vÈ ettha sukhaÑ veditabbaÑ. Hitanti tassa
kÈraÓabh|taÑ puÒÒaÑ.
56. SÈgareva thalaÑ labhinti coragehe vatÈhaÑ jÈto, ahu me
mahÈvatÈnatthoti sokasÈgare osÊdanto tassÈ devatÈya ahaÑ vacanaÑ sutvÈ
sÈgare osÊdanto viya thalaÑ patiÔÔhaÑ alabhiÑ, rajjakulato
nikkhamanopÈyaÑ alabhinti attho. Tayo a~ge adhiÔÔhahinti yÈva gehato
nikkhamiÑ, tÈva tÊÓi a~gÈni kÈraÓÈni adhiÔÔhahiÑ.
57. IdÈni tÈni sar|pato dassetuÑ “m|go ahosin”ti gÈthamÈha.
Tattha pakkhoti pÊÔhasappi. SesaÑ suviÒÒeyyameva.
EvaÑ pana mahÈsatte devatÈya dinnanaye ÔhatvÈ jÈtavassato paÔÔhÈya
m|gÈdibhÈvena attÈnaÑ dassente mÈtÈpitaro dhÈti-Èdayo ca “m|gÈnaÑ
hanupariyosÈnaÑ nÈma evar|paÑ na hoti, badhirÈnaÑ kaÓÓasotaÑ nÈma
evar|paÑ na hoti, pÊÔhasappÊnaÑ hatthapÈdÈ nÈma evar|pÈ na honti,
bhavitabbamettha kÈraÓena, vÊmaÑsissÈma nan”ti cintetvÈ “khÊrena tÈva
vÊmaÑsissÈmÈ”ti sakaladivasaÑ khÊraÑ na denti, so sussantopi khÊratthÈya
saddaÑ na karoti.
Athassa mÈtÈ “putto me chÈto, khÊramassa dethÈ”ti khÊraÑ dÈpesi.
EvaÑ antarantarÈ khÊraÑ adatvÈ ekasaÑvaccharaÑ vÊmaÑsantÈpi antaraÑ
na passiÑsu. Tato “kumÈrakÈ nÈma p|vakhajjakaÑ piyÈyanti, phalÈphalaÑ
piyÈyanti, kÊÄanabhaÓÉakaÑ piyÈyanti, bhojanaÑ piyÈyantÊ”ti tÈni tÈni
palobhanÊyÈni upanetvÈ vÊmaÑsanavasena palobhentÈ yÈva paÒcavassakÈlÈ
antaraÑ na passiÑsu. Atha naÑ “dÈrakÈ nÈma aggito bhÈyanti,
mattahatthito bhÈyanti, sappato bhÈyanti, ukkhittÈsikapurisato bhÈyanti, tehi
vÊmaÑsissÈmÈ”ti yathÈ tehissa anattho na jÈyati, tathÈ purimameva
saÑvidahitvÈ atibhayÈnakÈkÈrena upagacchante kÈresuÑ.
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MahÈsatto nirayabhayaÑ ÈvajjetvÈ “ito sataguÓena sahassaguÓena
satasahassaguÓena nirayo bhÈyitabbo”ti niccalova hoti. Evampi vÊmaÑsitvÈ
antaraÑ na passantÈ puna “dÈrakÈ nÈma samajjatthikÈ hontÊ”ti samajjaÑ
kÈretvÈpi mahÈsattaÑ sÈÓiyÈ parikkhipitvÈ ajÈnantasseva cat|su passesu
sa~khasaddehi bherisaddehi ca sahasÈ ekaninnÈdaÑ kÈretvÈpi andhakÈre
ghaÔehi dÊpaÑ upanetvÈ sahasÈ ÈlokaÑ dassetvÈpi sakalasarÊraÑ phÈÓitena
makkhetvÈ bahumakkhike ÔhÈne nipajjÈpetvÈpi nhÈpanÈdÊni akatvÈ
uccÈrapassÈvamatthake nipannaÑ ajjhupekkhitvÈpi tattha ca palipannaÑ
sayamÈnaÑ parihÈsehi akkosanehi ca ghaÔÔetvÈpi heÔÔhÈmaÒce aggikapallaÑ
katvÈ uÓhasantÈpena pÊÄetvÈpÊti evaÑ nÈnÈvidhehi upÈyehi vÊmaÑsantÈpissa
antaraÑ na passiÑsu.
MahÈsatto hi sabbattha nirayabhayameva ÈvajjetvÈ adhiÔÔhÈnaÑ
avikopento niccalova ahosi. EvaÑ pannarasavassÈni vÊmaÑsitvÈ atha
soÄasavassakÈle “pÊÔhasappino vÈ hontu m|gabadhirÈ vÈ rajanÊyesu arajjantÈ
dussanÊyesu adussantÈ nÈma natthÊti nÈÔakÈnissa paccupaÔÔhapetvÈ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti kumÈraÑ gandhodakena nhÈpetvÈ devaputtaÑ viya
ala~karitvÈ devavimÈnakappaÑ pupphagandhadÈmÈdÊhi ekÈmodapamodaÑ
pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ uttamar|padharÈ bhÈvavilÈsasampannÈ
devaccharÈpaÔibhÈgÈ itthiyo upaÔÔhapesuÑ “gacchatha naccÈdÊhi kumÈraÑ
abhiramÈpethÈ”ti. TÈ upagantvÈ tathÈ kÈtuÑ vÈyamiÑsu. So
buddhisampannatÈya “imÈ me sarÊrasamphassaÑ mÈ vindiÑs|”ti
assÈsapassÈse nirundhi. TÈ tassa sarÊrasamphassaÑ avindantiyo
“thaddhasarÊro esa, nÈyaÑ manusso, yakkho bhavissatÊ”ti pakkamiÑsu.
EvaÑ soÄasa vassÈni soÄasahi mahÈvÊmaÑsÈhi anekÈhi ca
khuddakavÊmaÑsÈhi pariggaÓhituÑ asakkuÓitvÈ mÈtÈpitaro “tÈta
TemiyakumÈra mayaÑ tava am|gÈdibhÈvaÑ jÈnÈma, na hi tesaÑ evar|pÈni
mukhakaÓÓasotapÈdÈni honti, tvaÑ amhehi patthetvÈ laddhaputtako, mÈ no
nÈsehi, sakalajambudÊpe rÈj|naÑ santikÈ garahato mocehÊ”ti saha visuÑ
visuÒca anekavÈraÑ yÈciÑsu. So tehi evaÑ yÈciyamÈnopi asuÓanto viya
hutvÈ nipajji.
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58. Atha rÈjÈ mahÈsattassa ubho pÈde kaÓÓasote jivhaÑ ubho ca hatthe
kusalehi purisehi vÊmaÑsÈpetvÈ “yadipi apÊÔhasappi-ÈdÊnaÑ viyassa
pÈdÈdayo, tathÈpi ayaÑ pÊÔhasappi m|gabadhiro maÒÒe, Êdise
kÈÄakaÓÓipurise imasmiÑ gehe vasante tayo antarÈyÈ paÒÒÈyanti jÊvitassa vÈ
chattassa vÈ mahesiyÈ vÈ”ti lakkhaÓapÈÔhakehi idÈni kathitaÑ, jÈtadivase
pana “tumhÈkaÑ domanassapariharaÓatthaÑ ‘dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓo’ti
vuttan”ti amaccehi ÈrocitaÑ sutvÈ antarÈyabhayena bhÊto “gacchatha naÑ
avama~galarathe nipajjÈpetvÈ pacchimadvÈrena nÊharÈpetvÈ ÈmakasusÈne
nikhaÓathÈ”ti ÈÓÈpesi. TaÑ sutvÈ mahÈsatto haÔÔho1 udaggo ahosi “cirassaÑ
vata me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti. Tena vuttaÑ “tato me
hatthapÈde cÈ”ti-Èdi.
Tattha maddiyÈti maddanavasena vÊmaÑsitvÈ. An|natanti hatthÈdÊhi
avikalataÑ. Nindisunti “evaÑ an|nÈvayavopi samÈno m|gÈdi viya
dissamÈno rajjaÑ kÈretuÑ abhabbo, kÈÄakaÓÓipuriso ayan”ti garahiÑsu.
“Niddisun”tipi pÈÔho, vadiÑs|ti attho.
59. ChaÉÉanaÑ anumodisunti rÈjadassanatthaÑ ÈgatÈ sabbepi
janapadavÈsino senÈpatipurohitappamukhÈ rÈjapurisÈ te sabbepi ekamanÈ
samÈnacittÈ hutvÈ antarÈyapariharaÓatthaÑ raÒÒÈ ÈÓattÈ bh|miyaÑ
nikhaÓanavasena mama chaÉÉanaÑ mukhasa~kocaÑ akatvÈ
abhimukhabhÈvena sÈdhu suÔÔhu idaÑ kattabbamevÈti anumodiÑsu.
60. So me attho samijjhathÈti yassatthÈya yadatthaÑ tato
m|gÈdibhÈvÈdhiÔÔhÈnavasena dukkaracaraÓaÑ ciÓÓaÑ caritaÑ, so attho
mama samijjhati. TesaÑ mama mÈtÈpitu-ÈdÊnaÑ matiÑ adhippÈyaÑ sutvÈ
so ahaÑ mama adhippÈyasamijjhanena haÔÔho anupadhÈretvÈ bh|miyaÑ
nikhaÓanÈnujÈnanena saÑviggamÈnasova ahosinti vacanasesena sambandho
veditabbo.
61. EvaÑ kumÈrassa bh|miyaÑ nikhaÓane raÒÒÈ ÈÓatte CandÈdevÊ taÑ
pavattiÑ sutvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ deva tumhehi mayhaÑ varo dinno,
______________________________________________________________
1. TuÔÔhahaÔÔho (Ka)
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mayÈ ca gahitakaÑ katvÈ Ôhapito, taÑ me idÈni dethÈti. GaÓha devÊti.
Puttassa me rajjaÑ dethÈti. Putto te kÈÄakaÓÓÊ, na sakkÈ dÈtunti. Tena hi
deva yÈvajÊvaÑ adento satta vassÈni dethÈti. Tampi na sakkÈti. Cha vassÈni
paÒca cattÈri tÊÓi dve ekaÑ vassaÑ, satta mÈse cha paÒca cattÈro tayo dve
ekaÑ mÈsaÑ addhamÈsaÑ sattÈhaÑ dethÈti. SÈdhu gaÓhÈti.
SÈ puttaÑ ala~kÈrÈpetvÈ “TemiyakumÈrassa idaÑ rajjan”ti nagare
bheriÑ carÈpetvÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ puttaÑ hatthikkhandhaÑ ÈropetvÈ
setacchattaÑ matthake kÈrÈpetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ ÈgataÑ
ala~katasirisayane nipajjÈpetvÈ sabbarattiÑ yÈci “tÈta Temiya taÑ nissÈya
soÄasa vassÈni niddaÑ alabhitvÈ rodamÈnÈya me akkhÊni uppakkÈni, sokena
hadayaÑ bhijjati viya, tava apÊÔhasappi-ÈdibhÈvaÑ jÈnÈmi, mÈ maÑ
anÈthaÑ karÊ”ti. IminÈ niyÈmena cha divase yÈci. ChaÔÔhe divase rÈjÈ
SunandaÑ nÈma sÈrathiÑ pakkosÈpetvÈ “sve pÈtova avama~galarathena
kumÈraÑ nÊharitvÈ ÈmakasusÈne bh|miyaÑ nikhaÓitvÈ
pathavivaÉÉhanakakammaÑ katvÈ ehÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ devÊ “tÈta KÈsirÈjÈ
taÑ sve ÈmakasusÈne nikhaÓituÑ ÈÓÈpesi. Sve maraÓaÑ pÈpuÓissatÊ”ti Èha.
MahÈsatto taÑ sutvÈ “Temiya soÄasa vassÈni tayÈ kato vÈyÈmo
matthakaÑ patto”ti haÔÔho udaggo ahosi. MÈtuyÈ panassa hadayaÑ
bhijjanÈkÈraÑ viya ahosi. Atha tassÈ rattiyÈ accayena pÈtova sÈrathi rathaÑ
ÈdÈya dvÈre ÔhapetvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ “devi mÈ mayhaÑ kujjhi, raÒÒo
ÈÓÈ”ti puttaÑ Èli~gitvÈ nipannaÑ deviÑ piÔÔhihatthena apanetvÈ kumÈraÑ
ukkhipitvÈ pÈsÈdÈ otari. DevÊ uraÑ paharitvÈ mahÈsaddena paridevitvÈ
mahÈtale ohÊyi.
Atha naÑ mahÈsatto oloketvÈ “mayi akathente mÈtu soko balavÈ
bhavissatÊ”ti kathetukÈmo hutvÈpi “sace kathessÈmi soÄasa vassÈni kato
vÈyÈmo mogho bhavissati, akathento panÈhaÑ attano ca mÈtÈpit|naÒca
paccayo bhavissÈmÊ”ti adhivÈsesi. SÈrathi “mahÈsattaÑ rathaÑ ÈropetvÈ
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pacchimadvÈrÈbhimukhaÑ rathaÑ pesessÈmÊ”ti pÈcÊnadvÈrÈbhimukhaÑ
pesesi. Ratho nagarÈ nikkhamitvÈ devatÈnubhÈvena tiyojanaÔÔhÈnaÑ gato.
MahÈsatto suÔÔhutaraÑ tuÔÔhacitto ahosi. Tattha vanaghaÔaÑ sÈrathissa
ÈmakasusÈnaÑ viya upaÔÔhÈsi. So “idaÑ ÔhÈnaÑ sundaran”ti rathaÑ
okkamÈpetvÈ maggapasse ÔhapetvÈ rathÈ oruyha mahÈsattassa
ÈbharaÓabhaÓÉaÑ omuÒcitvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ ÔhapetvÈ kudÈlaÑ ÈdÈya
avid|re ÈvÈÔaÑ khaÓituÑ Èrabhi. Tena vuttaÑ “nhÈpetvÈ anulimpitvÈ”ti-Èdi.
Tattha nhÈpetvÈti soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhÈpetvÈ. AnulimpitvÈti
surabhivilepanena vilimpetvÈ. VeÔhetvÈ rÈjaveÔhananti KÈsirÈj|naÑ
paveÓiyÈgataÑ rÈjamakuÔaÑ sÊse paÔimuÒcitvÈ. AbhisiÒcitvÈti tasmiÑ
rÈjakule rÈjÈbhisekaniyÈmena abhisiÒcitvÈ. Chattena kÈresuÑ puraÑ
padakkhiÓanti setacchattena dhÈriyamÈnena maÑ nagaraÑ padakkhiÓaÑ
kÈresuÑ.
62. SattÈhaÑ dhÈrayitvÈnÈti mayhaÑ mÈtu CandÈdeviyÈ
varalÈbhanavasena1 laddhaÑ sattÈhaÑ mama setacchattaÑ dhÈrayitvÈ.
Uggate ravimaÓÉaleti tato punadivase s|riyamaÓÉale uggatamatte
avama~galarathena maÑ nagarato nÊharitvÈ bh|miyaÑ nikhaÓanatthaÑ
sÈrathi Sunando vanamupagacchi.
63. Sajjassanti sannaddho assaÑ, yuge yojitassaÑ me rathaÑ maggato
ukkamÈpanavasena ekokÈse katvÈ. Hatthamuccitoti muccitahattho,
rathapÈcanato muttahatthoti attho. Atha vÈ hatthamuccitoti hatthamutto
mama hatthato muccitvÈti attho. KÈsunti ÈvÈÔaÑ. NikhÈtunti nikhaÓituÑ.
64-5. IdÈni yadatthaÑ mayÈ soÄasa vassÈni m|gavatÈdi-adhiÔÔhÈnena
dukkaracariyÈ adhiÔÔhitÈ, taÑ dassetuÑ “adhiÔÔhitamadhiÔÔhÈnan”ti
gÈthÈdvayamÈha.
Tattha tajjento vividhakÈraÓÈti dvimÈsikakÈlato paÔÔhÈya yÈva
soÄasasaÑvaccharÈ thaÒÒapaÔisedhanÈdÊhi vividhehi nÈnappakÈrehi kÈraÓehi
tajjayanto bhayaviddhaÑsanavasena viheÔhiyamÈno. SesaÑ suviÒÒeyyameva
______________________________________________________________
1. VarayÈcanavasena (Ka)
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Atha mahÈsatto Sunande kÈsuÑ khaÓante “ayaÑ me vÈyÈmakÈlo”ti
uÔÔhÈya attano hatthapÈde sambÈhitvÈ rathÈ otarituÑ me balaÑ atthÊti ÒatvÈ
cittaÑ uppÈdesi. TÈvadevassa pÈdapatiÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ
vÈtapuÓÓabhastacammaÑ viya uggantvÈ rathassa pacchimantaÑ Èhacca
aÔÔhÈsi. So otaritvÈ katipaye vÈre aparÈparaÑ ca~kamitvÈ “yojanasatampi
gantuÑ me balaÑ atthÊ”ti ÒatvÈ rathaÑ pacchimante gahetvÈ kumÈrakÈnaÑ
kÊÄanayÈnakaÑ viya ukkhipitvÈ “sace sÈrathi mayÈ saddhiÑ paÔivirujjheyya,
atthi me paÔivirujjhituÑ balan”ti sallakkhetvÈ pasÈdhanatthÈya cittaÑ
uppÈdesi. Ta~khaÓaÒÒeva Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko
taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ VissakammaÑ ÈÓÈpesi “gaccha KÈsirÈjaputtaÑ
ala~karohÊ”ti. So “sÈdh|”ti vatvÈ dibbehi mÈnusehi ca ala~kÈrehi SakkaÑ
viya taÑ ala~kari. So devarÈjalÊÄÈya sÈrathissa khaÓanokÈsaÑ gantvÈ
ÈvÈÔatÊre ÔhatvÈ–
“Kinnu santaramÈnova, kÈsuÑ khaÓasi sÈrathi.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kiÑ kÈsuyÈ karissÈsÊ”ti1–
Èha.
Tena uddhaÑ anoloketvÈva–
“RaÒÒo m|go ca pakkho ca, putto jÈto acetaso.
So’mhi raÒÒÈ samajjhiÔÔho, puttaÑ me nikhaÓaÑ vane”ti1–
vutte mahÈsatto–
“Na badhiro na m|go’smi, na pakkho na ca vÊkalo.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane.
r| bÈhuÒca me passa, bhÈsitaÒca suÓohi me.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane”ti1–
vatvÈ puna tena ÈvÈÔakhaÓanaÑ pahÈya uddhaÑ oloketvÈ tassa
r|pasampattiÑ disvÈ “manusso vÈ devo vÈ”ti ajÈnantena–
“DevatÈ nu’si Gandhabbo, adu Sakko purindado.
Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti1–
______________________________________________________________
1. Khu 6. 149 piÔÔhe.
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vutte–

“Namhi devo na Gandhabbo, nÈpi Sakko purindado.
KÈsiraÒÒo ahaÑ putto, yaÑ kÈsuyÈ nikhaÒÒasi.
Tassa raÒÒo ahaÑ putto, yaÑ tvaÑ samm|’pajÊvasi.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane.
Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako.
YathÈ rukkho tathÈ rÈjÈ, yathÈ sÈkhÈ tathÈ ahaÑ.
YathÈ chÈy|pago poso, evaÑ tva’masi sÈrathi.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane”ti1–
ÈdinÈ nayena dhammaÑ desetvÈ tena nivattanatthaÑ yÈcito
anivattanakÈraÓaÑ pabbajjÈchandaÑ tassa ca hetu nirayabhayÈdikaÑ
atÊtabhave attano pavattiÑ vitthÈrena kathetvÈ tÈya dhammakathÈya tÈya ca
paÔipattiyÈ tasmimpi pabbajitukÈme jÈte raÒÒo imaÑ2–
“RathaÑ niyyÈtayitvÈna, anaÓo ehi sÈrathi.
AnaÓassa hi pabbajjÈ, etaÑ isÊhi vaÓÓitan”ti3–
vatvÈ taÑ vissajjesi.
So rathaÑ ÈbharaÓÈni ca gahetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ
Èrocesi. RÈjÈ tÈvadeva “mahÈsattassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti nagarato
niggacchi4 saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya itthÈgÈrehi nÈgarajÈnapadehi ca.
MahÈsattopi kho sÈrathiÑ uyyojetvÈ pabbajitukÈmo jÈto, tassa cittaÑ ÒatvÈ
Sakko VissakammaÑ pesesi “TemiyapaÓÉito pabbajitukÈmo, tassa
assamapadaÑ pabbajitaparikkhÈre ca mÈpehÊ”ti. So gantvÈ tiyojanike
vanasaÓÉe assamaÑ mÈpetvÈ
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaca~kamanapokkharaÓÊphalarukkhasampannaÑ katvÈ
sabbe ca pabbajitaparikkhÈre mÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. Bodhisatto taÑ
disvÈ sakkadattiyabhÈvaÑ ÒatvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ vatthÈni apanetvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 149 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 6. 152 piÔÔhe.

2. RaÒÒo imaÑ (Natthi sÊ)
4. NikkhamitvÈ gacchi (Ka)
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tÈpasavesaÑ gahetvÈ kaÔÔhatthare nisinno aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca
abhiÒÒÈyo nibbattetvÈ pabbajjÈsukhena assame nisÊdi.
KÈsirÈjÈpi sÈrathinÈ dassitamaggena gantvÈ assamaÑ pavisitvÈ
mahÈsattena saha samÈgantvÈ katapaÔisanthÈro rajjena nimantesi.
TemiyapaÓÉito taÑ paÔikkhipitvÈ anekÈkÈravokÈraÑ
aniccatÈdipaÔisaÑyuttÈya ca kÈmÈdÊnavapaÔisaÑyuttÈya ca dhammiyÈ
kathÈya rÈjÈnaÑ saÑvejesi. So saÑviggamÈnaso gharÈvÈse ukkaÓÔhito
pabbajitukÈmo hutvÈ amacce itthÈgÈre ca pucchi. Tepi pabbajitukÈmÈ
ahesuÑ. Atha rÈjÈ CandÈdeviÑ ÈdiÑ katvÈ soÄasa sahasse orodhe ca
amaccÈdike ca pabbajitukÈme ÒatvÈ nagare bheriÑ carÈpesi “ye mama
puttassa santike pabbajitukÈmÈ, te pabbajant|”ti. SuvaÓÓakoÔÔhÈgÈrÈdÊni ca
vivarÈpetvÈ vissajjÈpesi. NÈgarÈ ca yathÈpasÈriteyeva ÈpaÓe
vivaÔadvÈrÈneva gehÈni ca pahÈya raÒÒo santikaÑ agamaÑsu. RÈjÈ
mahÈjanena saddhiÑ mahÈsattassa santike pabbaji. SakkadattiyaÑ
tiyojanikaÑ assamapadaÑ parip|ri.
SÈmantarÈjÈno “KÈsirÈjÈ pabbajito”ti sutvÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ
gahessÈmÈ”ti nagaraÑ pavisitvÈ devanagarasadisaÑ nagaraÑ
sattaratanabharitaÑ devavimÈnakappaÑ rÈjanivesanaÒca disvÈ “imaÑ
dhanaÑ nissÈya bhayena bhavitabban”ti tÈvadeva nikkhamitvÈ pÈyÈsuÑ.
TesaÑ ÈgamanaÑ sutvÈ mahÈsatto vanantaÑ gantvÈ ÈkÈse nisÊditvÈ
dhammaÑ desesi. Te sabbe saddhiÑ parisÈya tassa santike pabbajiÑsu.
EvaÑ aparepi aparepÊti mahÈsamÈgamo ahosi. Sabbe phalÈphalÈni
paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ karonti. Yo kÈmÈdivitakkaÑ vitakketi, tassa
cittaÑ ÒatvÈ mahÈsatto tattha gantvÈ ÈkÈse nisÊditvÈ dhammaÑ deseti.
So dhammassavanasappÈyaÑ labhitvÈ samÈpattiyo abhiÒÒÈyo ca
nibbatteti. EvaÑ aparopi aparopÊti sabbepi jÊvitapariyosÈne
brahmalokaparÈyanÈ ahesuÑ. TiracchÈnagatÈpi mahÈsatte isigaÓepi cittaÑ
pasÈdetvÈ chasu kÈmasaggesu nibbattiÑsu. MahÈsattassa brahmacariyaÑ
ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ pavattittha. TadÈ chatte adhivatthÈ devatÈ
UppalavaÓÓÈ ahosi, sÈrathi SÈriputtatthero, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni,
parisÈ BuddhaparisÈ, TemiyapaÓÉito LokanÈtho.
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Tassa adhiÔÔhÈnapÈramÊ idha matthakaÑ pattÈ, sesapÈramiyopi
yathÈrahaÑ niddhÈretabbÈ. TathÈ mÈsajÈtakÈlato paÔÔhÈya nirayabhayaÑ
pÈpabhÊrutÈ rajjajigucchÈ nekkhammanimittaÑ m|gÈdibhÈvÈdhiÔÔhÈnaÑ
tattha ca virodhippaccayasamodhÈnepi niccalabhÈvoti evamÈdayo
guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
TemiyacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
AdhiÔÔhÈnapÈramÊ niÔÔhitÈ.
_____
7. KapirÈjacariyÈvaÓÓanÈ
67. Sattame yadÈ ahaÑ kapi Èsinti yasmiÑ kÈle ahaÑ kapiyoniyaÑ
nibbattitvÈ vuddhimanvÈya nÈgabalo thÈmasampanno assapotakappamÈÓo
mahÈsarÊro kapi homi. NadÊk|le darÊsayeti ekissÈ nadiyÈ tÊre ekasmiÑ
darÊbhÈge yadÈ vÈsaÑ kappemÊti attho.
TadÈ kira bodhisatto y|thapariharaÓaÑ akatvÈ ekacaro hutvÈ vihÈsi.
TassÈ pana nadiyÈ vemajjhe eko dÊpako nÈnappakÈrehi ambapanasÈdÊhi
phalarukkhehi sampanno. Bodhisatto thÈmajavasampannatÈya nadiyÈ
orimatÊrato uppatitvÈ dÊpakassa pana nadiyÈ ca majjhe eko piÔÔhipÈsÈÓo
atthi, tasmiÑ patati. Tato uppatitvÈ tasmiÑ dÊpake patati. So tattha
nÈnappakÈrÈni phalÈphalÈni khÈditvÈ sÈyaÑ teneva upÈyena paccÈgantvÈ
attano vasanaÔÔhÈne vasitvÈ punadivasepi tatheva karoti. IminÈ niyÈmena
vÈsaÑ kappesi.
TasmiÑ pana kÈle eko kumbhÊlo sapajÈpatiko tassaÑ nadiyaÑ vasati.
Tassa bhariyÈ bodhisattaÑ aparÈparaÑ gacchantaÑ disvÈ tassa
hadayamaÑse dohaÄaÑ uppÈdetvÈ kumbhÊlaÑ Èha “mayhaÑ kho ayyaputta
imassa vÈnarassa hadayamaÑse dohaÄo uppanno”ti. So “sÈdhu bhadde
lacchasÊ”ti vatvÈ “ajja taÑ sÈyaÑ dÊpakato Ègacchantameva gaÓhissÈmÊ”ti
gantvÈ piÔÔhipÈsÈÓe nipajji. Bodhisatto taÑ divasaÑ gocaraÑ
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caritvÈ sÈyanhasamaye dÊpake Ôhitova pÈsÈÓaÑ oloketvÈ “ayaÑ pÈsÈÓo idÈni
uccataro khÈyati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti cintesi. MahÈsattassa hi
udakappamÈÓaÒca pÈsÈÓappamÈÓaÒca suvavatthÈpitameva hoti. Tenassa
etadahosi “ajja imissÈ nadiyÈ udakaÑ neva hÈyati, atha ca panÈyaÑ pÈsÈÓo
mahÈ hutvÈ paÒÒÈyati, kacci nu kho ettha mayhaÑ gahaÓatthÈya kumbhÊlo
nipanno”ti.
So “vÊmaÑsissÈmi tÈva nan”ti tattheva ÔhatvÈ pÈsÈÓena saddhiÑ
kathento viya “bho pÈsÈÓÈ”ti vatvÈ paÔivacanaÑ alabhanto yÈvatatiyaÑ
“bho pÈsÈÓÈ”ti Èha. PÈsÈÓo paÔivacanaÑ na deti. Punapi bodhisatto “kiÑ
bho pÈsÈÓa ajja mayhaÑ paÔivacanaÑ na desÊ”ti Èha. KumbhÊlo “addhÈ
ayaÑ pÈsÈÓo aÒÒesu divasesu vÈnarindassa paÔivacanaÑ deti maÒÒe, ajja
pana mayÈ ottharitattÈ na deti, handÈhaÑ dassÈmissa paÔivacanan”ti cintetvÈ
“kiÑ vÈnarindÈ”ti Èha. Kosi tvanti. AhaÑ kumbhÊloti. KimatthaÑ ettha
nipannosÊti. Tava hadayaÑ patthayamÈnoti. Bodhisatto cintesi “aÒÒo me
gamanamaggo natthi, paÔiruddhaÑ vata me gamanan”ti. Tena vuttaÑ–
“PÊÄito susumÈrena, gamanaÑ na labhÈmahaÑ.
68. YamhokÈse ahaÑ ÔhatvÈ, orÈ pÈraÑ patÈmahaÑ.
Tatthacchi sattuvadhako, kumbhÊlo luddadassano”ti.
Tattha “pÊÄito susumÈrenÈ”ti addhagÈthÈya vuttamevatthaÑ
“yamhokÈse”ti gÈthÈya pÈkaÔaÑ karoti. Tattha yamhokÈseti yasmiÑ
nadÊmajjhe ÔhitapiÔÔhipÈsÈÓasa~khÈte padese ÔhatvÈ. OrÈti dÊpakasa~khÈtÈ
oratÊrÈ. PÈranti tadÈ mama vasanaÔÔhÈnabh|taÑ nadiyÈ paratÊraÑ.
PatÈmahanti uppatitvÈ patÈmi ahaÑ. TatthacchÊti tasmiÑ
piÔÔhipÈsÈÓappadese sattubh|to vadhako ekanteneva ghÈtako paccatthiko
luddadassano ghorar|po bhayÈnakadassano nisÊdi.
Atha mahÈsatto cintesi “aÒÒo me gamanamaggo natthi, ajja mayÈ
kumbhÊlo vaÒcetabbo, evaÑ hi ayaÒca mahatÈ pÈpato mayÈ parimocito siyÈ,
mayhaÒca jÊvitaÑ laddhan”ti. So kumbhÊlaÑ Èha “samma kumbhÊla ahaÑ
tuyhaÑ upari patissÈmÊ”ti.
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KumbhÊlo “vÈnarinda papaÒcaÑ akatvÈ ito ÈgacchÈhÊ”ti Èha. MahÈsatto
“ahaÑ ÈgacchÈmi, tvaÑ pana attano mukhaÑ vivaritvÈ maÑ tava santikaÑ
ÈgatakÈle gaÓhÈhÊ”ti avoca. KumbhÊlÈnaÒca mukhe vivaÔe akkhÊni
nimmÊlanti. So taÑ kÈraÓaÑ asallakkhento mukhaÑ vivari. Athassa akkhÊni
nimmÊliÑsu. So mukhaÑ vivaritvÈ sabbaso nimmÊlitakkhÊ hutvÈ nipajji.
MahÈsatto tassa tathÈbhÈvaÑ ÒatvÈ dÊpakato uppatito gantvÈ kumbhÊlassa
matthakaÑ akkamitvÈ tato uppatanto vijjulatÈ viya vijjotamÈno paratÊre
aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
69. “So maÑ asaÑsi ehÊti, ahampe’mÊti taÑ vadiÑ.
Tassa matthakamakkamma, parak|le patiÔÔhahin”ti.
Tattha asaÑsÊti abhÈsi. AhampemÊti ahampi ÈgacchÈmÊti taÑ kathesiÑ.
YasmÈ1 pana taÑ dÊpakaÑ amba jambu
panasÈdiphalarukkhasaÓÉamaÓÉitaÑ ramaÓÊyaÑ nivÈsayoggaÒca,
“ÈgacchÈmÊ”ti pana paÔiÒÒÈya dinnattÈ saccaÑ anurakkhanto mahÈsattopi
“ÈgamissÈmevÈ”ti tathÈ akÈsi. Tena vuttaÑ–
70. “Na tassa alikaÑ bhaÓitaÑ, yathÈ vÈcaÑ akÈsahan”ti.
YasmÈ cetaÑ saccÈnurakkhaÓaÑ attano jÊvitaÑ pariccajitvÈ kataÑ,
tasmÈ Èha–
“Saccena me samo natthi, esÈ me saccapÈramÊ”ti.
KumbhÊlo pana taÑ acchariyaÑ disvÈ “iminÈ vÈnarindena atiaccherakaÑ katan”ti cintetvÈ “bho vÈnarinda imasmiÑ loke cat|hi
dhammehi samannÈgato puggalo amitte abhibhavati, te sabbepi tuyhaÑ
abbhantare atthi maÒÒe”ti Èha–
“Yasse’te caturo dhammÈ, vÈnarinda yathÈ tava.
SaccaÑ dhammo dhiti cÈgo, diÔÔhaÑ so ativattatÊ”ti2.
Tattha yassÈti yassa kassaci puggalassa. Eteti idÈni vattabbe
paccakkhato dasseti. Caturo dhammÈti cattÈro guÓÈ. Saccanti vacÊsaccaÑ,
______________________________________________________________
1. Tato yasmÈ (SÊ)

2. Khu 5. 61 piÔÔhe.
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“mama santikaÑ ÈgamissÈmÊ”ti vatvÈ musÈvÈdaÑ akatvÈ Ègato evÈti etaÑ
te vacÊsaccaÑ. Dhammoti vicÈraÓapaÒÒÈ, “evaÑ kate idaÑ nÈma
bhavissatÊ”ti pavattÈ te esÈ vicÈraÓapaÒÒÈ. DhitÊti abbocchinnaÑ vÊriyaÑ
vuccati, etampi te atthi. CÈgoti attapariccÈgo, tvaÑ attÈnaÑ pariccajitvÈ
mama santikaÑ Ègato, yaÑ panÈhaÑ gaÓhituÑ nÈsakkhiÑ, mayhamevesa
doso. DiÔÔhanti paccÈmittaÑ. So ativattatÊti yassa puggalassa yathÈ tava
evaÑ ete cattÈro dhammÈ atthi, so yathÈ maÑ tvaÑ ajja atikkanto, tatheva
attano paccÈmittaÑ atikkamati abhibhavatÊti.
EvaÑ kumbhÊlo bodhisattaÑ pasaÑsitvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gato.
TadÈ kumbhÊlo DevadattÈ ahosi, tassa bhariyÈ CiÒcamÈÓavikÈ, kapirÈjÈ
pana LokanÈtho.
Tassa idhÈpi heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ
udakassa pÈsÈÓassa ca pamÈÓavavatthÈnena idÈni pÈsÈÓo uccataro khÈyatÊti
pariggaÓhanavasena pÈsÈÓassa upari susumÈrassa nipannabhÈvajÈnanaÑ,
pÈsÈÓena kathanÈpadesena tassatthassa nicchayagamanaÑ, susumÈrassa
upari akkamitvÈ sahasÈ paratÊre patiÔÔhÈnavasena sÊghakÈritÈya tassa mahatÈ
pÈpato parimocanaÑ, attano jÊvitarakkhaÓaÑ, saccavÈcÈnurakkhaÓaÒcÈti
evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
KapirÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. SaccatÈpasacariyÈvaÓÓanÈ
AÔÔhame tÈpaso Saccasavhayoti saccasaddena avhÈtabbo SaccanÈmako
tÈpaso yadÈ yasmiÑ kÈle homi, tadÈ. Saccena lokaÑ pÈlesinti attano
avisaÑvÈdibhÈvena1 sattalokaÑ JambudÊpe tattha tattha sattanikÈyaÑ
pÈpato nÈnÈvidhÈ anatthato ca rakkhiÑ. SamaggaÑ janamakÈsahanti tattha
tattha kalahaviggahavivÈdÈpannaÑ mahÈjanaÑ kalahe ÈdÊnavaÑ dassetvÈ
sÈmaggiyaÑ ÈnisaÑsakathanena samaggaÑ avivadamÈnaÑ sammodamÈnaÑ
ahamakÈsiÑ.
______________________________________________________________
1. AvisaÑvÈdÈdibhÈvena (SÊ)
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TadÈ hi bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakule
nibbatti, tassa “sacco”ti nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ
disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike sippaÑ uggaÓhitvÈ na cirasseva
sabbasippÈnaÑ nipphattiÑ patto Ècariyena anuÒÒÈto BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ
mÈtÈpitaro vanditvÈ tehi abhinandiyamÈno tesaÑ cittÈnurakkhaÓatthaÑ
katipÈhaÑ tesaÑ santike vasi. Atha naÑ mÈtÈpitaro patir|pena dÈrena
saÑyojetukÈmÈ sabbaÑ vibhavajÈtaÑ ÈcikkhitvÈ gharÈvÈsena nimantesuÑ.
MahÈsatto nekkhammajjhÈsayo attano nekkhammapÈramiÑ
paribr|hetukÈmo gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ pabbajjÈya ÈnisaÑsaÒca
nÈnappakÈrato kathetvÈ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ rodamÈnÈnaÑ
aparimÈÓaÑ bhogakkhandhaÑ anantaÑ yasaÑ mahantaÒca ÒÈtiparivaÔÔaÑ
pahÈya mahÈnÈgova ayasa~khalikaÑ gharabandhanaÑ chindanto
nikkhamitvÈ HimavantappadesaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
vanam|laphalÈphalehi yÈpento na cirasseva aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca
abhiÒÒÈyo nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄayamÈno samÈpattivihÈrena viharati.
So ekadivasaÑ dibbacakkhunÈ lokaÑ olokento addasa sakalajambudÊpe
manusse yebhuyyena pÈÓÈtipÈtÈdidasa-akusalakammapathapasute
kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdÈpanne. DisvÈ evaÑ
cintesi “na kho pana metaÑ patir|paÑ, yadidaÑ ime satte evaÑ pÈpapasute
vivÈdÈpanne ca disvÈ ajjhupekkhaÓaÑ. AhaÑ hi ‘satte saÑsÈrapa~kato
uddharitvÈ nibbÈnathale patiÔÔhapessÈmÊ’ti mahÈsambodhiyÈnaÑ paÔipanno,
tasmÈ taÑ paÔiÒÒaÑ avisaÑvÈdento yann|nÈhaÑ manussapathaÑ gantvÈ te
te satte pÈpato oramÈpeyyaÑ, vivÈdaÒca nesaÑ v|pasameyyan”ti.
EvaÑ pana cintetvÈ mahÈsatto mahÈkaruÓÈya samussÈhito santaÑ
samÈpattisukhaÑ pahÈya iddhiyÈ tattha tattha gantvÈ tesaÑ cittÈnuk|laÑ
dhammaÑ desento kalahaviggahavivÈdÈpanne satte diÔÔhadhammikaÒca
samparÈyikaÒca virodhe ÈdÊnavaÑ dassetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ samagge sahite
akÈsi. AnekÈkÈravokÈraÒca pÈpe ÈdÊnavaÑ vibhÈvento tato satte vivecetvÈ
ekacce dasasu kusalakammapathadhammesu patiÔÔhÈpesi. Ekacce
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pabbÈjetvÈ sÊlasaÑvare indriyaguttiyaÑ satisampajaÒÒe pavivekavÈse
jhÈnÈbhiÒÒÈsu ca yathÈrahaÑ patiÔÔhÈpesi. Tena vuttaÑ–
71. “PunÈparaÑ yadÈ homi, tÈpaso Saccasavhayo.
Saccena lokaÑ pÈlesiÑ, samaggaÑ janamakÈsahan”ti.
IdhÈpi mahÈpurisassa heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyo
niddhÈretabbÈ. TathÈ guÓÈnubhÈvÈ ca vibhÈvetabbÈti.
SaccatÈpasacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. VaÔÔapotakacariyÈvaÓÓanÈ
72. Navame Magadhe vaÔÔapotakoti-ÈdÊsu ayaÑ sa~khepattho–
MagadharaÔÔhe aÒÒatarasmiÑ araÒÒappadese vaÔÔakayoniyaÑ nibbattitvÈ
aÓÉakosaÑ padÈletvÈ aciranikkhantatÈya taruÓo maÑsapesibh|to tato eva
ajÈtapakkho vaÔÔakacchÈpako yadÈ ahaÑ kulÈvakeyeva homi.
73. MukhatuÓÉakenÈharitvÈti mayhaÑ mÈtÈ attano mukhatuÓÉakena
kÈlena kÈlaÑ gocaraÑ ÈharitvÈ maÑ poseti. TassÈ phassena jÊvÈmÊti
parisedanatthaÒceva paribhÈvanatthaÒca sammadeva kÈlena kÈlaÑ mamaÑ
adhisayanavasena phusantiyÈ tassÈ mama mÈtuyÈ sarÊrasamphassena jÊvÈmi
viharÈmi attabhÈvaÑ pavattemi. Natthi me kÈyikaÑ balanti mayhaÑ pana
atitaruÓatÈya kÈyasannissitaÑ balaÑ natthi.
74. SaÑvacchareti saÑvacchare saÑvacchare. Gimhasamayeti
gimhakÈle. SukkharukkhasÈkhÈnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
saÑghaÔÔanasamuppannena agginÈ tasmiÑ padese davaÉÈho padippati
pajjalati, so tathÈ padÊpito. Upagacchati amhÈkanti mayhaÑ
mÈtÈpit|naÒcÈpi amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnappadesaÑ attano patiÔÔhÈnassa
asuddhassÈpi suddhabhÈvakaraÓena pÈvanato pÈvakoti ca gatamagge
indhanassa bhasmabhÈvÈvahanato kaÓhavattanÊti ca laddhanÈmo aggi
vanarukkhagacche dahanto kÈlena kÈlaÑ upagacchati.
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75. EvaÑ upagamanato tadÈpi saddÈyantoti “dhamadhama” iti evaÑ
saddaÑ karonto, anuravadassanaÑ hetaÑ dÈvaggino. MahÈsikhÊti
pabbatak|ÔasadisÈnaÑ indhanÈnaÑ vasena mahatiyo sikhÈ etassÈti
mahÈsikhÊ. Anupubbena anukkamena taÑ araÒÒappadesaÑ jhÈpento
dahanto aggi mama samÊpaÔÔhÈnaÑ upÈgami.
76. AggivegabhayÈti vegena Ègacchato aggino bhayena bhÊtÈ. TasitÈti
cittutrÈsasamuÔÔhitena kÈyassa chambhitattena ca utrÈsÈ. MÈtÈpitÈti
mÈtÈpitaro. AttÈnaÑ parimocayunti agginÈ anupaddutaÔÔhÈnagamanena
attano sotthibhÈvamakaÑsu. MahÈsatto hi tadÈ mahÈgeÓÉukappamÈÓo
mahÈsarÊro ahosi. TaÑ mÈtÈpitaro kenaci upÈyena gahetvÈ gantuÑ
asakkuÓantÈ attasinehena ca abhibhuyyamÈnÈ puttasinehaÑ chaÉÉetvÈ
palÈyiÑsu.
77. PÈde pakkhe pajahÈmÊti attano ubho pÈde ubho pakkhe ca
bh|miyaÑ ÈkÈse ca gamanasajje karonto pasÈremi iriyÈmi vÈyamÈmi.
“PaÔÊhÈmÊ”tipi pÈÔho, vehÈsagamanayogge kÈtuÑ ÊhÈmÊti attho.
“PatÊhÈmÊ”tipi paÔhanti, tassattho–pÈde pakkhe ca pati visuÑ ÊhÈmi,
gamanatthaÑ vÈyamÈmi, taÑ pana vÈyÈmakaraÓatthameva. KasmÈ? YasmÈ
natthi me kÈyikaÑ balaÑ. SohaÑ agatiko tatthÈti so ahaÑ evaÑbh|to
pÈdapakkhavekallena gamanavirahito mÈtÈpit|naÑ apagamanena vÈ
appaÔisaraÓo, tattha dÈvaggi-upaddute vane, tasmiÑ vÈ kulÈvake Ôhitova
evaÑ idÈni vattabbÈkÈrena tadÈ cintesiÑ. DutiyaÒcettha ahanti nipÈtamattaÑ
daÔÔhabbaÑ.
78. IdÈni tadÈ attano cintitÈkÈraÑ dassetuÑ “yesÈhan”ti-ÈdimÈha.
Tattha yesÈhaÑ upadhÈveyyaÑ, bhÊto tasitavedhitoti maraÓabhayena
bhÊto tato eva cittutrÈsena tasito sarÊrakampanena vedhito yesamahaÑ
pakkhantaraÑ etarahi dÈvaggi-upadduto jaladuggaÑ viya maÒÒamÈno
pavisituÑ upadhÈveyyaÑ. Te mama mÈtÈpitaro maÑ ekakaÑ eva ohÈya
jahitvÈ pakkantÈ. KathaÑ me ajja kÈtaveti kathaÑ nu kho mayÈ ajja
kÈtabbaÑ, paÔipajjitabbanti attho.
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EvaÑ mahÈsatto itikattabbatÈsamm|Äho hutvÈ Ôhito puna cintesi
“imasmiÑ loke sÊlaguÓo nÈma atthi, saccaguÓo nÈma atthi, atÊte pÈramiyo
p|retvÈ bodhitale nisÊditvÈ abhisambuddhÈ sÊla samÈdhi paÒÒÈ vimutti
vimuttiÒÈÓadassanasampannÈ saccÈnudayakÈruÒÒakhantisamannÈgatÈ
sabbasattesu samappavattamettÈbhÈvanÈ sabbaÒÒubuddhÈ nÈma atthi, tehi ca
paÔividdho ekantaniyyÈnaguÓo dhammo atthi, mayi cÈpi ekaÑ saccaÑ atthi,
saÑvijjamÈno eko sabhÈvadhammo paÒÒÈyati, tasmÈ atÊtabuddhe ceva tehi
paÔividdhaguÓe ca ÈvajjetvÈ mayi vijjamÈnaÑ saccaÑ sabhÈvadhammaÑ
gahetvÈ saccakiriyaÑ katvÈ aggiÑ paÔikkamÈpetvÈ ajja mayÈ attano ceva
idha vÈsÊnaÑ sesapÈÓÊnaÒca sotthibhÈvaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. EvaÑ pana
cintetvÈ mahÈsatto attano ÈnubhÈve ÔhatvÈ yathÈcintitaÑ paÔipajji. Tena
vuttaÑ–
79. “Atthi loke sÊlaguÓo, saccaÑ soceyyanuddayÈ.
Tena saccena kÈhÈmi, saccakiriyamuttamaÑ.
80. ŒvajjetvÈ dhammabalaÑ, saritvÈ pubbake jine.
SaccabalamavassÈya, saccakiriyamakÈsahan”ti.
81. Tattha mahÈsatto atÊte parinibbutÈnaÑ BuddhÈnaÑ guÓe ÈvajjetvÈ
attani vijjamÈnaÑ saccasabhÈvaÑ Èrabbha yaÑ gÈthaÑ vatvÈ tadÈ
saccakiriyamakÈsi, taÑ dassetuÑ “santi pakkhÈ”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha santi pakkhÈ apatanÈti mayhaÑ pakkhÈ nÈma atthi upalabbhanti,
no ca kho sakkÈ etehi uppatituÑ ÈkÈsena1 gantunti apatanÈ. Santi pÈdÈ
avaÒcanÈti pÈdÈpi me atthi, tehi pana vaÒcituÑ padavÈragamanena gantuÑ
na sakkÈti avaÒcanÈ. MÈtÈpitÈ ca nikkhantÈti ye maÑ aÒÒattha neyyuÑ, tepi
maraÓabhayena mama mÈtÈpitaro nikkhantÈ. JÈtavedÈti aggiÑ Èlapati. So hi
jÈtova vediyati, dh|majÈluÔÔhÈnena paÒÒÈyati, tasmÈ “jÈtavedo”ti vuccati.
PaÔikkamÈti paÔigaccha nivattÈti jÈtavedaÑ ÈÓÈpeti.
______________________________________________________________
1. ŒkÈse (SÊ)
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Iti mahÈsatto “sace mayhaÑ pakkhÈnaÑ atthibhÈvo, te ca pasÈretvÈ
ÈkÈse apatanabhÈvo, pÈdÈnaÑ atthibhÈvo, te ca ukkhipitvÈ avaÒcanabhÈvo,
mÈtÈpit|naÑ maÑ kulÈvakeyeva chaÉÉetvÈ palÈtabhÈvo ca
saccasabhÈvabh|to eva, jÈtaveda etena saccena tvaÑ ito paÔikkamÈ”ti
kulÈvake nipannova saccakiriyaÑ akÈsi. Tassa saha saccakiriyÈya
soÄasakarÊsamatte ÔhÈne jÈtavedo paÔikkami. PaÔikkamanto ca na
jhÈyamÈnova1 araÒÒaÑ gato, udake pana opilÈpita-ukkÈ viya tattheva
nibbÈyi. Tena vuttaÑ–
82. “Saha sacce kate mayhaÑ, mahÈpajjalito sikhÊ.
Vajjesi soÄasakarÊsÈni, udakaÑ patvÈ yathÈ sikhÊ”ti.
SÈ panesÈ bodhisattassa vaÔÔakayoniyaÑ tasmiÑ samaye
BuddhaguÓÈnaÑ ÈvajjanapubbikÈ saccakiriyÈ anaÒÒasÈdhÈraÓÈti Èha
“saccena me samo natthi, esÈ me saccapÈramÊ”ti. Teneva hi tassa ÔhÈnassa
sakalepi imasmiÑ kappe agginÈ anabhibhavanÊyattÈ taÑ
kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyaÑ nÈma jÈtaÑ.
EvaÑ mahÈsatto saccakiriyavasena attano tattha vÈsÊnaÑ sattÈnaÒca
sotthiÑ katvÈ jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato. TadÈ mÈtÈpitaro etarahi
mÈtÈpitaro ahesuÑ, vaÔÔakarÈjÈ pana LokanÈtho.
Tassa heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyopi yathÈrahaÑ niddhÈretabbÈ.
TathÈ dÈvaggimhi tathÈ bheravÈkÈrena avattharitvÈ Ègacchante tasmiÑ vaye
ekako hutvÈpi sÈradaÑ anÈpajjitvÈ saccÈdidhammaguÓe BuddhaguÓe ca
anussaritvÈ attano eva ÈnubhÈvaÑ nissÈya saccakiriyÈya tattha vÈsÊnampi
sattÈnaÑ sotthibhÈvÈpÈdanÈdayo ÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
VaÔÔapotakacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. NajjhÈyamÈnova (SÊ)
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10. MaccharÈjacariyÈvaÓÓanÈ
83. Dasame yadÈ homi, maccharÈjÈ mahÈsareti atÊte macchayoniyaÑ
nibbattitvÈ KosalaraÔÔhe SÈvatthiyaÑ Jetavane pokkharaÓiÔÔhÈne
valligahanaparikkhitte ekasmiÑ mahÈsare macchÈnaÑ cat|hi
sa~gahavatth|hi raÒjanato yadÈ ahaÑ rÈjÈ homi, macchagaÓaparivuto tattha
paÔivasÈmi tadÈ. UÓheti uÓhakÈle gimhasamaye. S|riyasantÈpeti
ÈdiccasantÈpena. Sare udaka khÊyathÈti tasmiÑ sare udakaÑ khÊyittha
chijjittha. TasmiÑ hi raÔÔhe tadÈ devo na vassi, sassÈni milÈyiÑsu, vÈpiÈdÊsu udakaÑ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ agamÈsi, macchakacchapÈ
kalalagahanaÑ pavisiÑsu. Tasmimpi sare macchÈ kaddamagahanaÑ
pavisitvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne nilÊyiÑsu.
84. Tatoti tato udakaparikkhayato aparabhÈge. KulalasenakÈti
kulalÈceva senÈ ca. Bhakkhayanti divÈrattiÑ, macche upanisÊdiyÈti tattha
tattha kalalapiÔÔhe upanisÊditvÈ kalalagahanaÑ pavisitvÈ nipanne macche
kÈkÈ vÈ itare vÈ1 divÈ ceva rattiÒca kaÓayaggasadisehi2 tuÓÉehi koÔÔetvÈ
koÔÔetvÈ nÊharitvÈ vipphandamÈne bhakkhayanti.
85. Atha mahÈsatto macchÈnaÑ taÑ byasanaÑ disvÈ mahÈkaruÓÈya
samussÈhitahadayo “ÔhapetvÈ maÑ ime mama ÒÈtake imasmÈ dukkhÈ
mocetuÑ samattho nÈma aÒÒo natthi, kena nu kho ahaÑ upÈyena te ito
dukkhato moceyyan”ti cintento “yann|nÈhaÑ pubbakehi mahesÊhi
ÈciÓÓasamÈciÓÓaÑ mayi ca saÑvijjamÈnaÑ saccadhammaÑ nissÈya
saccakiriyaÑ katvÈ devaÑ vassÈpetvÈ mama ÒÈtisaÑghassa jÊvitadÈnaÑ
dadeyyaÑ, tena ca sakalassÈpi ÈhÈr|pajÊvino sattalokassa mahÈ-upakÈro
sampÈdito mayÈ”ti nicchayaÑ katvÈ devaÑ vassÈpetuÑ saccakiriyaÑ akÈsi.
Tena vuttaÑ “evaÑ cintesahan”ti-Èdi.
Tattha saha ÒÈtÊhi pÊÄitoti mayhaÑ ÒÈtÊhi saddhiÑ tena
udakaparikkhayena pÊÄito. SahÈti vÈ nipÈtamattaÑ. MahÈkÈruÓikatÈya tena
byasanena dukkhitehi ÒÈtÊhi kÈraÓabh|tehi pÊÄito,
ÒÈtisaÑghadukkhadukkhitoti attho.
______________________________________________________________
1. KÈkÈ divÈ itare (Ka)

2. KaÓÉaggasadisehi (SÊ)
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86. Dhammatthanti dhammabh|taÑ atthaÑ, dhammato vÈ anapetaÑ
atthaÑ, kiÑ taÑ? SaccaÑ. Addasapassayanti mayhaÑ ÒÈtÊnaÒca apassayaÑ
addasaÑ. Atikkhayanti mahÈvinÈsaÑ.
87. Saddhammanti sataÑ sÈdh|naÑ BuddhÈdÊnaÑ ekassÈpi pÈÓino
ahiÑsanasa~khÈtaÑ dhammaÑ anussaritvÈ. ParamatthaÑ vicintayanti taÑ
kho pana paramatthaÑ saccaÑ aviparÊtasabhÈvaÑ katvÈ cintayanto. YaÑ
loke dhuvasassatanti yadetaÑ BuddhapaccekabuddhasÈvakÈnaÑ ekassÈpi
pÈÓino ahiÑsanaÑ, taÑ sabbakÈlaÑ tathabhÈvena dhuvaÑ sassataÑ
vicintayaÑ saccakiriyaÑ akÈsinti sambandho.
88. IdÈni taÑ dhammaÑ mahÈsatto attani vijjamÈnaÑ gahetvÈ
saccavacanaÑ payojetukÈmo kÈÄavaÓÓaÑ kaddamaÑ dvidhÈ viy|hitvÈ1
aÒjanarukkhasÈraghaÔikavaÓÓamahÈsarÊro sudhotalohitakamaÓisadisÈni
akkhÊni ummÊletvÈ ÈkÈsaÑ ullokento “yato sarÈmi attÈnan”ti gÈthamÈha.
Tattha yato sarÈmi attÈnanti yato paÔÔhÈya ahaÑ attabhÈvasa~khÈtaÑ
attÈnaÑ sarÈmi anussarÈmi. Yato pattosmi viÒÒutanti yato paÔÔhÈya tÈsu
tÈsu itikattabbatÈsu viÒÒutaÑ vijÈnanabhÈvaÑ pattosmi, uddhaÑ
Èrohanavasena ito yÈva mayhaÑ kÈyavacÊkammÈnaÑ anussaraÓasamatthatÈ
viÒÒutappatti eva, etthantare samÈnajÈtikÈnaÑ khÈdanaÔÔhÈne nibbattopi
taÓÉulakaÓappamÈÓampi macchaÑ mayÈ na khÈditapubbaÑ, aÒÒampi kaÒci
pÈÓaÑ saÒcicca hiÑsitaÑ bÈdhitaÑ nÈbhijÈnÈmi, pageva jÊvitÈ voropitaÑ.
89. Etena saccavajjenÈti “yadetaÑ mayÈ kassaci pÈÓassa ahiÑsanaÑ
vuttaÑ, sace etaÑ saccaÑ tathaÑ aviparÊtaÑ, etena saccavacanena pajjunno
megho abhivassatu, ÒÈtisaÑghaÑ me dukkhÈ pamocet|”ti vatvÈ puna attano
paricÈrikaceÔakaÑ ÈÓÈpento viya pajjunnaÑ devarÈjÈnaÑ Èlapanto
“abhitthanayÈ”ti gÈthamÈha.
Tattha abhitthanaya pajjunnÈti pajjunno vuccati megho, ayaÑ pana
meghavasena laddhanÈmaÑ vassavalÈhakadevarÈjÈnaÑ Èlapati. AyaÑ hissa
______________________________________________________________
1. By|hitvÈ (Ka)
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adhippÈyo–devo nÈma anabhitthanayanto vijjulatÈ anicchÈrento
pavassantopi na sobhati, tasmÈ tvaÑ abhitthanayanto vijjulatÈ nicchÈrento
vassÈpehÊti. NidhiÑ kÈkassa nÈsayÈti kÈkÈ kalalaÑ pavisitvÈ Ôhite macche
tuÓÉena koÔÔetvÈ nÊharitvÈ khÈdanti, tasmÈ tesaÑ antokalale macchÈ
“nidhÊ”ti vuccanti, taÑ kÈkasaÑghassa nidhiÑ devaÑ vassÈpento udakena
paÔicchÈdetvÈ nÈsehi. KÈkaÑ sokÈya randhehÊti kÈkasaÑgho imasmiÑ
mahÈsare udakena puÓÓe macche alabhamÈno socissati, taÑ kÈkagaÓaÑ
tvaÑ imaÑ kaddamaÑ p|rento sokÈya randhehi, sokassatthÈya pana
vassÈpayatha, yathÈ antonijjhÈnalakkhaÓaÑ sokaÑ pÈpuÓÈti, evaÑ karohÊti
attho. Macche sokÈ pamocayÈti mama ÒÈtake sabbeva macche imamhÈ
maraÓasokÈ pamocehi. “MaÒca sokÈ pamocayÈ”ti1 JÈtake paÔhanti, tattha
ca-kÈro sampiÓÉanattho, maÒca mama ÒÈtake cÈti sabbeva maraÓasokÈ
pamocehi2. MacchÈnaÑ hi anudakabhÈvena paccatthikÈnaÑ ghÈsabhÈvaÑ
gacchÈmÈti mahÈmaraÓasoko, mahÈsattassa pana tesaÑ anayabyasanaÑ
paÔicca karuÓÈyato karuÓÈpatir|pamukhena sokasambhavo veditabbo.
EvaÑ bodhisatto attano paricÈrikaceÔakaÑ ÈÓÈpento viya pajjunnaÑ
ÈlapitvÈ sakale KosalaraÔÔhe mahÈvassaÑ vassÈpesi. MahÈsattassa hi
sÊlatejena saccakiriyÈya samakÈlameva Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ
uÓhÈkÈraÑ dassessi. So “kiÑ nu kho”ti Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
vassavalÈhakadevarÈjÈnaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta mahÈpuriso maccharÈjÈ
ÒÈtÊnaÑ maraÓasokena vassÈpanaÑ icchati, sakalaÑ KosalaraÔÔhaÑ
ekameghaÑ katvÈ vassÈpehÊ”ti Èha.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ ekaÑ valÈhakaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ
meghagÊtaÑ gÈyanto pÈcÊnalokadhÈtu-abhimukho pakkhandi3.
PÈcÊnadisÈbhÈge khalamaÓÉalamattaÑ ekaÑ meghamaÓÉalaÑ uÔÔhÈya
satapaÔalaÑ sahassapaÔalaÑ hutvÈ abhitthanayantaÑ vijjulatÈ nicchÈrentaÑ
adhomukhaÔhapita-udakakumbhÈkÈrena vissandamÈnaÑ sakalaÑ
KosalaraÔÔhaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 18 piÔÔhe.
3. PÈyÈsi pakkhandi (SÊ)

2. JÈtaka-®Ôha 1. 350 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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mahoghena1 ajjhotthari. Devo acchinnadhÈraÑ2 vassanto muhutteneva taÑ
mahÈsaraÑ p|resi. MacchÈ maraÓabhayato mucciÑsu. KÈkÈdayo appatiÔÔhÈ
ahesuÑ. Na kevalaÑ macchÈ eva, manussÈpi vividhasassÈni sampÈdentÈ
catuppadÈdayopÊti sabbepi vass|pajÊvino kÈyikacetasikadukkhato mucciÑsu.
Tena vuttaÑ–
90. “Saha kate saccavare, pajjunno abhigajjiya.
ThalaÑ ninnaÒca p|rento, khaÓena abhivassathÈ”ti.
Tattha khaÓena abhivassathÈti adandhÈyitvÈ saccakiriyakhaÓeneva
abhivassi.
91. KatvÈ vÊriyamuttamanti deve avassante kiÑ kÈtabbanti kosajjaÑ
anÈpajjitvÈ ÒÈtatthacariyÈsampÈdanamukhena mahato sattanikÈyassa
hitasukhanipphÈdanaÑ uttamaÑ vÊriyaÑ katvÈ. Saccatejabalassitoti mama
saccÈnubhÈvabalasannissito hutvÈ tadÈ mahÈmeghaÑ vassÈpesiÑ. YasmÈ
cetadevaÑ, tasmÈ “saccena me samo natthi,
esÈ me saccapÈramÊ”ti mahÈmaccharÈjakÈle attano saccapÈramiyÈ
anaÒÒasÈdhÈraÓabhÈvaÑ dassesi dhammarÈjÈ.
EvaÑ mahÈsatto mahÈkaruÓÈya samussÈhitahadayo sakalaraÔÔhe
mahÈvassaÑ vassÈpanavasena mahÈjanaÑ maraÓadukkhato mocetvÈ
jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato. TadÈ pajjunno Œnandatthero ahosi,
macchagaÓÈ BuddhaparisÈ, maccharÈjÈ LokanÈtho.
Tassa heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyopi niddhÈretabbÈ. TathÈ attano
samÈnajÈtikÈnaÑ khÈdanaÔÔhÈne macchayoniyaÑ nibbattitvÈ
taÓÉulakaÓamattampi macchaÑ ÈdiÑ katvÈ kassacipi pÈÓino akhÈdanaÑ,
tiÔÔhatu khÈdanaÑ ekasattassapi aviheÔhanaÑ, tathÈ saccakaraÓena devassa
vassÈpanaÑ, udake parikkhÊÓe kalalagahane nimujjanavasena attanÈ
anubhavamÈnaÑ dukkhaÑ vÊrabhÈvena agaÓetvÈ ÒÈtisaÑghasseva taÑ
dukkhaÑ attano hadaye katvÈ asahantassa sabbabhÈvena karuÓÈyanÈ, tathÈ
ca paÔipattÊti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
MaccharÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. MahÈmeghena (SÊ)

2. AbbocchinnadhÈraÑ (Ka)
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11. KaÓhadÊpÈyanacariyÈvaÓÓanÈ
92. EkÈdasame KaÓhadÊpÈyano isÊti evaÑnÈmako tÈpaso. Bodhisatto hi
tadÈ DÊpÈyano nÈma attano sahÈyaÑ MaÓÉabyatÈpasaÑ s|le uttÈsitaÑ
upasa~kamitvÈ tassa sÊlaguÓena taÑ avijahanto tiyÈmarattiÑ s|laÑ nissÈya
Ôhito tassa sarÊrato paggharitvÈ patitapatitehi lohitabind|hi sukkhehi
kÈÄavaÓÓasarÊratÈya “KaÓhadÊpÈyano”ti pÈkaÔo ahosi. ParopaÒÒÈsavassÈnÊti
sÈdhikÈni paÒÒÈsavassÈni, accantasaÑyoge upayogavacanaÑ. Anabhirato
cariÑ ahanti pantasenÈsanesu ceva adhikusaladhammesu ca anabhirativÈsaÑ
vasanto ahaÑ brahmacariyaÑ acariÑ. PabbajitvÈ sattÈhameva1 hi tadÈ
mahÈsatto abhirato brahmacariyaÑ cari. Tato paraÑ anabhirativÈsaÑ vasi.
KasmÈ pana mahÈpuriso anekasatasahassesu attabhÈvesu
nekkhammajjhÈsayo brahmacariyavÈsaÑ abhiramitvÈ idha taÑ nÈbhirami?
PuthujjanabhÈvassa caÒcalabhÈvato. KasmÈ ca puna na agÈraÑ ajjhÈvasÊti?
PaÔhamaÑ nekkhammajjhÈsayena kÈmesu dosaÑ disvÈ pabbaji, athassa
ayonisomanasikÈrena anabhirati uppajji, so taÑ vinodetumasakkontopi
kammaÒca phalaÒca saddahitvÈ tÈva mahantaÑ vibhavaÑ pahÈya agÈrasmÈ
nikkhamanto yaÑ pajahi, puna2 tadatthameva nivatto, “eÄam|go capalo
vatÈyaÑ KaÓhadÊpÈyano”ti imaÑ apavÈdaÑ jigucchanto attano
hirottappabhedabhayena. Api ca pabbajjÈpuÒÒaÑ nÈmetaÑ viÒÒ|hi
BuddhÈdÊhi pasatthaÑ, tehi ca anuÔÔhitaÑ, tasmÈpi sahÈpi dukkhena sahÈpi
domanassena assumukho rodamÈnopi brahmacariyavÈsaÑ vasi, na taÑ
vissajjesi. VuttaÒcetaÑ–
“SaddhÈya nikkhamma puna nivatto,
So eÄam|go capalo vatÈyaÑ.
Etassa vÈdassa jigucchamÈno,
AkÈmako carÈmi brahmacariyaÑ.
ViÒÒuppasatthaÑ ca sataÑ ca ÔhÈnaÑ,
Evampa’haÑ puÒÒakaro bhavÈmÊ”ti3.
______________________________________________________________
1. SattÈhamattameva (Ka)

2. Yadi puna (SÊ)

3. Khu 5. 209 piÔÔhe.
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93. Na koci etaÑ jÈnÈtÊti etaÑ mama anabhiratimanaÑ

brahmacariyavÈse abhirativirahitacittaÑ koci manussabh|to na jÈnÈti.
KasmÈ? AhaÑ hi kassaci nÈcikkhiÑ mama mÈnase citte arati carati
pavattatÊti kassacipi na kathesiÑ, tasmÈ na koci manussabh|to etaÑ jÈnÈtÊti.
94. SabrahmacÈrÊti tÈpasapabbajjÈya samÈnasikkhatÈya sabrahmacÈrÊ.
MaÓÉabyoti evaÑnÈmako. SahÈyoti gihikÈle pabbajitakÈle ca daÄhamittatÈya
piyasahÈyo. MahÈ-isÊti mahÈnubhÈvo isi. PubbakammasamÈyutto,
s|lamÈropanaÑ labhÊti katokÈsena attano pubbakammena yutto
s|lÈropanaÑ labhi, s|laÑ uttÈsitoti.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–atÊte VaÑsaraÔÔhe KosambiyaÑ Kosambiko
nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto aÒÒatarasmiÑ nigame
asÊtikoÔivibhavassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto hutvÈ nibbatti, nÈmena
DÊpÈyano nÈma. TÈdisasseva brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto BrÈhmaÓakumÈro
tassa piyasahÈyo ahosi, nÈmena MaÓÉabyo nÈma. Te ubhopi aparabhÈge
mÈtÈpit|naÑ accayena kÈmesu dosaÑ disvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ kÈme
pahÈya ÒÈtimittaparijanassa rodantassa paridevantassa nikkhamitvÈ
Himavantappadese assamaÑ katvÈ pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya
vanam|laphalÈhÈrena yÈpento paropaÓÓÈsavassÈni vasiÑsu, kÈmacchandaÑ
vikkhambhetuÑ nÈsakkhiÑsu, te jhÈnamattampi na nibbattesuÑ.
Te loÓambilasevanatthÈya janapadacÈrikaÑ carantÈ KÈsiraÔÔhaÑ
sampÈpuÓiÑsu. TatrekasmiÑ nigame DÊpÈyanassa gihisahÈyo MaÓÉabyo
nÈma paÔivasati. Te ubhopi tassa santikaÑ upasa~kamiÑsu. So te disvÈ
attamano paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ cat|hi paccayehi upaÔÔhahi. Te tattha tÊÓi
cattÈri vassÈni vasitvÈ taÑ ÈpucchitvÈ cÈrikaÑ carantÈ BÈrÈÓasisamÊpe
atimuttakasusÈne1 vasiÑsu. Tattha
______________________________________________________________
1. AdhimuttakasusÈne (JÈtaka-®Ôha 4. 28 piÔÔhe passitabbaÑ.)
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DÊpÈyano yathÈbhirantaÑ viharitvÈ puna tasmiÑ nigame MaÓÉabyassa
attano sahÈyassa santikaÑ gato. MaÓÉabyatÈpaso tattheva vasi.
AthekadivasaÑ eko coro antonagare corikaÑ katvÈ dhanasÈraÑ ÈdÈya
nikkhanto paÔibuddhehi gehasÈmikehi nagarÈrakkhakamanussehi ca
anubaddho niddhamanena nikkhamitvÈ vegena susÈnaÑ pavisitvÈ tÈpasassa
paÓÓasÈladvÈre bhaÓÉikaÑ chaÉÉetvÈ palÈyi. ManussÈ bhaÓÉikaÑ disvÈ
“are duÔÔhajaÔila rattiÑ corikaÑ katvÈ divÈ tÈpasavesena carasÊ”ti tajjetvÈ
pothetvÈ taÑ ÈdÈya raÒÒo dassayiÑsu. RÈjÈ anupaparikkhitvÈva “s|le
uttÈsethÈ”ti Èha. TaÑ susÈnaÑ netvÈ khadiras|le ÈropayiÑsu. TÈpasassa
sarÊre s|laÑ na pavisati. Tato nimbas|laÑ ÈhariÑsu, tampi na pavisati. Tato
ayas|laÑ ÈhariÑsu, tampi na pavisati. TÈpaso “kiÑ nu kho me
pubbakamman”ti cintesi. Tassa jÈtissaraÒÈÓaÑ uppajji. Tena pubbakammaÑ
addasa–so kira purimattabhÈve vaÉÉhakÊputto hutvÈ pitu
rukkhatacchanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ekaÑ makkhikaÑ gahetvÈ
koviÄÈrasakalikÈya s|lena viya vijjhi. Tassa taÑ pÈpaÑ imasmiÑ ÔhÈne
okÈsaÑ labhi. So “na sakkÈ ito pÈpato muccitun”ti ÒatvÈ rÈjapurise Èha
“sace maÑ s|le uttÈsetukÈmattha, koviÄÈras|laÑ ÈharathÈ”ti. Te tathÈ katvÈ
taÑ s|le uttÈsetvÈ ÈrakkhaÑ datvÈ pakkamiÑsu.
TadÈ KaÓhadÊpÈyano “ciradiÔÔho me sahÈyo”ti MaÓÉabyassa santikaÑ
Ègacchanto taÑ pavattiÑ sutvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ ekamantaÑ Ôhito “kiÑ
samma kÈrakosÊ”ti pucchitvÈ “akÈrakomhÊ”ti vutte “attano manopadosaÑ
rakkhituÑ sakkhi na sakkhÊ”ti pucchi. Samma yehi ahaÑ gahito, neva tesaÑ
na raÒÒo upari mayhaÑ manopadoso atthÊti. “EvaÑ sante tÈdisassa sÊlavato
chÈyÈ mayhaÑ sukhÈ”ti vatvÈ KaÓhadÊpÈyano s|laÑ nissÈya nisÊdi.
ŒrakkhakapurisÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “anisÈmetvÈ me
katan”ti vegena tattha gantvÈ “kasmÈ bhante tvaÑ s|laÑ nissÈya nisinnosÊ”ti
DÊpÈyanaÑ pucchi. MahÈrÈja imaÑ tÈpasaÑ rakkhanto nisinnosmÊti. KiÑ
pana tvaÑ imassa kÈrakabhÈvaÑ ÒatvÈ evaÑ karosÊti. So kammassa
avisodhitabhÈvaÑ Ècikkhi. Athassa DÊpÈyano “raÒÒÈ nÈma nisammakÈrinÈ
bhavitabbaÑ.
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Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdh|”ti1–
ÈdÊni vatvÈ dhammaÑ desesi.
RÈjÈ MaÓÉabyatÈpasassa niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ “s|laÑ harathÈ”ti
ÈÓÈpesi. S|laÑ harantÈ harituÑ nÈsakkhiÑsu. MaÓÉabyo Èha “mahÈrÈja
ahaÑ pubbe katakammadosena evar|paÑ ayasaÑ patto, mama sarÊrato
s|laÑ harituÑ na sakkÈ, sacepi mayhaÑ jÊvitaÑ dÈtukÈmo, kakacena imaÑ
s|laÑ cammasamaÑ katvÈ chindÈpehÊ”ti. RÈjÈ tathÈ kÈresi. S|laÑ antoyeva
ahosi, na kaÒci pÊÄaÑ janesi. TadÈ kira sukhumaÑ sakalikahÊraÑ gahetvÈ
makkhikÈya vaccamaggaÑ pavesesi, taÑ tassa anto eva ahosi. So tena
kÈraÓena amaritvÈ attano Èyukkhayeneva mari, tasmÈ ayampi na matoti.
RÈjÈ tÈpase vanditvÈ khamÈpetvÈ ubhopi uyyÈneyeva vassÈpento paÔijaggi.
Tato paÔÔhÈya so ŒÓimaÓÉabyo nÈma jÈto. So rÈjÈnaÑ upanissÈya tattheva
vasi. DÊpÈyano pana tassa vaÓaÑ phÈsukaÑ karitvÈ attano
gihisahÈyamaÓÉabyena kÈritaÑ paÓÓasÈlameva gato. Tena vuttaÑ–
94. “sabrahmacÈrÊ MaÓÉabyo, sahÈyo me mahÈ-isi.
PubbakammasamÈyutto, s|lamÈropanaÑ labhi.
95. TamahaÑ upaÔÔhahitvÈna, ÈrogyamanupÈpayiÑ.
ŒpucchitvÈna ÈgaÒchiÑ, yaÑ mayhaÑ sakamassaman”ti.
Tattha ÈpucchitvÈnÈti mayhaÑ sahÈyaÑ MaÓÉabyatÈpasaÑ ÈpucchitvÈ.
YaÑ mayhaÑ sakamassamanti yaÑ taÑ mayhaÑ gihisahÈyena
MaÓÉabyabrÈhmaÓena kÈritaÑ sakaÑ mama santakaÑ assamapadaÑ
paÓÓasÈlÈ, taÑ upÈgaÒchiÑ.
96. TaÑ pana paÓÓasÈlaÑ pavisantaÑ disvÈ sahÈyassa ÈrocesuÑ. So
sutvÈva tuÔÔhacitto saputtadÈro bahugandhamÈlaphÈÓitÈdÊni ÈdÈya
______________________________________________________________
1. Khu 5. 109, 120-221, 336 piÔÔhesu.
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paÓÓasÈlaÑ gantvÈ DÊpÈyanaÑ vanditvÈ pÈde dhovitvÈ pÈnakaÑ pÈyetvÈ
ŒÓimaÓÉabyassa pavattiÑ suÓanto nisÊdi. Athassa putto YaÒÒadattakumÈro
nÈma ca~kamanakoÔikaÑ geÓÉukena kÊÄi. Tattha cekasmiÑ vammike Èsiviso
vasati. KumÈrena bh|miyaÑ pahatageÓÉuko gantvÈ vammikabile Èsivisassa
matthake pati. KumÈro ajÈnanto bile hatthaÑ pavesesi.
Atha naÑ kuddho Èsiviso hatthe1 ÉaÑsi. So visavegena mucchito
tattheva pati. Athassa mÈtÈpitaro sappena daÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ kumÈraÑ
ukkhipitvÈ tÈpasassa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ “bhante osadhena vÈ mantena
vÈ puttakaÑ no nirogaÑ karothÈ”ti ÈhaÑsu. So ahaÑ osadhaÑ na jÈnÈmi,
nÈhaÑ vejjakammaÑ karissÈmi, pabbajitomhÊti. Tena hi bhante imasmiÑ
kumÈrake mettaÑ katvÈ saccakiriyaÑ karothÈti. TÈpaso “sÈdhu
saccakiriyaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ YaÒÒadattassa sÊse hatthaÑ ÔhapetvÈ
saccakiriyaÑ akÈsi. Tena vuttaÑ “sahÈyo brÈhmaÓo mayhan”ti-Èdi.
Tattha ÈgaÒchuÑ pÈhunÈgatanti atithi-abhigamanaÑ abhigamiÑsu.
97. VaÔÔamanukkhipanti khipanavaÔÔasaÓÔhÈnatÈya “vaÔÔan”ti
laddhanÈmaÑ geÓÉukaÑ anukkhipanto, geÓÉukakÊÄaÑ kÊÄantoti attho.
ŒsivisamakopayÊti bh|miyaÑ paÔihato hutvÈ vammikabilagatena geÓÉukena
tattha ÔhitaÑ kaÓhasappaÑ sÊse paharitvÈ rosesi.
98. VaÔÔagataÑ maggaÑ, anvesantoti tena vaÔÔena gataÑ maggaÑ
gavesanto. Œsivisassa hatthena, uttama~gaÑ parÈmasÊti vammikabilaÑ
pavesitena attano hatthena Èsivisassa sÊsaÑ phusi.
99. Visabalassitoti visabalanissito attano visavegaÑ nissÈya
uppajjanakasappo. AÉaÑsi dÈrakaÑ khaÓeti tasmiÑ parÈmasitakkhaÓe eva
taÑ brÈhmaÓakumÈraÑ ÉaÑsi.
100. SahadaÔÔhoti ÉaÑsena saheva, daÔÔhasamakÈlameva. ŒsivisenÈti
ghoravisena. TenÈti tena dÈrakassa visavegena
______________________________________________________________
1. HatthaÑ (SÊ)

238

KhuddakanikÈya

mucchitassa bh|miyaÑ patanena ahaÑ dukkhito ahosiÑ. Mama vÈhasi taÑ
dukkhanti taÑ dÈrakassa mÈtÈpit|naÒca dukkhaÑ mama vÈhasi, mayhaÑ
sarÊre viya mama karuÓÈya vÈhesi.
101. TyÈhanti te tassa dÈrakassa mÈtÈpitaro ahaÑ mÈ socatha mÈ
paridevathÈti-ÈdinÈ nayena samassÈsetvÈ. Sokasalliteti sokasallavante.
Agganti seÔÔhaÑ tato eva varaÑ uttamaÑ saccakiriyaÑ akÈsiÑ.
102. IdÈni taÑ saccakiriyaÑ sar|pena dassetuÑ “sattÈhamevÈ”ti
gÈthamÈha.
Tattha sattÈhamevÈti pabbajitadivasato paÔÔhÈya satta ahÈni eva.
Pasannacittoti kammaphalasaddhÈya pasannamÈnaso. PuÒÒatthikoti puÒÒena
atthiko, dhammacchandayutto. AthÈparaÑ yaÑ caritanti atha tasmÈ sattÈhÈ
uttari yaÑ mama brahmacariyacaraÓaÑ.
103. AkÈmakovÈhÊti pabbajjaÑ anicchanto eva. Etena saccena suvatthi
hot|ti sace atirekapaÒÒÈsavassÈni anabhirativÈsaÑ vasantena mayÈ kassaci
ajÈnÈpitabhÈvo sacco, etena saccena YaÒÒadattakumÈrassa sotthi hotu,
jÊvitaÑ paÔilabhat|ti.
EvaÑ pana mahÈsattena saccakiriyÈya katÈya YaÒÒadattassa sarÊrato
visaÑ bhassitvÈ pathaviÑ pÈvisi. KumÈro akkhÊni ummÊletvÈ mÈtÈpitaro
oloketvÈ “amma tÈtÈ”ti vatvÈ vuÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
104. “Saha sacce kate mayhaÑ, visavegena vedhito.
AbujjhitvÈna vuÔÔhÈsi, arogo cÈsi mÈÓavo”ti.
Tassattho–mama saccakaraÓena saha samÈnakÈlameva tato pubbe
visavegena vedhito kampito visaÒÒibhÈvena abujjhitvÈ Ôhito vigatavisattÈ
paÔiladdhasaÒÒo sahasÈ vuÔÔhÈsi. So mÈÓavo kumÈro visavegÈbhÈvena arogo
ca ahosÊti.
IdÈni satthÈ tassÈ attano saccakiriyÈya paramatthapÈramibhÈvaÑ
dassento “saccena me samo natthi, esÈ me saccapÈramÊ”ti Èha.
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TaÑ uttÈnatthameva. JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ1 pana “mahÈsattassa saccakiriyÈya
kumÈrassa thanappadesato uddhaÑ visaÑ bhassitvÈ vigataÑ. DÈrakassa pitu
saccÈkiriyÈya kaÔito uddhaÑ, mÈtu saccakiriyÈya avasiÔÔhasarÊrato visaÑ
bhassitvÈ vigatan”ti ÈgataÑ. TathÈ hi vuttaÑ–
“YasmÈ dÈnaÑ nÈbhinandiÑ kadÈci,
DisvÈna’haÑ atithiÑ vÈsakÈle.
Na cÈpi me appiyataÑ aveduÑ,
BahussutÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca.
AkÈmako vÈpi ahaÑ dadÈmi,
Etena saccena suvatthi hotu.
HataÑ visaÑ jÊvatu YaÒÒadatto.
ŒsÊviso tÈta pah|tatejo,
Yo taÑ adaÑsÊ patarÈ udicca.
TasmiÒca me appiyatÈya ajja,
Pitari ca te natthi koci viseso.
Etena saccena suvatthi hotu,
HataÑ visaÑ jÊvatu YaÒÒadatto”ti.
Tattha vÈsakÈleti vasanatthÈya gehaÑ ÈgatakÈle. Na cÈpi me appiyataÑ
avedunti bahussutÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ ayaÑ neva dÈnaÑ abhinandati, na
amheti imaÑ mama appiyabhÈvaÑ neva jÈniÑsu. AhaÑ hi te
piyacakkh|hiyeva olokemÊti dÊpeti. Etena saccenÈti sace ahaÑ dadamÈnopi
vipÈkaÑ asaddahitvÈ attano anicchÈya demi, anicchabhÈvaÒca me pare na
jÈnanti, etena saccena suvatthi hot|ti attho. ItaragÈthÈya tÈtÈti puttaÑ
Èlapati. Pah|tatejoti balavaviso. PatarÈti padarÈ, ayameva vÈ pÈÔho. UdiccÈti
uddhaÑ gantvÈ, vammikabilato uÔÔhahitvÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta
yaÒÒadatta tasmiÒca Èsivise tava ca pitari appiyabhÈvena mayhaÑ koci
viseso natthi, taÒca pana appiyabhÈvaÑ ÔhapetvÈ ajja mayÈ na koci
jÈnÈpitapubbo, sace etaÑ saccaÑ, etena saccena suvatthi hot|ti.
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 4. 31 piÔÔhÈdÊsu.
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EvaÑ bodhisatto kumÈre aroge jÈte tassa pitaraÑ “dÈnaÑ dadantena
nÈma kammaÒca phalaÒca saddahitvÈ dÈtabban”ti kammaphalasaddhÈya
nivesetvÈ sayaÑ anabhiratiÑ vinodetvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo uppÈdetvÈ
ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyano ahosi. TadÈ MaÓÉabyo Œnandatthero
ahosi, tassa bhariyÈ VisÈkhÈ, putto RÈhulatthero, ŒÓimaÓÉabyo
SÈriputtatthero, KaÓhadÊpÈyano LokanÈtho.
Tassa idha PÈÄiyÈ ÈruÄhÈ saccapÈramÊ, sesÈ ca pÈramiyo heÔÔhÈ
vuttanayeneva niddhÈretabbÈ. TathÈ anavasesamahÈbhogapariccÈgÈdayo
guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
KaÓhadÊpÈyanacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
12. MahÈsutasomacariyÈvaÓÓanÈ
105. DvÈdasame Sutasomo mahÊpatÊti evaÑnÈmo khattiyo. MahÈsatto
hi tadÈ KururaÔÔhe Indapatthanagare Korabyassa raÒÒo aggamahesiyÈ
kucchimhi nibbatti, taÑ sutavittatÈya candasamÈnasommavaravaÓÓatÈya ca1
“Sutasomo”ti saÒjÈniÑsu. TaÑ vayappattaÑ sabbasippanipphattippattaÑ
mÈtÈpitaro rajje abhisiÒciÑsu. Gahito PorisÈdenÈti purisÈnaÑ manussÈnaÑ
adanato khÈdanato “PorisÈdo”ti laddhanÈmena BÈrÈÓasiraÒÒÈ
devatÈbalikammatthaÑ gahito.
BÈrÈÓasirÈjÈ hi tadÈ maÑsaÑvinÈ abhuÒjanto aÒÒaÑ maÑsaÑ
alabhantena bhattakÈrakena manussamaÑsaÑ khÈdÈpito rasataÓhÈya baddho
hutvÈ manusse ghÈtetvÈ manussamaÑsaÑ khÈdanto “PorisÈdo”ti
laddhanÈmo amaccapÈrisajjappamukhehi nÈgarehi negamajÈnapadehi ca
ussÈhitena KÈÄahatthinÈ nÈma attano senÈpatinÈ “deva yadi rajjena atthiko
manussamaÑsakhÈdanato viramÈhÊ”ti vutto “rajjaÑ pajahantepi
manussamaÑsakhÈdanato na oramissÈmÊ”ti vatvÈ tehi raÔÔhÈ
______________________________________________________________
1. SommavadanatÈya ca (SÊ)
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pabbÈjito araÒÒaÑ pavisitvÈ ekasmiÑ nigrodharukkham|le vasanto
khÈÓuppahÈrena pÈde jÈtassa vaÓassa phÈsubhÈvÈya “sakalajambudÊpe
ekasatakhattiyÈnaÑ galalohitena balikammaÑ karissÈmÊ”ti devatÈya
ÈyÈcanaÑ katvÈ sattÈhaÑ anÈhÈratÈya vaÓe phÈsuke jÈte “devatÈnubhÈvena
me sotthi ahosÊ”ti saÒÒÈya “devatÈya balikammatthaÑ rÈjÈno ÈnessÈmÊ”ti
gacchanto atÊtabhave sahÈyabh|tena yakkhena samÈgantvÈ tena
dinnamantabalena adhikatarathÈmajavaparakkamasampanno hutvÈ
sattÈhabbhantareyeva satarÈjÈno ÈnetvÈ attano vasananigrodharukkhe
olambetvÈ balikammakaraÓasajjo ahosi.
Atha tasmiÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ taÑ balikammaÑ anicchantÊ
“upÈyena naÑ nisedhessÈmÊ”ti pabbajitar|pena tassa attÈnaÑ dassetvÈ tena
anubaddho tiyojanaÑ gantvÈ puna attano dibbar|pameva dassetvÈ “tvaÑ
musÈvÈdÊ tayÈ ‘sakalajambudÊpe rÈjÈno ÈnetvÈ balikammaÑ karissÈmÊ’ti
paÔissutaÑ. IdÈni ye vÈ te vÈ dubbalarÈjÈno Ènesi. JambudÊpe jeÔÔhakaÑ
SutasomarÈjÈnaÑ sace nÈnessasi, na me te balikammena attho”ti Èha.
So “diÔÔhÈ me attano devatÈ”ti tusitvÈ “sÈmi mÈ cintayi, ahaÑ ajjeva
SutasomaÑ ÈnessÈmÊ”ti vatvÈ vegena MigÈjina-uyyÈnaÑ gantvÈ
asaÑvihitÈya ÈrakkhÈya pokkharaÓiÑ otaritvÈ paduminipattena sÊsaÑ
paÔicchÈdetvÈ aÔÔhÈsi. TasmiÑ anto-uyyÈnagateyeva balavapacc|se samantÈ
tiyojanaÑ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. MahÈsatto pÈtova
ala~katahatthikkhandhavaragato catura~giniyÈ senÈya nagarato nikkhami.
TadÈ takkasilato Nando nÈma brÈhmaÓo catasso satÈrahagÈthÈyo gahetvÈ
vÊsayojanasataÑ maggaÑ atikkamma taÑ nagaraÑ patto rÈjÈnaÑ
pÈcÊnadvÈrena nikkhamantaÑ disvÈ hatthaÑ ukkhipitvÈ “jayatu bhavaÑ
mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ jayÈpesi.
RÈjÈ hatthinÈ taÑ upasa~kamitvÈ “kuto nu tvaÑ brÈhmaÓa Ègacchasi,
kimicchasi, kiÑ te dajjan”ti Èha. BrÈhmaÓo “tumhe ‘sutavittakÈ’ti sutvÈ
catasso satÈrahagÈthÈyo ÈdÈya tumhÈkaÑ desetuÑ ÈgatomhÊ”ti Èha.
MahÈsatto tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “ahaÑ
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uyyÈnaÑ gantvÈ nhÈyitvÈ ÈgantvÈ sossÈmi, tvaÑ mÈ ukkaÓÔhÊ”ti vatvÈ
“gacchatha brÈhmaÓassa asukagehe nivÈsaÑ ghÈsacchÈdanaÒca
saÑvidahathÈ”ti ÈÓÈpetvÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ mahantaÑ ÈrakkhaÑ
saÑvidhÈya oÄÈrikÈni ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ massukammaÑ kÈretvÈ
ubbaÔÔitasarÊro pokkharaÓiyÈ rÈjavibhavena nhÈyitvÈ paccuttaritvÈ
udakaggahaÓasÈÔake nivÈsetvÈ aÔÔhÈsi.
Athassa gandhamÈlÈla~kÈre upahariÑsu. PorisÈdo “ala~katakÈle rÈjÈ
bhÈriko bhavissati, sallahukakÈleyeva naÑ gaÓhissÈmÊ”ti Nadanto khaggaÑ
parivattento “ahamasmi PorisÈdo”ti nÈmaÑ sÈvetvÈ udakÈ nikkhami. Tassa
saddaÑ sutvÈ hatthÈrohÈdayo hatthi-Èdito bhassiÑsu. BalakÈyo d|re Ôhito
tatova palÈyi. Itaro attano ÈvudhÈni chaÉÉetvÈ urena nipajji. PorisÈdo
rÈjÈnaÑ ukkhipitvÈ khandhe nisÊdÈpetvÈ sammukhaÔÔhÈneyeva
aÔÔhÈrasahatthaÑ pÈkÈraÑ la~ghitvÈ purato pagalitamadamattavaravÈraÓe
kumbhe akkamitvÈ pabbatak|ÔÈni viya pÈtento vÈtajavÈnipi assaratanÈni
piÔÔhiyaÑ akkamitvÈ pÈtento rathasÊse akkamitvÈ pÈtento bhamarikaÑ
bhamanto viya nÊlakÈni nigrodhapattÈni maddanto viya ekavegeneva
tiyojanamaggaÑ gantvÈ kaÒci anubandhantaÑ adisvÈ saÓikaÑ gacchanto
Sutasomassa kesehi udakabind|ni attano upari patantÈni “assubind|nÊ”ti
saÒÒÈya “kimidaÑ Sutasomopi maraÓaÑ anusocanto rodatÊ”ti Èha.
MahÈsatto “nÈhaÑ maraÓato anusocÈmi, kuto rodanÈ, api ca kho
sa~garaÑ katvÈ saccÈpanaÑ nÈma paÓÉitÈnaÑ ÈciÓÓaÑ, taÑ na
nipphajjatÊ”ti anusocÈmi, Kassapadasabalena desitÈ catasso satÈrahagÈthÈyo
ÈdÈya Takkasilato Ègatassa brÈhmaÓassa ÈgantukavattaÑ kÈretvÈ “nhÈyitvÈ
ÈgantvÈ suÓissÈmi, yÈva mamÈgamanÈ ÈgamehÊ”ti sa~garaÑ katvÈ uyyÈnaÑ
gato, tvaÒca tÈ gÈthÈyo sotuÑ adatvÈ maÑ gaÓhÊti. Tena vuttaÑ–
“Gahito PorisÈdena, brÈhmaÓe sa~garaÑ sarin”ti.
Tattha brÈhmaÓe sa~garaÑ sarinti NandabrÈhmaÓe attanÈ kataÑ
paÔiÒÒaÑ anussariÑ.
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106. ŒvuÓitvÈ karattaleti tattha tattha uyyÈnÈdÊsu gantvÈ attano balena
ÈnÊtÈnaÑ ekasatakhattiyÈnaÑ hatthatale chiddaÑ katvÈ rukkhe
lambanatthaÑ rajjuÑ paÔimuÒcitvÈ. EtesaÑ pamilÈpetvÈti1 ete
ekasatakhattiye jÊvaggÈhaÑ gahetvÈ uddhaÑpÈde adhosire katvÈ paÓhiyÈ
sÊsaÑ pataranto bhamaÓavasena hatthatale ÈvuÓitvÈ rukkhe Èlambanavasena
sabbaso ÈhÈr|pacchedena ca sabbathÈ pamilÈpetvÈ visosetvÈ khedÈpetvÈti
attho. YaÒÒattheti balikammatthe sÈdhetabbe. UpanayÊ mamanti maÑ
upanesi.
107. TathÈ upanÊyamÈno pana mahÈsatto PorisÈdena “kiÑ tvaÑ
maraÓato bhÈyasÊ”ti vutte “nÈhaÑ maraÓato bhÈyÈmi, tassa pana
brÈhmaÓassa mayÈ kato sa~garo na parimocito”ti anusocÈmi. Sace maÑ
vissajjessasi, taÑ dhammaÑ sutvÈ tassa ca sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ puna
ÈgamissÈmÊti. NÈhamidaÑ saddahÈmi, yaÑ tvaÑ mayÈ vissajjito gantvÈ
puna mama hatthaÑ ÈgamissasÊti. Samma PorisÈda mayÈ saddhiÑ
ekÈcariyakule sikkhito sahÈyo hutvÈ ahaÑ jÊvitahetupi na musÈ kathemÊti
kiÑ na saddahasÊti. KiÒcÈpi me etena vÈcÈmattakena–
“AsiÒca sattiÒca parÈmasÈmi,
Sapathampi te samma ahaÑ karomi.
TayÈ pamutto anaÓo bhavitvÈ,
SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti2–
mahÈsattena imÈya gÈthÈya vuttÈya PorisÈdo “ayaÑ suta somo ‘khattiyehi
akattabbaÑ sapathaÑ karomÊ’ti vadati, gantvÈ anÈgacchantopi mama
hatthato na muccissatÊ”ti cintetvÈ–
“Yo te kato sa~garo brÈhmaÓena,
RaÔÔhe sake issariye Ôhitena.
TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓa sappadÈya,
SaccÈnurakkhÊ punarÈvajass|”ti2–
vissajjesi.
______________________________________________________________
1. Ete sampamilÈpetvÈ (SÊ)

2. Khu 6. 136 piÔÔhe.
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MahÈsatto RÈhumukhÈ mutto cando viya nÈgabalo thÈmasampanno
khippameva taÑ nagaraÑ sampÈpuÓi. SenÈpissa “SutasomarÈjÈ paÓÉito,
PorisÈdaÑ dametvÈ sÊhamukhÈ pamuttamattavaravÈraÓo viya ÈgamissatÊ”ti
ca “rÈjÈnaÑ PorisÈdassa datvÈ ÈgatÈ”ti garahabhayena ca bahinagareyeva
niviÔÔhÈ taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ paccuggantvÈ vanditvÈ “kaccittha
mahÈrÈja PorisÈdena na kilamito”ti1 paÔisanthÈraÑ2 katvÈ “PorisÈdena
mayhaÑ mÈtÈpit|hipi dukkaraÑ kataÑ, tathÈr|po nÈma caÓÉo sÈhasiko
mamaÑ saddahitvÈ maÑ vissajjesÊ”ti vutte rÈjÈnaÑ ala~karitvÈ
hatthikkhandhaÑ ÈropetvÈ parivÈretvÈ nagaraÑ pÈvisi. TaÑ disvÈ sabbe
nÈgarÈ tusiÑsu.
Sopi dhammasoÓÉatÈya mÈtÈpitaropi anupasa~kamitvÈ nivesanaÑ
gantvÈ brÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ tassa mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ
dhammagarutÈya sayaÑ nÊcÈsane nisÊditvÈ “tumhehi mayhaÑ ÈbhatÈ
satÈrahagÈthÈ suÓomi ÈcariyÈ”ti Èha. BrÈhmaÓo mahÈsattena yÈcitakÈle
gandhehi hatthe ubbaÔÔetvÈ pasibbakato manoramaÑ potthakaÑ nÊharitvÈ
ubhohi hatthehi gahetvÈ “tena hi mahÈrÈja suÓohÊ”ti potthakaÑ vÈcento
gÈthÈ abhÈsi–
“Sakideva Sutasoma, sabbhi hoti samÈgamo.
SÈ naÑ sa~gati pÈleti, nÈ’sabbhi bahusa~gamo.
Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ.
SataÑ saddhamma’maÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo.
JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ,
Atho sarÊrampi jaraÑ upeti.
SataÒca dhammo na jaraÑ upeti,
Santo have sabbhi pavedayanti.
NabhaÒca d|re pathavÊ ca d|re,
PÈraÑ samuddassa ta’dÈhu d|re.
Tato have d|rataraÑ vadanti,
SataÒca dhammo asataÒca rÈjÈ”ti3.
______________________________________________________________
1. Kilamitoti (SÊ)

2. PaÔisandhÈraÑ (Ka)

3. Khu 6. 136, 140 piÔÔhesu.
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TÈ sutvÈ mahÈsatto “saphalaÑ me Ègamanan”ti tuÔÔhacitto “imÈ gÈthÈ
neva sÈvakabhÈsitÈ, na isibhÈsitÈ, na kavibhÈsitÈ, na devabhÈsitÈ,
sabbaÒÒunÈva bhÈsitÈ. KiÑ nu kho agghan”ti cintento “imaÑ sakalampi
cakkavÈÄaÑ yÈva brahmalokÈ sattaratanapuÓÓaÑ katvÈ dinnepi neva
anucchavikaÑ kataÑ nÈma hoti, ahaÑ kho panassa tiyojanasatike
KururaÔÔhe sattayojanike Indapatthanagare rajjaÑ dÈtuÑ pahomi, rajjaÑ
kÈtuÑ panassa bhÈgyaÑ natthi, tathÈ hissa a~galakkhaÓÈnusÈrena
appÈnubhÈvatÈ dissati, tasmÈ dinnampi rajjaÑ imasmiÑ tiÔÔhatÊ”ti cintetvÈ
“Ècariya tumhe aÒÒesaÑ khattiyÈnaÑ imÈ gÈthÈyo desetvÈ kiÑ labhathÈ”ti
pucchi. EkekÈya sataÑ sataÑ mahÈrÈja, teneva satÈrahagÈthÈ nÈma jÈtÈti.
Athassa mahÈsatto tvaÑ Ècariya attanÈ gahetvÈ vicaraÓabhaÓÉassa agghaÑ
na jÈnÈsÊti.
SahassiyÈ imÈ gÈthÈ, nayimÈ gÈthÈ satÈrahÈ.
CattÈri tvaÑ sahassÈni, khippaÑ gaÓhÈhi brÈhmaÓÈti1.
CattÈri sahassÈni dÈpetvÈ ekaÒca sukhayÈnakaÑ datvÈ mahatÈ
sakkÈrasammÈneneva taÑ uyyojetvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ “ahaÑ
brÈhmaÓena ÈbhataÑ saddhammaratanaÑ p|jetvÈ tassa ca
sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ ÈgamissÈmÊti PorisÈdassa paÔiÒÒaÑ datvÈ Ègato,
tattha yaÑ brÈhmaÓassa kattabbaÑ paÔipajjitabbaÑ taÑ kataÑ, idÈni
PorisÈdassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti vatvÈ “tena hi tÈta Sutasoma kiÑ
nÈmetaÑ kathesi, catura~giniyÈ senÈya coraÑ gaÓhissÈma, mÈ gaccha
corassa santikan”ti yÈciÑsu. SoÄasasahassÈ nÈÔakitthiyo sesaparijanÈpi
“amhe anÈthe katvÈ kuhiÑ gacchasi devÈ”ti parideviÑsu. “Punapi kira rÈjÈ
corassa santikaÑ gamissatÊ”ti ekakolÈhalaÑ ahosi.
MahÈsatto “paÔiÒÒÈya saccÈpanaÑ nÈma sÈdh|naÑ sappurisÈnaÑ
ÈciÓÓaÑ, sopi mamaÑ saddahitvÈ vissajjesi, tasmÈ gamissÈmiyevÈ”ti
mÈtÈpitaro vanditvÈ sesajanaÑ anusÈsetvÈ assumukhena nÈnappakÈraÑ
paridevantena itthÈgÈrÈdinÈ janena anugato nagarÈ nikkhamma taÑ janaÑ
nivattetuÑ magge daÓÉakena tiriyaÑ lekhaÑ katvÈ “imaÑ mama lekhaÑ
mÈ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 137 piÔÔhe.
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atikkamiÑs|”ti vatvÈ agamÈsi. MahÈjano tejavato mahÈsattassa ÈÓaÑ
atikkamituÑ asakkonto mahÈsaddena kanditvÈ roditvÈ nivatti. Bodhisatto
Ègatamaggeneva tassa santikaÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ “apucchi maÑ
PorisÈdo”ti-Èdi.
Tattha kiÑ tvaÑ icchasi nisajjanti tvaÑ attano nagaraÑ gantuÑ mama
hatthato nissajjanaÑ kiÑ icchasi, tvaÑ “mayÈ TakkasilÈdÊsu ciraparicito
saccavÈdÊ cÈ”ti vadasi, tasmÈ yathÈmati te kÈhÈmi, yathÈruci te karissÈmi.
Yadi me tvaÑ punehisÊti sace puna tvaÑ ekaÑseneva mama santikaÑ
Ègamissasi.
108. PaÓhe ÈgamanaÑ mamÈti pageva mama ÈgamanaÑ tassa
PorisÈdassa paÔissuÓitvÈ pÈtova ÈgamissÈmÊti paÔissavaÑ katvÈ. RajjaÑ
niyyÈtayiÑ tadÈti tadÈ PorisÈdassa santikaÑ gantukÈmo “idaÑ vo rajjaÑ
paÔipajjathÈ”ti mÈtÈpit|naÑ tiyojanasatikaÑ rajjaÑ niyyÈtesiÑ.
109. KasmÈ pana rajjaÑ niyyÈtayinti? AnussaritvÈ sataÑ dhammanti1
yasmÈ pana paÔiÒÒÈya saccÈpanaÑ nÈma sataÑ sÈdh|naÑ
mahÈbodhisattÈnaÑ paveÓÊ kulavaÑso, tasmÈ taÑ saccapÈramitÈdhammaÑ
pubbakaÑ porÈÓaÑ jinehi BuddhÈdÊhi sevitaÑ anussaritvÈ saccaÑ
anurakkhanto tassa brÈhmaÓassa dhanaÑ datvÈ attano jÊvitaÑ pariccajitvÈ
PorisÈdaÑ upÈgamiÑ.
110. Natthi me saÑsayo tatthÈti tasmiÑ PorisÈdassa santikaÑ gamane
“ayaÑ maÑ kiÑ nu kho ghÈtessati, udÈhu no”ti mayhaÑ saÑsayo natthi.
“CaÓÉo sÈhasiko mayÈ saddhiÑ ekasatakhattiye devatÈya
balikammakaraÓasajjo ekanteneva ghÈtessatÊ”ti jÈnanto eva kevalaÑ
saccavÈcaÑ anurakkhanto attano jÊvitaÑ pariccajitvÈ taÑ upÈgamiÑ, yasmÈ
cetadevaÑ, tasmÈ saccena me samo natthi, esÈ me paramatthabhÈvappattÈ
saccapÈramÊti.
UpÈgate pana mahÈsatte vikasitapuÓÉarÊkapadumasassirikamassa
mukhaÑ disvÈ “ayaÑ vigatamaraÓabhayo hutvÈ Ègato, kissa nu kho esa
ÈnubhÈvo”ti cintento “tassa maÒÒe dhammassa sutattÈ ayaÑ evaÑ
______________________________________________________________
1. Saddhammanti (SÊ)
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tejavÈ nibbhayo ca jÈto, ahampi taÑ sutvÈ tejavÈ nibbhayo ca bhavissÈmÊ”ti
sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ PorisÈdo mahÈsattaÑ Èha “suÓoma satÈrahagÈthÈyo
yÈsaÑ savanatthaÑ tvaÑ attano nagaraÑ gato”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “ayaÑ PorisÈdo pÈpadhammo, imaÑ thokaÑ
niggahetvÈ lajjÈpetvÈ kathessÈmÊ”ti–
“Adhammikassa luddassa, niccaÑ lohitapÈÓino.
Natthi saccaÑ kuto dhammo, kiÑ sutena karissasÊ”ti1–
vatvÈ puna tena suÔÔhutaraÑ saÒjÈtasavanÈdarena–
“SutvÈ dhammaÑ vijÈnanti, narÈ kalyÈÓapÈpakaÑ.
Api gÈthÈ suÓitvÈna, dhamme me ramate mano”ti2–
vutte “ayaÑ ativiya saÒjÈtÈdaro sotukÈmo, handassa kathessÈmÊ”ti cintetvÈ
“tena hi samma sÈdhukaÑ suÓohi manasikarohÊ”ti vatvÈ NandabrÈhmaÓena
kathitaniyÈmeneva gÈthÈnaÑ sakkaccaÑ thutiÑ katvÈ
chakÈmÈvacaradevaloke ekakolÈhalaÑ katvÈ devatÈsu sÈdhukÈraÑ
dadamÈnÈsu mahÈsatto PorisÈdassa–
“Sakideva mahÈrÈja, sabbhi hoti samÈgamo.
SÈ naÑ sa~gati pÈleti, nÈ’sabbhi bahusa~gamo.
Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ.
SataÑ saddhamma’maÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo.
JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ,
Atho sarÊrampi jaraÑ upeti.
SataÒca dhammo na jaraÑ upeti,
Santo have sabbhi pavedayanti.
NabhaÒca d|re pathavÊ ca d|re,
PÈraÑ samuddassa ta’dÈhu d|re.
Tato have d|rataraÑ vadanti,
SataÒca dhammo asataÒca rÈjÈ”ti3–
______________________________________________________________
1. Khu 6. 139 piÔÔhe.

2. Khu 6. 141 piÔÔhe.

3. Khu 6. 136, 140 piÔÔhÈdÊsu.
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dhammaÑ kathesi. Tassa tena sukathitattÈ ceva attano ca puÒÒÈnubhÈvena
gÈthÈ suÓantasseva sakalasarÊraÑ paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ parip|ri. So
bodhisatte muducitto hutvÈ “samma Sutasoma dÈtabbayuttakaÑ hiraÒÒÈdiÑ
na passÈmi, ekekÈya gÈthÈya ekekaÑ varaÑ dassÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ
mahÈsatto “tvaÑ attanopi hitÈni ajÈnanto parassa kiÑ nÈma varaÑ dassasÊ”ti
apasÈdetvÈ puna tena “varaÑ gaÓhathÈ”ti yÈcito sabbapaÔhamaÑ “ahaÑ
cirakÈlaÑ taÑ arogaÑ passeyyan”ti varaÑ yÈci. So “ayaÑ idÈni me
vadhitvÈ maÑsaÑ khÈditukÈmassa mahÈnatthakarassa mayhameva
jÊvitamicchatÊ”ti tuÔÔhamÈnaso vaÒcetvÈ varassa gahitabhÈvaÑ ajÈnanto
adÈsi. MahÈsatto hi upÈyakusalatÈya tassa ciraÑ jÊvitukÈmatÈpadesena
attano jÊvitaÑ yÈci. Atha “parosataÑ khattiyÈnaÑ jÊvitaÑ dehÊ”ti dutiyaÑ
varaÑ, tesaÑ sake raÔÔhe paÔipÈdanaÑ tatiyaÑ varaÑ,
manussamaÑsakhÈdanato viramaÓaÑ catutthaÑ varaÑ yÈci. So tÊÓi varÈni
datvÈ catutthaÑ varaÑ adÈtukÈmo “aÒÒaÑ varaÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈpi
mahÈsattena nippÊÄiyamÈno tampi adÈsiyeva.
Atha bodhisatto PorisÈdaÑ nibbisevanaÑ katvÈ teneva rÈjÈno
mocÈpetvÈ bh|miyaÑ nipajjÈpetvÈ dÈrakÈnaÑ kaÓÓato suttavaÔÔi viya
saÓikaÑ rajjuyo nÊharitvÈ PorisÈdena ekaÑ tacaÑ ÈharÈpetvÈ pÈsÈÓena
ghaÑsitvÈ saccakiriyaÑ katvÈ tesaÑ hatthatalÈni makkhesi. Ta~khaÓaÑ eva
phÈsukaÑ ahosi. DvÊhatÊhaÑ tattheva vasitvÈ te aroge kÈretvÈ tehi saddhiÑ
abhijjanakasabhÈvaÑ mittasanthavaÑ kÈretvÈ tehi saddhiÑ taÑ BÈrÈÓasiÑ
netvÈ rajje patiÔÔhÈpetvÈ “appamattÈ hothÈ”ti te rÈjÈno attano attano
nagaraÑ pesetvÈ Indapatthanagarato ÈgatÈya attano catura~giniyÈ senÈya
parivuto attano nagaraÑ gato tuÔÔhapamuditena nÈgarajanena
samparivÈriyamÈno antepuraÑ pavisitvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ mahÈtalaÑ
abhiruhi.
Atha mahÈsatto cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ mahÈdÈnÈni
pavattento sÊlÈni parip|rento uposathaÑ upavasanto pÈramiyo anubr|hesi.
Tepi rÈjÈno mahÈsattassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
ÈyupariyosÈne saggapuraÑ p|rayiÑsu. TadÈ
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PorisÈdo A~gulimÈlatthero ahosi, KÈÄahatthi-amacco SÈriputtatthero,
NandabrÈhmaÓo Œnandatthero, rukkhadevatÈ MahÈkassapatthero, rÈjÈno
BuddhaparisÈ, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni, SutasomamahÈrÈjÈ LokanÈtho.
Tassa heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyopi niddhÈretabbÈ. TathÈ
AlÊnasattu-cariyÈvaÓÓanÈya1viya mahÈsattassa guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
MahÈsutasomacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
SaccapÈramÊ niÔÔhitÈ.
_____
13. SuvaÓÓasÈmacariyÈvaÓÓanÈ
111. Terasame SÈmo yadÈ vane Èsinti HimavantasmiÑ MigasammatÈya
nÈma nadiyÈ tÊre mahati araÒÒe SÈmo2 nÈma tÈpasakumÈro yadÈ ahosi.
Sakkena abhinimmitoti Sakkassa DevÈnamindassa upadesasampattiyÈ jÈtattÈ
Sakkena nibbattito janito. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–atÊte BÈrÈÓasito
avid|re nadiyÈ tÊre eko nesÈdagÈmo ahosi. Tattha jeÔÔhanesÈdassa putto jÈto,
tassa “Duk|lo”ti nÈmamakaÑsu. TassÈ eva nadiyÈ paratÊrepi eko
nesÈdagÈmo ahosi. Tattha jeÔÔhanesÈdassa dhÊtÈ jÈtÈ, tassÈ “PÈrikÈ”ti
nÈmamakaÑsu. Te ubhopi brahmalokato ÈgatÈ suddhasattÈ. TesaÑ
vayappattÈnaÑ anicchamÈnÈnaÑyeva ÈvÈhavivÈhaÑ kariÑsu. Te ubhopi
kilesasamuddaÑ anotaritvÈ brahmÈno viya ekato vasiÑsu. Na ca kiÒci
nesÈdakammaÑ karonti.
Atha Duk|laÑ mÈtÈpitaro “tÈta tvaÑ nesÈdakammaÑ na karosi, neva
gharÈvÈsaÑ icchasi, kiÑ nÈma karissasÊ”ti ÈhaÑsu. So “tumhesu
anujÈnantesu pabbajissÈmÊ”ti Èha. Tena hi pabbajÈhÊti. Dvepi janÈ
HimavantaÑ pavisitvÈ yasmiÑ ÔhÈne MigasammatÈ nÈma nadÊ Himavantato
otaritvÈ Ga~gaÑ pattÈ, taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ Ga~gaÑ pahÈya
MigasammatÈbhimukhÈ abhiruhiÑsu.
______________________________________________________________
1. CariyÈpiÔaka-®Ôha 163 piÔÔhÈdÊsu.

2. SuvaÓÓasÈmo (Ka)
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TadÈ Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
VissakammunÈ tasmiÑ ÔhÈne assamaÑ mÈpesi. Te tattha gantvÈ pabbajitvÈ
Sakkadattiye assame kÈmÈvacaramettaÑ bhÈvetvÈ paÔivasiÑsu. Sakkopi
tesaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchati.
So ekadivasaÑ “tesaÑ cakkh| parihÈyissantÊ”ti ÒatvÈ upasa~kamitvÈ
“bhante vo cakkh|naÑ antarÈyo paÒÒÈyati, paÔijagganakaÑ puttaÑ laddhuÑ
vaÔÔati, jÈnÈmi tumhÈkaÑ suddhacittataÑ, tasmÈ PÈrikÈya utunikÈle nÈbhiÑ
hatthena parÈmaseyyÈtha, evaÑ vo putto jÈyissati, so vo upaÔÔhahissatÊ”ti
vatvÈ pakkÈmi. Duk|lapaÓÉito taÑ kÈraÓaÑ PÈrikÈya ÈcikkhitvÈ tassÈ
utunikÈle nÈbhiÑ parÈmasi. TadÈ bodhisatto devalokÈ cavitvÈ tassÈ
kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, sÈ dasamÈsaccayena suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ
vijÈyi, tenevassa “SuvaÓÓasÈmo”ti nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ aparabhÈge
vaÉÉhitvÈ soÄasavassuddesikampi mÈtÈpitaro rakkhantÈ assame nisÊdÈpetvÈ
sayameva vanam|laphalÈphalatthÈya gacchanti.
AthekadivasaÑ vane phalÈphalaÑ ÈdÈya nivattitvÈ assamapadato
avid|re meghe uÔÔhite rukkham|laÑ pavisitvÈ vammikamatthake ÔhitÈnaÑ
sarÊrato sedagandhamissake udake tasmiÑ vammikabile Ôhitassa Èsivisassa
nÈsÈpuÔaÑ paviÔÔhe Èsiviso kujjhitvÈ nÈsÈvÈtena pahari. Dve andhÈ hutvÈ
paridevamÈnÈ viraviÑsu. Atha mahÈsatto “mama mÈtÈpitaro aticirÈyanti, kÈ
nu kho tesaÑ pavattÊ”ti paÔimaggaÑ gantvÈ saddamakÈsi. Te tassa saddaÑ
saÒjÈnitvÈ paÔisaddaÑ katvÈ puttasinehena “tÈta SÈma idha paripantho atthi,
mÈ ÈgamÊ”ti vatvÈ saddÈnusÈrena sayameva samÈgamiÑsu. So “kena vo
kÈraÓena cakkh|ni vinaÔÔhÈnÊ”ti pucchitvÈ “tÈta mayaÑ na jÈnÈma, deve
vassante rukkham|le vammikamatthake ÔhitÈ, atha na passÈmÈ”ti vuttamatte
eva aÒÒÈsi “tattha Èsivisena bhavitabbaÑ, tena kuddhena nÈsÈvÈto vissaÔÔho
bhavissatÊ”ti.
Atha “mÈ cintayittha, ahaÑ vo paÔijaggissÈmÊ”ti mÈtÈpitaro assamaÑ
netvÈ tesaÑ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdisaÒcaraÓaÔÔhÈne rajjuke bandhi. Tato
paÔÔhÈya te assame ÔhapetvÈ vanam|laphalÈphalÈni Èharati, pÈtova
vasanaÔÔhÈnaÑ sammajjati, pÈnÊyaÑ Èharati, paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpeti,
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dantakaÔÔhamukhodakÈni datvÈ madhuraphalÈphalaÑ deti. Tehi mukhe
vikkhÈlite sayaÑ paribhuÒjitvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ tesaÑ avid|reyeva
acchati “kiÑ nu kho ime ÈÓÈpentÊ”ti. Visesena ca mettaÑ bahulamakÈsi,
tenassa sattÈ appaÔikk|lÈ ahesuÑ. YathÈ cassa sattÈ, evaÑ sattÈnaÑ so
bodhisatto appaÔikk|lo. EvaÑ so divase divase phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ
gacchantopi Ègacchantopi migagaÓaparivuto eva ahosi.
SÊhabyagghÈdivipakkhasattÈpi tena saddhiÑ ativiya vissatthÈ,
mettÈnubhÈvena panassa vasanaÔÔhÈne aÒÒamaÒÒaÑ tiracchÈnagatÈ
muducittataÑ paÔilabhiÑsu. Iti so sabbattha mettÈnubhÈvena abhÊr| anutrÈsÊ
brahmÈ viya avero vihÈsi. Tena vuttaÑ “pavane sÊhabyaggheca,
mettÈyamupanÈmayin”ti-Èdi.
Tattha mettÈyamupanÈmayinti ma-kÈro padasandhikaro,
mettÈbhÈvanÈya kur|rakammante sÊhabyagghepi phari, pageva sesasatteti
adhippÈyo. Atha vÈ mettÈ ayati pavattati etenÈti mettÈyo, mettÈbhÈvanÈ.
TaÑ mettÈyaÑ upanÈmayiÑ sattesu anodhiso upanesiÑ.
“SÊhabyagghehÊ”tipi pÈÔho, tassattho–na kevalamahameva, atha kho pavane
sÊhabyagghehi yasmiÑ mahÈvane tadÈ ahaÑ viharÈmi, tattha sÊhabyagghehi
saddhiÑ ahaÑ sattesu mettaÑ upanÈmesiÑ. SÊhabyagghÈpi hi tadÈ
mamÈnubhÈvena sattesu mettacittataÑ paÔilabhiÑsu, pageva itare sattÈti
dasseti.
112. PasadamigavarÈhehÊti pasadamigehi ceva vanas|karehi ca.
ParivÈretvÈti etehi attÈnaÑ parivÈritaÑ katvÈ tasmiÑ araÒÒe vasiÑ.
113. IdÈni tadÈ attano mettÈbhÈvanÈya laddhaÑ ÈnisaÑsaÑ
matthakappattiÒcassa dassetuÑ “na maÑ koci uttasatÊ”ti osÈnagÈthamÈha.
Tassattho–sasabiÄÈrÈdiko bhÊrukajÈtikopi koci satto maÑ na uttasati na
ubbijjeti. Ahampi kassaci sÊhabyagghÈditiracchÈnato yakkhÈdi-amanussato
luddalohitapÈÓimanussatoti kutocipi na bhÈyÈmi. KasmÈ? YasmÈ
mettÈbalenupatthaddho cirakÈlaÑ bhÈvitÈya mettÈpÈramitÈyÈnubhÈvena
upatthambhito tasmiÑ pavane mahÈ-araÒÒe tadÈ ramÈmi abhiramÈmÊti.
SesaÑ suviÒÒeyyameva.
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EvaÑ pana mahÈsatto sabbasatte mettÈyanto mÈtÈpitaro ca sÈdhukaÑ
paÔijagganto ekadivasaÑ araÒÒato madhuraphalÈphalaÑ ÈharitvÈ assame
ÔhapetvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ “pÈnÊyaÑ ÈdÈya ÈgamissÈmÊ”ti
migagaÓaparivuto dve mige ekato katvÈ tesaÑ piÔÔhiyaÑ pÈnÊyaghaÔaÑ
ÔhapetvÈ hatthena gahetvÈ nadÊtitthaÑ agamÈsi. TasmiÑ samaye
BÈrÈÓasiyaÑ PÊÄiyakkho nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. So migamaÑsalobhena
mÈtaraÑ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ sannaddhapaÒcÈvudho HimavantaÑ pavisitvÈ
mige vadhitvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ caranto MigasammataÑ nadiÑ patvÈ
anupubbena sÈmassa pÈnÊyagahaÓatitthaÑ patto migapadavalaÒjaÑ disvÈ
gacchanto1 taÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ “mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ evaÑ
vicaranto manusso na diÔÔhapubbo, devo nu kho esa nÈgo nu kho, sacÈhaÑ
upasa~kamitvÈ pucchissÈmi, sahasÈ pakkameyyÈti yann|nÈhaÑ etaÑ
vijjhitvÈ dubbalaÑ katvÈ puccheyyan”ti cintetvÈ mahÈsattaÑ2 nhatvÈ
vÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ ajinacammaÑ ekaÑsaÑ karitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ p|retvÈ
ukkhipitvÈ vÈmaÑsak|Ôe ÔhapanakÈle “idÈni taÑ vijjhituÑ samayo”ti
visapÊtena3 sarena dakkhiÓapasse vijjhi. Saro vÈmapassena nikkhami. Tassa
viddhabhÈvaÑ ÒatvÈ migagaÓo bhÊto palÈyi.
SÈmapaÓÉito pana viddhopi pÈnÊyaghaÔaÑ yathÈ vÈ tathÈ vÈ
anavasumbhetvÈ4 satiÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ saÓikaÑ otÈretvÈ vÈlukaÑ
by|hitvÈ ÔhapetvÈ disaÑ vavatthapetvÈ mÈtÈpit|naÑ
vasanaÔÔhÈnadisÈbhÈgena sÊsaÑ katvÈ nipajjitvÈ mukhena lohitaÑ chaÉÉetvÈ
“mama koci verÊ nÈma natthi, mamapi katthaci veraÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
“Ko nu maÑ usunÈ vijjhi, pamattaÑ udahÈrakaÑ.
Khattiyo brÈhmaÓo vesso, ko maÑ viddhÈ nilÊyatÊ”ti5.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ mayÈ vijjhitvÈ pathaviyaÑ pÈtitopi neva maÑ
akkosati na paribhÈsati, mama hadayamaÑsaÑ sambÈhanto viya
piyavacanena samudÈcarati, gamissÈmissa santikan”ti cintetvÈ
upasa~kamitvÈ attÈnaÑ attanÈ ca viddhabhÈvaÑ ÈvikatvÈ “ko vÈ tvaÑ kassa
vÈ putto”ti mahÈsattaÑ pucchi.
______________________________________________________________
1. Œgacchanto (Ka)
4. AmuÒcitvÈ (SÊ)

2. MahÈsattassa (Ka)
5. Khu 6. 174 piÔÔhe.

3. Visalittena (Ka)
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So “SÈmo nÈmÈhaÑ Duk|lapaÓÉitassa nÈma nesÈda-isino putto, kissa
pana maÑ vijjhÊ”ti Èha. So paÔhamaÑ “migasaÒÒÈyÈ”ti musÈvÈdaÑ vatvÈ
“ahaÑ imaÑ niraparÈdhaÑ akÈraÓena vijjhin”ti anusocitvÈ yathÈbh|taÑ
ÈvikatvÈ tassa mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈnaÑ pucchitvÈ tattha gantvÈ tesaÑ
attÈnaÑ ÈvikatvÈ tehi katapaÔisanthÈro “SÈmo mayÈ viddho”ti vatvÈ te
paridevante sokasamÈpanne “yaÑ SÈmena kattabbaÑ paricÈrikakammaÑ,
taÑ katvÈ ahaÑ vo upaÔÔhahissÈmÊ”ti samassÈsetvÈ SÈmassa santikaÑ Ènesi.
Te tattha gantvÈ nÈnappakÈraÑ paridevitvÈ tassa ure hatthaÑ ÔhapetvÈ
“puttassa me sarÊre usumÈ vattateva, visavegena visaÒÒitaÑ Èpanno
bhavissatÊti nibbisabhÈvatthÈya saccakiriyaÑ karissÈmÈ”ti cintetvÈ–
“YaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒaÑ, mayhaÒceva pitucca te.
Sabbena tena kusalena, visaÑ SÈmassa haÒÒat|”ti1–
mÈtarÈ,
“YaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒaÑ, mayhaÒceva mÈtucca te.
Sabbena tena kusalena, visaÑ SÈmassa haÒÒat|”ti1–
pitarÈ,
“PabbatyÈ’haÑ GandhamÈdane, cirarattanivÈsinÊ.
Na me piyataro koci, aÒÒo SÈmena vijjati.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒat|”ti1–
devatÈya ca saccakiriyÈya katÈya mahÈsatto khippaÑ vuÔÔhÈsi.
PadumapattapalÈse udakabindu viya vinivaÔÔetvÈ ÈbÈdho vigato.
ViddhaÔÔhÈnaÑ arogaÑ pÈkatikameva ahosi. MÈtÈpit|naÑ cakkh|ni
uppajjiÑsu. Iti mahÈsattassa arogatÈ, mÈtÈpit|naÒca cakkhupaÔilÈbho,
aruÓuggamanaÑ, tesaÑ catunnampi assameyeva avaÔÔhÈnanti2 sabbaÑ
ekakkhaÓeyeva ahosi.
Atha mahÈsatto raÒÒÈ saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “dhammaÑ cara
mahÈrÈjÈ”ti-ÈdinÈ3 dhammaÑ desetvÈ uttarimpi ovaditvÈ paÒca sÊlÈni
______________________________________________________________
1. Khu 6. 182 piÔÔhe.

2. AvatthÈnanti (SÊ)

3. Khu 6. 183 piÔÔhÈdÊsu.
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adÈsi. So tassa ovÈdaÑ sirasÈ paÔiggahetvÈ vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyano ahosi. Bodhisattopi saddhiÑ
mÈtÈpit|hi abhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne brahmalok|pago
ahosi. TadÈ rÈjÈ Œnandatthero ahosi, devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ, Sakko
Anuruddho, pitÈ MahÈkassapatthero, mÈtÈ BhaddakÈpilÈnÊ, SÈmapaÓÉito
LokanÈtho.
Tassa heÔÔhÈ vuttanayeneva sesapÈramiyo niddhÈretabbÈ. TathÈ
visapÊtena sallena dakkhiÓapassena pavisitvÈ vÈmapassato
vinivijjhanavasena viddhopi kiÒci kÈyavikÈraÑ akatvÈ udakaghaÔassa
bh|miyaÑ nikkhipanaÑ, vadhake aÒÒÈtepi ÒÈte viya cittavikÈrÈbhÈvo,
piyavacanena samudÈcÈro, mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnapuÒÒato mayhaÑ parihÈnÊti
anusocanamattaÑ, aroge jÈte raÒÒo kÈruÒÒaÑ mettaÒca upaÔÔhÈpetvÈ
dhammadesanÈ, ovÈdadÈnanti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ vibhÈvetabbÈti.
SuvaÓÓasÈmacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
14. EkarÈjacariyÈvaÓÓanÈ
114. Cuddasame EkarÈjÈti vissutoti EkarÈjÈti iminÈ anvatthanÈmena1
JambudÊpatale pÈkaÔo.
MahÈsatto hi tadÈ BÈrÈÓasiraÒÒo putto hutvÈ nibbatti, vayappatto
sabbasippanipphattiÑ patto hutvÈ pitu accayena rajjaÑ kÈrento kusala
sÊlÈcÈrasaddhÈ sutÈdi anaÒÒasÈdhÈraÓaguÓavisesayogena
pÈramiparibhÈvanena ca JambudÊpatale adutiyattÈ padhÈnabhÈvena ca
“EkarÈjÈ”ti pakÈsanÈmo ahosi. ParamaÑ sÊlaÑ adhiÔÔhÈyÈti
suparisuddhakÈyikavÈcasikasaÑvarasa~khÈtaÒceva
suparisuddhamanosamÈcÈrasa~khÈtaÒca paramaÑ uttamaÑ
dasakusalakammapathasÊlaÑ samÈdÈnavasena ca avÊtikkamanavasena ca
adhiÔÔhahitvÈ anuÔÔhahitvÈ. PasÈsÈmi mahÈmahinti tiyojanasatike KÈsiraÔÔhe
mahatiÑ mahiÑ anusÈsÈmi rajjaÑ kÈremi.
______________________________________________________________
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115. Dasakusalakammapatheti pÈÓÈtipÈtÈveramaÓi yÈva sammÈdiÔÔhÊti
etasmiÑ dasavidhe kusalakammapathe, ete vÈ anavasesato samÈdÈya
vattÈmi. Cat|hi sa~gahavatth|hÊti dÈnaÑ piyavacanaÑ atthacariyÈ
samÈnattatÈti imehi cat|hi sa~gahavatth|hi sa~gaÓhanakÈraÓehi yadÈ
ekarÈjÈti vissuto homi, tadÈ yathÈrahaÑ mahÈjanaÑ sa~gaÓhÈmÊti
sambandho.
116. Evanti dasakusalakammapathasÊlaparip|raÓaÑ cat|hi
sa~gahavatth|hi mahÈjana1sa~gaÓhananti yathÈvuttena iminÈ ÈkÈrena
appamattassa. Idhaloke parattha cÈti imasmiÑ loke yaÑ appamajjanaÑ,
tattha diÔÔhadhammike atthe paraloke yaÑ appamajjanaÑ tattha samparÈyike
atthe appamattassa me satoti attho. Dabbasenoti evaÑnÈmako KosalarÈjÈ.
UpagantvÈti catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ abbhuyyÈnavasena mama
rajjaÑ upagantvÈ. Acchindanto puraÑ mamÈti mama BÈrÈÓasinagaraÑ
balakkÈrena gaÓhanto.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–mahÈsatto hi tadÈ nagarassa cat|su dvÈresu
catasso majjhe ekaÑ nivesanadvÈre ekanti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ dÈnaÑ deti, sÊlaÑ rakkhati, uposathakammaÑ karoti,
khantimettÈnuddayasampanno a~ke nisinnaÑ puttaÑ paritosayamÈno viya
sabbasatte paritosayamÈno dhammena rajjaÑ kÈreti. Tasseko amacco
antepuraÑ padussitvÈ aparabhÈge pÈkaÔova jÈto. AmaccÈ raÒÒo ÈrocesuÑ.
RÈjÈ pariggaÓhanto taÑ attanÈ paccakkhato ÒatvÈ taÑ amaccaÑ
pakkosÈpetvÈ “andhabÈla ayuttaÑ te kataÑ, na tvaÑ mama vijite vasituÑ
arahasi, attano dhanaÒca puttadÈraÒca gahetvÈ aÒÒattha yÈhÊ”ti raÔÔhÈ
pabbÈjesi.
So KosalajanapadaÑ gantvÈ DabbasenaÑ nÈma KosalarÈjÈnaÑ
upaÔÔhahanto anukkamena tassa vissÈsiko hutvÈ ekadivasaÑ taÑ rÈjÈnaÑ
Èha “deva BÈrÈÓasirajjaÑ nimmakkhikamadhupaÔalasadisaÑ, atimuduko
rÈjÈ, sukheneva taÑ rajjaÑ gaÓhituÑ sakkosÊ”ti2. Dabbaseno BÈrÈÓasiraÒÒo
mahÈnubhÈvatÈya tassa vacanaÑ asaddahanto manusse
______________________________________________________________
1. MahÈjanaÑ (SÊ)

2. SakkÈti (SÊ)

KhuddakanikÈya

256

pesetvÈ KÈsiraÔÔhe gÈmaghÈtÈdÊni kÈretvÈ tesaÑ corÈnaÑ bodhisattena
dhanaÑ datvÈ vissajjitabhÈvaÑ sutvÈ “ativiya dhammiko rÈjÈ”ti ÒatvÈ
“BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti balavÈhanaÑ ÈdÈya niyyÈsi. Atha
BÈrÈÓasiraÒÒo mahÈyodhÈ “KosalarÈjÈ ÈgacchatÊ”ti sutvÈ “amhÈkaÑ
rajjasÊmaÑ anokkamantameva naÑ pothetvÈ gaÓhÈmÈ”ti attano raÒÒo
vadiÑsu.
Bodhisatto “tÈtÈ maÑ nissÈya aÒÒesaÑ kilamanakiccaÑ natthi,
rajjatthikÈ rajjaÑ gaÓhantu, mÈ gamitthÈ”ti nivÈresi. KosalarÈjÈ
janapadamajjhaÑ pÈvisi. MahÈyodhÈ punapi raÒÒo tatheva vadiÑsu. RÈjÈ
purimanayeneva nivÈresi. Dabbaseno bahinagare ÔhatvÈ “rajjaÑ vÈ detu
yuddhaÑ vÈ”ti EkarÈjassa sÈsanaÑ pesesi. EkarÈjÈ “natthi mayÈ yuddhaÑ
rajjaÑ gaÓhÈt|”ti paÔisÈsanaÑ pesesi. Punapi mahÈyodhÈ “deva na mayaÑ
KosalaraÒÒo nagaraÑ pavisituÑ dema, bahinagareyeva naÑ pothetvÈ
gaÓhÈmÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ purimanayeneva nivÈretvÈ nagaradvÈrÈni
avÈpurÈpetvÈ mahÈtale palla~kamajjhe nisÊdi. Dabbaseno mahantena
balavÈhanena nagaraÑ pavisitvÈ ekampi paÔisattuÑ apassanto sabbarajjaÑ
hatthagataÑ katvÈ rÈjanivesanaÑ gantvÈ mahÈtalaÑ Èruyha niraparÈdhaÑ
bodhisattaÑ gaÓhÈpetvÈ ÈvÈÔe nikhaÓÈpesi. Tena vuttaÑ–
“Dabbaseno upagantvÈ, acchindanto puraÑ mama.
117. RÈj|pajÊve nigame, sabalaÔÔhe saraÔÔhake.
SabbaÑ hatthagataÑ katvÈ, kÈsuyÈ nikhaÓÊ maman”ti.
Tattha rÈj|pajÊveti amaccapÈrisajjabrÈhmaÓagahapati-Èdike rÈjÈnaÑ
upanissÈya jÊvante. Nigameti negame. SabalaÔÔheti senÈpariyÈpannatÈya bale
tiÔÔhantÊti balaÔÔhÈ, hatthÈrohÈdayo, balaÔÔhehi sahÈti sabalaÔÔhe. SaraÔÔhaketi
sajanapade, rÈj|pajÊve nigame ca aÒÒaÒca sabbaÑ hatthagataÑ katvÈ.
KÈsuyÈ nikhaÓÊ mamanti sabalavÈhanaÑ sakalaÑ mama rajjaÑ gahetvÈ
mampi galappamÈÓe ÈvÈÔe nikhaÓÈpesi. JÈtakepi–
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“Anuttare kÈmaguÓe samiddhe,
BhutvÈna pubbe vasi EkarÈjÈ.
So dÈni dugge narakamhi khitto,
Nappajjahe vaÓÓabalaÑ purÈÓan”ti1–
ÈvÈÔe khittabhÈvo Ègato. JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ2 pana “sikkÈya pakkhipÈpetvÈ
uttarummÈre heÔÔhÈsÊsakaÑ olambesÊ”ti vuttaÑ.
MahÈsatto corarÈjÈnaÑ Èrabbha mettaÑ bhÈvetvÈ kasiÓaparikammaÑ
katvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ kÈsuto uggantvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊdi.
Tena vuttaÑ–
118. “AmaccamaÓÉalaÑ rajjaÑ, phÊtaÑ antepuraÑ mama.
AcchinditvÈna gahitaÑ, piyaputtaÑva passahan”ti.
Tattha amaccamaÓÉalanti tasmiÑ tasmiÑ rÈjakicce raÒÒÈ amÈ saha
vattantÊti amaccÈ, saddhiÑ vÈ tesaÑ maÓÉalaÑ sam|haÑ. PhÊtanti
balavÈhanena nagarajanapadÈdÊhi samiddhaÑ rajjaÑ.
ItthÈgÈradÈsidÈsaparijanehi ceva vatthÈbharaÓÈdi-upabhog|pakaraÓehi ca
samiddhaÑ mama antepuraÒca acchinditvÈ gahitakaÑ gaÓhantaÑ
amittarÈjÈnaÑ yÈya3 attano piyaputtaÑva passiÑ ahaÑ, tÈya evaÑbh|tÈya
mettÈya me samo sakalaloke natthi, tasmÈ evaÑbh|tÈ esÈ me mettÈpÈramÊ
paramatthapÈramibhÈvaÑ pattÈti adhippÈyo.
EvaÑ pana mahÈsatte taÑ corarÈjÈnaÑ Èrabbha mettaÑ pharitvÈ ÈkÈse
palla~kena nisinne tassa sarÊre dÈho uppajji. So “dayhÈmi ÉayhÈmÊ”ti
bh|miyaÑ aparÈparaÑ parivattati. “Kimetan”ti vutte mahÈrÈja tumhe
niraparÈdhaÑ dhammikarÈjÈnaÑ ÈvÈÔe nikhaÓÈpayitthÈti. “Tena hi vegena
gantvÈ taÑ uddharathÈ”ti Èha. PurisÈ gantvÈ taÑ rÈjÈnaÑ ÈkÈse palla~kena
nisinnaÑ disvÈ ÈgantvÈ Dabbasenassa ÈrocesuÑ. So vegena gantvÈ vanditvÈ
khamÈpetvÈ “tumhÈkaÑ rajjaÑ tumheva kÈretha, ahaÑ vo core
paÔibÈhessÈmÊ”ti vatvÈ tassa duÔÔhÈmaccassa rÈjÈÓaÑ kÈretvÈ pakkÈmi.
Bodhisattopi rajjaÑ amaccÈnaÑ niyyÈtetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
mahÈjanaÑ sÊlÈdiguÓesu patiÔÔhÈpetvÈ ÈyupariyosÈne
______________________________________________________________
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brahmalokaparÈyano ahosi. TadÈ Dabbaseno Œnandatthero ahosi, EkarÈjÈ
LokanÈtho.
Tassa divase divase chasu dÈnasÈlÈsu chasatasahassavissajjanena
paccatthikaraÒÒo sakalarajjapariccÈgena ca dÈnapÈramÊ, niccasÊlauposathakammavasena pabbajitassa anavasesasÊlasaÑvaravasena ca
sÊlapÈramÊ, pabbajjÈvasena jhÈnÈdhigamavasena ca nekkhammapÈramÊ,
sattÈnaÑ hitÈhitavicÈraÓavasena dÈnasÊlÈdisaÑvidahanavasena ca
paÒÒÈpÈramÊ, dÈnÈdipuÒÒasambhÈrassa abbhussahanavasena
kÈmavitakkÈdivinodanavasena ca vÊriyapÈramÊ, duÔÔhÈmaccassa
DabbasenaraÒÒo ca aparÈdhasahanavasena khantipÈramÊ, yathÈpaÔiÒÒaÑ
dÈnÈdinÈ avisaÑvÈdanavasena ca saccapÈramÊ, dÈnÈdÊnaÑ
acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnavasena adhiÔÔhÈnapÈramÊ, paccatthikepi ekantena
hit|pasaÑhÈravasena mettÈjhÈnanibbattanena ca mettÈpÈramÊ,
duÔÔhÈmaccena dabbasenena ca katÈparÈdhe hitesÊhi attano amaccÈdÊhi
nibbattite upakÈre ca ajjhupekkhaÓena rajjasukhappattakÈle
paccatthikaraÒÒÈ narake khittakÈle samÈnacittatÈya ca upekkhÈpÈramÊ
veditabbÈ. VuttaÒhetaÑ–
“Panujja dukkhena sukhaÑ janinda,
Sukhena vÈ dukkha’masayhasÈhi.
Ubhayattha santo abhinibbutattÈ,
Sukhe ca dukkhe ca bhavanti tulyÈ”ti1.
YasmÈ panettha mettÈpÈramÊ atisayavatÊ, tasmÈ tadatthadÊpanatthaÑ sÈ
eva PÈÄi ÈruÄhÈ. TathÈ idha mahÈsattassa sabbasattesu orasaputte viya
samÈnukampatÈdayo guÓavisesÈ niddhÈretabbÈti.
EkarÈjacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
MettÈpÈramÊ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
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15. MahÈlomahaÑsacariyÈvaÓÓanÈ
119. Pannarasame “susÈne seyyaÑ kappemÊ”ti etthÈyaÑ
anupubbikathÈ–
MahÈsatto hi tadÈ mahati uÄÈrabhoge kule nibbattitvÈ vuddhimanvÈya
disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike garuvÈsaÑ vasanto sabbasippÈnaÑ
nipphattiÑ patvÈ kulagharaÑ ÈgantvÈ mÈtÈpit|naÑ accayena ÒÈtakehi
“kuÔumbaÑ saÓÔhapehÊ”ti yÈciyamÈnopi aniccatÈmanasikÈramukhena
sabbabhavesu abhivaÉÉhamÈnasaÑvego kÈye ca asubhasaÒÒaÑ paÔilabhitvÈ
gharÈvÈsapalibodhÈdhibh|taÑ kilesagahanaÑ anogÈhetvÈva
cirakÈlasamparicitaÑ nekkhammajjhÈsayaÑ upabr|hayamÈno mahantaÑ
bhogakkhandhaÑ pahÈya pabbajitukÈmo hutvÈ puna cintesi “sacÈhaÑ
pabbajissÈmi, guÓasambhÈvanÈpÈkaÔo1 bhavissÈmÊ”ti.
So lÈbhasakkÈraÑ jigucchanto pabbajjaÑ anupagantvÈ “pahomi cÈhaÑ
lÈbhÈlÈbhÈdÊsu nibbikÈro hotun”ti attÈnaÑ takkento “visesato
paraparibhavasahanÈdipaÔipadaÑ p|rento upekkhÈpÈramiÑ matthakaÑ
pÈpessÈmÊ”ti nivatthavattheneva gehato nikkhamitvÈ
paramasallekhavuttikopi abalabalo amandamando viya paresaÑ
acittakar|pena hÊÄitaparibh|to hutvÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu
ekarattivÈseneva vicarati. Yattha pana mahantaÑ paribhavaÑ paÔilabhati,
tattha cirampi vasati. So nivatthavatthe jiÓÓe pilotikakhaÓÉena tasmimpi
jiÓÓe kenaci dinnaÑ aggaÓhanto hirikopÊnapaÔicchÈdanamatteneva carati.
EvaÑ gacchante kÈle ekaÑ nigamagÈmaÑ agamÈsi.
Tattha gÈmadÈrakÈ dhuttajÈtikÈ vedhaverÈ keci2 rÈjavallabhÈnaÑ
puttanattudÈsÈdayo ca uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ kÈlena
kÈlaÑ kÊÄÈbahulÈ vicaranti. Duggate mahallake purise ca itthiyo ca
gacchante disvÈ bhasmapuÔena piÔÔhiyaÑ Èkiranti, ketakÊpaÓÓaÑ
kacchantare olambenti, tena vippakÈrena parivattetvÈ olokente
yathÈvajjakÊÄitaÑ dassetvÈ upahasanti. MahÈpuriso tasmiÑ nigame te evaÑ
vicarante dhuttadÈrake disvÈ “laddho vata dÈni me upekkhÈpÈramiyÈ
______________________________________________________________
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parip|raÓ|pÈyo”ti cintetvÈ tattha vihÈsi. TaÑ te dhuttadÈrakÈ passitvÈ
vippakÈraÑ kÈtuÑ Èrabhanti.
MahÈsatto taÑ asahanto viya ca tehi bhÈyanto viya ca uÔÔhahitvÈ
gacchati. Te taÑ anubandhanti. So tehi anubandhiyamÈno “ettha natthi koci
paÔivattÈ”ti susÈnaÑ gantvÈ aÔÔhikaÑ sÊs|padhÈnaÑ katvÈ sayati.
DhuttadÈrakÈpi tattha gantvÈ oÔÔhubhanÈdikaÑ nÈnappakÈraÑ vippakÈraÑ
katvÈ pakkamanti. EvaÑ te divase divase karonti eva. Ye pana viÒÒ| purisÈ,
te evaÑ karonte passanti, te te paÔibÈhitvÈ “ayaÑ mahÈnubhÈvo tapassÊ
mahÈyogÊ”ti ca ÒatvÈ uÄÈraÑ sakkÈrasammÈnaÑ karonti. MahÈsatto pana
sabbattha ekasadisova hoti majjhattabh|to. Tena vuttaÑ “susÈne seyyaÑ
kappemÊ”ti-Èdi.
Tattha susÈne seyyaÑ kappemi, chavaÔÔhikaÑ upanidhÈyÈti
ÈmakasusÈne chaÉÉitakaÄevarato soÓasi~gÈlÈdÊhi tahiÑ tahiÑ vikkhittesu
aÔÔhikesu ekaÑ aÔÔhikaÑ sÊs|padhÈnaÑ katvÈ sucimhi ca asucimhi ca
samÈnacittatÈya tasmiÑ susÈne seyyaÑ kappemi, sayÈmÊti attho.
GÈmaÓÉalÈti1 gÈmadÈrakÈ. R|paÑ dassentinappakanti yathÈvajjakÊÄitÈya
oÔÔhubhana-upahasana-ummihanÈdÊhi kaÓÓasote salÈkappavesanÈdÊhi ca
atikakkhaÄaÑ anappakaÑ nÈnappakÈraÑ r|paÑ vikÈraÑ karonti.
120. Apareti tesu eva gÈmadÈrakesu ekacce. UpÈyanÈn|panentÊti “ayaÑ
imesu paribhavavasena evar|paÑ vippakÈraÑ karontesu na kiÒci vikÈraÑ
dasseti, sammÈnane nu kho kÊdiso”ti pariggaÓhantÈ vividhaÑ bahuÑ
gandhamÈlaÑ bhojanaÑ aÒÒÈni ca upÈyanÈni paÓÓÈkÈrÈni upanenti
upaharanti. Aparehi vÈ tehi anÈcÈragÈmadÈrakehi aÒÒe viÒÒ| manussÈ
“ayaÑ imesaÑ evaÑ vividhampi vippakÈraÑ karontÈnaÑ na kuppati,
aÒÒadatthu khantimettÈnuddayaÑyeva tesu upaÔÔhapeti, aho
acchariyapuriso”ti haÔÔhÈ “bahu vatimehi etasmiÑ vippaÔipajjantehi
apuÒÒaÑ pasutan”ti saÑviggamÈnasÈva hutvÈ bahuÑ gandhamÈlaÑ
vividhaÑ bhojanaÑ aÒÒÈni ca upÈyanÈni upanenti upaharanti.
______________________________________________________________
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121. Ye me dukkhaÑ upaharantÊti ye gÈmadÈrakÈ mayhaÑ
sarÊradukkhaÑ upaharanti upanenti. “UpadahantÊ”tipi pÈÔho, uppÈdentÊti
attho. Ye ca denti sukhaÑ mamÈti ye ca viÒÒ| manussÈ mama mayhaÑ
sukhaÑ denti, mÈlÈgandhabhojanÈdisukh|pakaraÓehi mama sukhaÑ
upaharanti. SabbesaÑ samako homÊti katthacipi vikÈrÈnuppattiyÈ
samÈnacittatÈya vividhÈnampi tesaÑ janÈnaÑ samako ekasadiso homi
bhavÈmi. DayÈ kopo na vijjatÊti yasmÈ mayhaÑ upakÈrake
mettacittatÈsa~khÈtÈ dayÈ, apakÈrake manopadosasa~khÈto kopopi na vijjati,
tasmÈ sabbesaÑ samako homÊti dasseti.
122. IdÈni BhagavÈ tadÈ upakÈrÊsu apakÈrÊsu ca sattesu
samupacitaÒÈÓasambhÈrassa attano samÈnacittatÈ vikÈrÈbhÈvo yÈ ca
lokadhammesu anupalittatÈ ahosi, taÑ dassetuÑ “sukhadukkhe tulÈbh|to”ti
osÈnagÈthamÈha.
Tattha sukhadukkheti sukhe ca dukkhe ca. TulÈbh|toti samakaÑ
gahitatulÈ viya onati-unnati-apanatiÑ vajjetvÈ majjhattabh|to,
sukhadukkhaggahaÓeneva cettha taÑnimittabhÈvato lÈbhÈlÈbhÈpi gahitÈti
veditabbaÑ. Yases|ti kittÊsu. Ayases|ti nindÈsu. SabbatthÈti sabbesu
sukhÈdÊsu lokadhammesu. Iti BhagavÈ tadÈ sabbasattesu
sabbalokadhammesu ca anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ attano majjhattabhÈvaÑ kittetvÈ
tena tasmiÑ attabhÈve attano upekkhÈpÈramiyÈ sikhÈppattabhÈvaÑ
vibhÈvento “esÈ me upekkhÈpÈramÊ”ti desanaÑ niÔÔhÈpesi.
IdhÈpi mahÈsattassa paÔhamaÑ dÈnapÈramÊ nÈma visesato
sabbavibhavapariccÈgo “ye keci imaÑ sarÊraÑ gahetvÈ yaÑkiÒci attano
icchitaÑ karont|”ti anapekkhabhÈvena attano attabhÈvapariccÈgo ca
dÈnapÈramÊ, hÊnÈdikassa sabbassa akattabbassa akaraÓaÑ sÊlapÈramÊ,
kÈmassÈdavimukhassa gehato nikkhantassa sato kÈye
asubhasaÒÒÈnubr|hanÈ nekkhammapÈramÊ, sambodhisambhÈrÈnaÑ
upakÈradhammapariggahaÓe tappaÔipakkhappahÈne ca kosallaÑ aviparÊtato
dhammasabhÈvacintanÈ ca paÒÒÈpÈramÊ, kÈmavitakkÈdivinodanaÑ
dukkhÈdhivÈsanavÊriyaÒca vÊriyapÈramÊ, sabbÈpi adhivÈsanakhanti
khantipÈramÊ, vacÊsaccaÑ samÈdÈnÈvisaÑvÈdanena viratisaccaÒca
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saccapÈramÊ, anavajjadhamme acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈnapÈramÊ,
anodhiso sabbasattesu mettÈnuddayabhÈvo mettÈpÈramÊ, upekkhÈpÈramÊ
panassa yathÈvuttavaseneva veditabbÈti dasa pÈramiyo labbhanti,
upekkhÈpÈramÊ cettha atisayavatÊti katvÈ sÈyeva desanaÑ ÈruÄhÈ. TathÈ idha
mahÈsattassa mahantaÑ bhogakkhandhaÑ mahantaÒca ÒÈtiparivaÔÔaÑ
pahÈya mahÈbhinikkhamanasadisaÑ gehato nikkhamanaÑ, tathÈ
nikkhamitvÈ lÈbhasakkÈraÑ jigucchato paresaÑ sambhÈvanaÑ
pariharitukÈmassa pabbajjÈli~gaÑ aggahetvÈ citteneva anavasesaÑ
pabbajjÈguÓe adhiÔÔhahitvÈ paramasukhavihÈro, paramappicchatÈ,
pavivekÈbhirati, upekkhaÓÈdhippÈyena attano kÈyajÊvitanirapekkhÈ, parehi
attano upari katavippakÈrÈdhivÈsanaÑ, ukkaÑsagatasallekhavutti,
bodhisambhÈrapaÔipakkhÈnaÑ kilesÈnaÑ tanubhÈvena khÊÓÈsavÈnaÑ viya
paresaÑ upakÈrÈpakÈresu nibbikÈrabhÈvahetubh|tena sabbattha
majjhattabhÈvena samuÔÔhÈpito lokadhammehi anupalepo, sabbapÈramÊnaÑ
muddhabh|tÈya upekkhÈpÈramiyÈ sikhÈppattÊti evamÈdayo guÓÈnubhÈvÈ
vibhÈvetabbÈti.
MahÈlomahaÑsacariyÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
UpekkhÈpÈramÊ niÔÔhitÈ.
Tatiyavaggassa atthavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
UddÈnagÈthÈvaÓÓanÈ
“YudhaÒjayo”ti-ÈdikÈ uddÈnagÈthÈ. Tattha bhisenÈti bhisÈpadesena
MahÈkaÒcanacariyaÑ1 dasseti. SoÓanandoti iminÈ SoÓapaÓÉitacariyaÑ2
dasseti. TathÈ m|gapakkhoti m|gapakkhÈpadesena TemiyapaÓÉitacariyaÑ3
dasseti. UpekkhÈpÈramisÊsena MahÈlomahaÑsacariyaÑ4 dasseti. Œsi iti
vuÔÔhaÑ MahesinÈti yathÈ SÈriputta tuyhaÑ etarahi desitaÑ, iti evaÑ iminÈ
vidhÈnena mahantÈnaÑ dÈnapÈrami-ÈdÊnaÑ bodhisambhÈrÈnaÑ esanato
MahesinÈ tadÈ bodhisattabh|tena mayÈ vuÔÔhaÑ ciÓÓaÑ caritaÑ paÔipannaÑ
Èsi ahosÊti
______________________________________________________________
1. Khu 4. 410 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 4. 412 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 4. 411 piÔÔhÈdÊsu.
4. Khu 4. 419 piÔÔhe.
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attho. IdÈni pÈramiparip|raÓavasena cirakÈlappavattitaÑ idha vuttaÑ
avuttaÒca attano dukkarakiriyaÑ ekajjhaÑ katvÈ yadatthaÑ sÈ pavattitÈ,
taÒca sa~khepeneva dassetuÑ “evaÑ bahubbidhan”ti gÈthamÈha.
Tattha evanti iminÈ vuttanayena. BahubbidhaÑ dukkhanti
akittipaÓÉitÈdikÈle kÈrapaÓÓÈdi-ÈhÈratÈya taÒca yÈcakassa datvÈ
ÈhÈr|pacchedÈdinÈ ca bahuvidhaÑ nÈnappakÈraÑ dukkhaÑ. TathÈ
KururÈjÈdikÈle SakkasampattisadisÈ sampattÊ ca bahubbidhÈ. BhavÈbhaveti
khuddake ceva mahante ca bhave. BhavÈbhave vÈ vuddhihÈniyo
anubhavitvÈ bahuvidhehi dukkhehi avihaÒÒamÈno bahuvidhÈhi ca
sampattÊhi anÈkaÉÉhiyamÈno pÈramiparip|raÓapasuto eva hutvÈ
tadanur|paÑ paÔipattiÑ paÔipanno uttamaÑ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
sabbaÒÒutaÑ patto, adhigatosmÊti attho.
IdÈni yÈsaÑ pÈramÊnaÑ parip|raÓatthaÑ esÈ dukkaracariyÈ ciraÑ
pavattitÈ, tÈsaÑ anavasesato paripuÓÓabhÈvaÑ tena ca pattabbaphalassa
attanÈ adhigatabhÈvaÑ dassetuÑ “datvÈ dÈtabbakaÑ dÈnaÑ, sÊlaÑ p|retvÈ
asesato”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha datvÈ dÈtabbakaÑ dÈnanti tadÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhituÑ aggayÈnapaÔipadaÑ paÔipannena mahÈbodhisattena
dÈtabbaÑ deyyadhammaÑ bÈhiraÑ rajjÈdiÑ abbhantaraÑ a~ganayanÈdiÑ
datvÈ pariccajitvÈ tato eva rajjapariccÈgo a~gapariccÈgo nayanapariccÈgo
puttadÈrapariccÈgo attapariccÈgoti paÒcamahÈpariccÈgapariyosÈnaÑ
dÈnapÈramidÈna-upapÈramidÈna-paramatthapÈramippabhedaÑ dÈnaÑ
anavasesato sampÈdetvÈti attho. Tattha AkittibrÈhmaÓakÈle1
Sa~khabrÈhmaÓakÈle2ti evamÈdÊsu idha Ègatesu anÈgatesu ca
VisayhaseÔÔhikÈle3 VelÈmakÈle4ti evamÈdÊsupi dÈnapÈramiyÈ
mahÈpurisassa p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena
panassa SasapaÓÉitakÈle–
“BhikkhÈya upagataÑ disvÈ, sakattÈnaÑ pariccajiÑ.
DÈnena me samo natthi, esÈ me dÈnapÈramÊ”ti5–
______________________________________________________________
1. Khu 4. 385; Khu 5. 266 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 5. 113 piÔÔhe.
5. Khu 4. 398 piÔÔhe.

2. Khu 4. 386; Khu 5. 205 piÔÔhÈdÊsu.
4. AÑ 3. 195 piÔÔhÈdÊsu.
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evaÑ attapariccÈgaÑ karontassa dÈnapÈramÊ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
Itaresu pana yathÈrahaÑ pÈrami-upapÈramiyo veditabbÈ.
SÊlaÑ p|retvÈ asesatoti tathÈ anavasesato kÈyiko saÑvaro vÈcasiko
saÑvaro kÈyikavÈcasiko saÑvaro indriyasaÑvaro bhojane mattaÒÒutÈ
suvisuddhÈjÊvatÈti evamÈdikaÑ bodhisattasÊlaÑ sampÈdentena
sÊlapÈramisÊla-upapÈramisÊlaparamatthapÈramippabhedaÑ p|retabbaÑ
sabbaÑ sÊlaÑ p|retvÈ sammadeva sampÈdetvÈ. IdhÈpi SÊlavanÈgarÈjakÈle1
CampeyyanÈgarÈjakÈle2ti evamÈdÊsu idha Ègatesu anÈgatesu ca
MahÈkapikÈle3 ChaddantakÈle4ti evamÈdÊsu mahÈsattassa sÊlapÈramiyÈ
p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena panassa
Sa~khapÈlakÈle–
“S|lehi vinivijjhante, koÔÔayantepi sattibhi.
Bhojaputte na kuppÈmi, esÈ me sÊlapÈramÊ”ti5–
evaÑ attapariccÈgaÑ karontassa sÊlapÈramÊ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
Itaresu pana yathÈrahaÑ pÈrami-upapÈramiyo veditabbÈ.
Nekkhamme pÈramiÑ gantvÈti tathÈ tividhepi mahÈbhinikkhamane
pÈramiÑ paramukkaÑsaÑ gantvÈ. Tattha YudhaÒjayakÈle6
SomanassakumÈrakÈle7ti evamÈdÊsu idha Ègatesu anÈgatesu ca
HatthipÈlakumÈrakÈle8 MaghadevakÈle9ti evamÈdÊsu mahÈrajjaÑ pahÈya
nekkhammapÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena
panassa C|ÄasutasomakÈle–
“MahÈrajjaÑ hatthagataÑ, kheÄapiÓÉaÑva chaÉÉayiÑ.
Cajato na hoti lagganaÑ, esÈ me nekkhammapÈramÊ”ti10–
evaÑ nissa~gatÈya rajjaÑ chaÉÉetvÈ nikkhamantassa nekkhammapÈramÊ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. Itaresu pana yathÈrahaÑ pÈrami-upapÈramiyo
veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 4. 399; Khu 5. 17 piÔÔhesu.
2. Khu 4. 400; Khu 5. 338 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 4. 413; Khu 5. 165, 380 piÔÔhÈdÊsu. 4. Khu 5. 371 piÔÔhÈdÊsu.
5. Khu 4. 407 piÔÔhe.
6. Khu 4. 408; Khu 5. 235 piÔÔhÈdÊsu.
7. Khu 4. 408; Khu 5. 334 piÔÔhÈdÊsu.
8. Khu 5. 350 piÔÔhÈdÊsu.
9. Ma 2. 262; Khu 5. 3 piÔÔhÈdÊsu.
10. Abhi-®Ôha 1. 73; JÈtaka-®Ôha 1. 54; ApadÈna-®Ôha 1. 56 piÔÔhesu.
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PaÓÉite paripucchitvÈti kiÑ kusalaÑ kiÑ akusalaÑ kiÑ sÈvajjaÑ kiÑ
anavajjanti-ÈdinÈ kusalÈdidhammavibhÈgaÑ kammakammaphalavibhÈgaÑ
sattÈnaÑ upakÈrÈvahaÑ anavajjakammÈyatanasippÈyatanavijjÈÔÔhÈnÈdiÑ
paÓÉite sappaÒÒe paripucchitvÈ. Etena paÒÒÈpÈramiÑ dasseti. Tattha
VidhurapaÓÉitakÈle1 MahÈgovindapaÓÉitakÈle2 KudÈlapaÓÉitakÈle3
ArakapaÓÉitakÈle4 BodhiparibbÈjakakÈle5 MahosadhapaÓÉitakÈle6ti
evamÈdÊsu paÒÒÈpÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi.
Ekantena panassa SenakapaÓÉitakÈle–
“PaÒÒÈya vicinantohaÑ, brÈhmaÓaÑ mocayiÑ dukhÈ.
PaÒÒÈya me samo natthi, esÈ me paÒÒÈpÈramÊ”ti7–
antobhastagataÑ sappaÑ dassentassa paÒÒÈpÈramÊ paramatthapÈramÊ nÈma
jÈtÈ.
VÊriyaÑ katvÈna uttamanti sammÈsambodhiÑ pÈpetuÑ samatthatÈya
uttamaÑ padhÈnaÑ vÊriyanti vividhampi vÊriyapÈramiÑ katvÈ uppÈdetvÈ.
Tattha MahÈsÊlavarÈjakÈle8 PaÒcÈvudhakumÈrakÈle8 MahÈvÈnarindakÈle9ti
evamÈdÊsu vÊriyapÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi.
Ekantena panassa MahÈjanakakÈle–
“AtÊradassÊ jalamajjhe, hatÈ sabbeva mÈnusÈ.
Cittassa aÒÒathÈ natthi, esÈ me vÊriyapÈramÊ”ti10–
evaÑ mahÈsamuddaÑ tarantassa vÊriyapÈramÊ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
KhantiyÈ pÈramiÑ gantvÈti adhivÈsanakhanti-Èdi
khantiparamukkaÑsabhÈvaÑ pÈpento khantiyÈ pÈramiÑ paramakoÔiÑ
gantvÈ, khantipÈramiÑ sampÈdetvÈti attho. Tattha MahÈkapikÈle11
MahiÑsarÈjakÈle12 RurumigarÈjakÈle13 DhammadevaputtakÈle14ti
evamÈdÊsu khantipÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi.
Ekantena panassa KhantivÈdikÈle–
______________________________________________________________
1. Khu 6. 275 piÔÔhÈdÊsu.
2. DÊ 2. 178; Khu 4. 388 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 5. 16 piÔÔhe.
4. Khu 5. 42 piÔÔhe.
5. Gavesitabbo.
6. Khu 6. 204 piÔÔhÈdÊsu.
7. Abhi-®Ôha 1. 73; JÈtaka-®Ôha 1. 55; ApadÈna-®Ôha 1. 57 piÔÔhesu.
8. Khu 5. 13 piÔÔhe.
9. Khu 5. 14 piÔÔhe.
10. Abhi-®Ôha 1. 73; JÈtaka-®Ôha 1. 55; ApadÈna-®Ôha 1. 57 piÔÔhesu.
11. Khu 4. 412; Khu 5. 165, 380 piÔÔhesu.
12. Khu 4. 412; Khu 5. 82 piÔÔhÈdÊsu.
13. Khu 4. 403; Khu 5. 270 piÔÔhÈdÊsu.
14. Khu 4. 405; Khu 5. 229 piÔÔhÈdÊsu.
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“AcetanaÑva koÔÔente, tiÓhena pharasunÈ mamaÑ.
KÈsirÈje na kuppÈmi, esÈ me khantipÈramÊ”ti1–

evaÑ acetanabhÈvena viya mahÈdukkhaÑ anubhavantassa khantipÈramÊ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
KatvÈ daÄhamadhiÔÔhÈnanti kusalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ tassa tassa
pÈramisamÈdÈnassa tadupakÈrakasamÈdÈnassa ca adhiÔÔhÈnaÑ daÄhataraÑ
asithilaÑ katvÈ, taÑ taÑ vatasamÈdÈnaÑ anivattibhÈvena adhiÔÔhahitvÈti
attho. Tattha JotipÈlakÈle2 Sarabha~gakÈle3 NemikÈle4ti evamÈdÊsu
adhiÔÔhÈnapÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena
panassa TemiyakumÈrakÈle–
“MÈtÈpitÈ na me dessÈ, attÈ me na ca dessiyo5.
SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ vatamadhiÔÔhahin”ti6–
evaÑ jÊvitaÑ pariccajitvÈ vataÑ adhiÔÔhahantassa adhiÔÔhÈnapÈramÊ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
SaccavÈcÈnurakkhiyÈti saccavÈcaÑ anurakkhitvÈ jÊvitantarÈyepi
anariyavohÈraÑ g|thaÑ viya jigucchanto pariharitvÈ sabbaso
avisaÑvÈdibhÈvaÑ rakkhitvÈ. Tattha KapirÈjakÈle7 SaccatÈpasakÈle8
MaccharÈjakÈle9ti evamÈdÊsu saccapÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ
nÈma natthi. Ekantena panassa MahÈsutasomakÈle–
“SaccavÈcaÑ anurakkhanto, cajitvÈ mama jÊvitaÑ.
MocesiÑ ekasataÑ khattiye, esÈ me saccapÈramÊ”ti10–
evaÑ jÊvitaÑ cajitvÈ saccaÑ anurakkhantassa saccapÈramÊ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi-®Ôha 1. 74; JÈtaka-®Ôha 1. 55; ApadÈna-®Ôha 1. 57 piÔÔhesu.
2. Ma 2. 236 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 6. 5 piÔÔhÈdÊsu.
4. Khu 4. 389; Khu 6. 184 piÔÔhÈdÊsu.
5. Navi dessaÑ mahÈyasaÑ (SÊ, Ka)
6. Khu 4. 413 piÔÔhe.
7. Khu 4. 413 piÔÔhÈdÊsu.
8. Gavesitabbo.
9. Khu 5. 415 piÔÔhÈdÊsu.
10. Abhi-®Ôha 1. 74; JÈtaka-®Ôha 1. 55; ApadÈna-®Ôha 1. 57 piÔÔhesu.
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MettÈya pÈramiÑ gantvÈti sabbasattesu anodhiso
hit|pasaÑhÈralakkhaÓÈya mettÈya pÈramiÑ paramukkaÑsataÑ patvÈ.
Tattha C|ÄadhammapÈlakÈle1 MahÈsÊlavarÈjakÈle2 SÈmapaÓÉitakÈle3ti
evamÈdÊsu mettÈpÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi.
Ekantena panassa SuvaÓÓasÈmakÈle–
“Na maÑ koci uttasati, napihaÑ bhÈyÈmi kassaci.
MettÈbalenupatthaddho, ramÈmi pavane tadÈ”ti4–
evaÑ jÊvitampi anoloketvÈ mettÈyantassa mettÈpÈramÊ paramatthapÈramÊ
nÈma jÈtÈ.
SammÈnanÈvamÈnaneti sakkaccaÑ p|jÈsakkÈrÈdinÈ sammÈnane
oÔÔhubhanÈdinÈ5 avamÈnane ca sabbattha lokadhamme samako samacitto
nibbikÈro hutvÈ uttamaÑ anuttaraÑ sabbaÒÒutaÑ adhigatosmÊti attho.
Tattha MahÈvÈnarindakÈle6 KÈsirÈjakÈle KhemabrÈhmaÓakÈle
AÔÔhisenaparibbÈjakakÈle7ti evamÈdÊsu upekkhÈpÈramiyÈ p|ritattabhÈvÈnaÑ
parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena panassa MahÈlomahaÑsakÈle–
“SusÈne seyyaÑ kappemi, chavaÔÔhikaÑ upanidhÈya’haÑ.
GÈmaÓÉalÈ upÈgantvÈ, r|paÑ dassentinappakan”ti8–
evaÑ gÈmadÈrakesu oÔÔhubhanÈdÊhi ceva mÈlÈgandh|pahÈrÈdÊhi ca
sukhadukkhaÑ uppÈdentesupi upekkhaÑ anativattantassa upekkhÈpÈramÊ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. Iti BhagavÈ–
“EvaÑ bahubbidhaÑ dukkhaÑ, sampattÊ ca bahubbidhÈ.
BhavÈbhave anubhavitvÈ, patto sambodhimuttaman”ti–
sammÈsambodhiÑ adhigantuÑ imasmiÑ bhaddakappe attanÈ kataÑ
dukkaracariyaÑ sa~khepeneva vatvÈ puna–
“DatvÈ dÈtabbakaÑ dÈnaÑ, sÊlaÑ p|retvÈ asesato.
Nekkhamme pÈramiÑ gantvÈ, patto sambodhimuttamaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 125 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 4. 418; Khu 6. 174 piÔÔhÈdÊsu.
5. NiÔÔhubhanÈdinÈ (SÊ)
7. Khu 5. 161 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 5. 13 piÔÔhe.
4. Khu 4. 418 piÔÔhe.
6. Khu 5. 14 piÔÔhe.
8. Khu 4. 419 piÔÔhe.
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PaÓÉite paripucchitvÈ, vÊriyaÑ katvÈna muttamaÑ.
KhantiyÈ pÈramiÑ gantvÈ, patto sambodhimuttamaÑ.
KatvÈ daÄhamadhiÔÔhÈnaÑ, saccavÈcÈnurakkhiya.
MettÈya pÈramiÑ gantvÈ, patto sambodhimuttamaÑ.
LÈbhÈlÈbhe yasÈyase, sammÈnanÈvamÈnane.
Sabbattha samako hutvÈ, patto sambodhimuttaman”ti–

attanÈ sammadeva parip|ritÈ dasa pÈramiyo dasseti.

PakiÓÓakakathÈ
ImasmiÑ pana ÔhÈne ÔhatvÈ mahÈbodhiyÈnapaÔipattiyaÑ ussÈhajÈtÈnaÑ
kulaputtÈnaÑ bodhisambhÈresu nÈnappakÈrakosallatthaÑ sabbapÈramÊsu
pakiÓÓakakathÈ kathetabbÈ.
TatridaÑ paÒhakammaÑ–kÈ panetÈ pÈramiyo? KenaÔÔhena pÈramiyo?
KatividhÈ cetÈ? Ko tÈsaÑ kamo? KÈni
lakkhaÓarasapaccupaÔÔhÈnapadaÔÔhÈnÈni? Ko paccayo? Ko saÑkileso? KiÑ
vodÈnaÑ? Ko paÔipakkho? KÈ paÔipatti? Ko vibhÈgo? Ko sa~gaho? Ko
sampÈdan|pÈyo? Kittakena kÈlena sampÈdanaÑ? Ko ÈnisaÑso? KiÑ
cetÈsaÑ phalanti?
TatridaÑ vissajjanaÑ–kÈ panetÈ pÈramiyoti? TaÓhÈmÈnadiÔÔhÊhi1
anupahatÈ karuÓ|pÈyakosallapariggahitÈ dÈnÈdayo guÓÈ pÈramiyo.
KenaÔÔhena pÈramiyoti? DÈna sÊlÈdi guÓavisesayogena sattuttamatÈya
paramÈ mahÈsattÈ bodhisattÈ, tesaÑ bhÈvo kammaÑ vÈ pÈramÊ,
dÈnÈdikiriyÈ. Atha vÈ paratÊti2 paramo, dÈnÈdiguÓÈnaÑ p|rako pÈlako cÈti
bodhisatto, paramassa3 ayaÑ, paramassa vÈ bhÈvo, kammaÑ vÈ pÈramÊ,
dÈnÈdikiriyÈva. Atha vÈ paraÑ sattaÑ attani mavati bandhati
guÓavisesayogena, paraÑ vÈ adhikataraÑ majjati sujjhati saÑkilesamalato,
paraÑ vÈ seÔÔhaÑ nibbÈnaÑ visesena mayati gacchati, paraÑ vÈ lokaÑ
pamÈÓabh|tena ÒÈÓavisesena idhalokaÑ viya munÈti paricchindati, paraÑ
vÈ ativiya sÊlÈdiguÓagaÓaÑ attano santÈne minoti pakkhipati, paraÑ vÈ
attabh|tato dhammakÈyato aÒÒaÑ paÔipakkhaÑ vÈ tadanatthakaraÑ
kilesacoragaÓaÑ minÈti hiÑsatÊti paramo, mahÈsatto. Paramassa ayanti-Èdi
vuttanayena yojetabbaÑ. PÈre vÈ nibbÈne majjati sujjhati satte ca sodheti,
tattha vÈ satte mavati bandhati yojeti, taÑ vÈ mayati gacchati gameti ca,
munÈti vÈ taÑ
______________________________________________________________
1. TaÓhÈmÈnÈdÊhi (Ka)

2. P|retÊti (SÊ, Ka)

3. Bodhisatto paramo (SÊ)
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yÈthÈvato, tattha vÈ satte minoti pakkhipati, kilesÈrayo vÈ sattÈnaÑ tattha
minÈti hiÑsatÊti pÈramÊ, mahÈpuriso. Tassa bhÈvo kammaÑ vÈ pÈramitÈ,
dÈnÈdikiriyÈva. IminÈ nayena pÈramÊsaddattho veditabbo.
KatividhÈti? Sa~khepato dasavidhÈ, tÈ pana PÈÄiyaÑ sar|pato
ÈgatÈyeva. YathÈha–
“Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ.
Pubbakehi mahesÊhi, anuciÓÓaÑ mahÈpathan1”ti2–
Èdi. YathÈ cÈha3 “kati nu kho bhante BuddhakÈrakÈ dhammÈ? Dasa kho
SÈriputta BuddhakÈrakÈ dhammÈ, katame dasa? DÈnaÑ kho SÈriputta
BuddhakÈrako dhammo, sÊlaÑ nekkhammaÑ paÒÒÈ vÊriyaÑ khanti saccaÑ
adhiÔÔhÈnaÑ mettÈ upekkhÈ BuddhakÈrako dhammo, ime kho SÈriputta dasa
BuddhakÈrakÈ dhammÈ”ti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈ Sugato
athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
“DÈnaÑ sÊlaÒca nekkhammaÑ, paÒÒÈ vÊriyena paÒcamaÑ.
Khanti saccamadhiÔÔhÈnaÑ, mettupekkhÈti te dasÈ”ti4.
Keci pana “chabbidhÈ”ti vadanti, taÑ etÈsaÑ sa~gahavasena vuttaÑ. So
pana sa~gaho parato Èvi bhavissati.
Ko tÈsaÑ kamoti ettha kamoti desanÈkkamo, so ca
paÔhamasamÈdÈnahetuko, samÈdÈnaÑ pavicayahetukaÑ5, iti yathÈ Èdimhi
pavicitÈ samÈdinnÈ ca, tathÈ desitÈ. Tattha dÈnaÑ sÊlassa bah|pakÈraÑ
sukaraÒcÈti taÑ Èdimhi vuttaÑ. DÈnaÑ6 sÊlapariggahitaÑ mahapphalaÑ hoti
mahÈnisaÑsanti dÈnÈnantaraÑ sÊlaÑ vuttaÑ. SÊlaÑ
nekkhammapariggahitaÑ, nekkhammaÑ paÒÒÈpariggahitaÑ, paÒÒÈ
vÊriyapariggahitÈ, vÊriyaÑ khantipariggahitaÑ, khanti saccapariggahitÈ,
saccaÑ adhiÔÔhÈnapariggahitaÑ, adhiÔÔhÈnaÑ mettÈpariggahitaÑ,
______________________________________________________________
1. ŒsevitanisevitaÑ (SÊ, Ka)
2. Khu 4. 315 piÔÔhe.
4. Khu 4. 306 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.
6. Avi ca dÈnaÑ (Ka)

3. Aparampi vuttaÑ (Ka)
5. ParicayahetukaÑ (SÊ)
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mettÈ upekkhÈpariggahitÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti
mettÈnantaramupekkhÈ vuttÈ. UpekkhÈ pana karuÓÈpariggahitÈ karuÓÈ ca
upekkhÈpariggahitÈti veditabbÈ. KathaÑ pana mahÈkÈruÓikÈ bodhisattÈ
sattesu upekkhakÈ hontÊti? “Upekkhitabbayuttesu kaÒci kÈlaÑ upekkhakÈ
honti, na pana sabbattha sabbadÈ cÈ”ti keci. Apare pana “na sattesu
upekkhakÈ, sattakatesu pana vippakÈresu upekkhakÈ hontÊ”ti.
Aparo nayo–pacurajanesupi pavattiyÈ sabbasattasÈdhÈraÓattÈ
appaphalattÈ sukarattÈ ca Èdimhi dÈnaÑ vuttaÑ. SÊlena
dÈyakapaÔiggÈhakasuddhito parÈnuggahaÑ vatvÈ parapÊÄÈnivattivacanato
kiriyadhammaÑ vatvÈ akiriyadhammavacanato bhogasampattihetuÑ vatvÈ
bhavasampattihetuvacanato ca dÈnassa anantaraÑ sÊlaÑ vuttaÑ.
Nekkhammena sÊlasampattisiddhito kÈyavacÊsucaritaÑ vatvÈ
manosucaritavacanato visuddhasÊlassa sukheneva jhÈnasamijjhanato
kammÈparÈdhappahÈnena payogasuddhiÑ vatvÈ kilesÈparÈdhappahÈnena
Èsayasuddhivacanato vÊtikkamappahÈnena cittassa1
pariyuÔÔhÈnappahÈnavacanato ca sÊlassa anantaraÑ nekkhammaÑ vuttaÑ.
PaÒÒÈya nekkhammassa siddhiparisuddhito jhÈnÈbhÈvena
paÒÒÈbhÈvavacanato “samÈdhipadaÔÔhÈnÈ hi paÒÒÈ, paÒÒÈpaccupaÔÔhÈno ca
samÈdhi”. SamathanimittaÑ vatvÈ upekkhÈnimittavacanato parahitajjhÈnena
parahitakaraÓ|pÈyakosallavacanato ca nekkhammassa anantaraÑ paÒÒÈ
vuttÈ. VÊriyÈrambhena paÒÒÈkiccasiddhito
sattasuÒÒatÈdhammanijjhÈnakkhantiÑ vatvÈ sattahitÈya Èrambhassa
acchariyatÈvacanato2 upekkhÈnimittaÑ vatvÈ paggahanimittavacanato
nisammakÈritaÑ vatvÈ uÔÔhÈnavacanato ca “nisammakÈrino hi uÔÔhÈnaÑ
phalavisesamÈvahatÊ”ti paÒÒÈya anantaraÑ vÊriyaÑ vuttaÑ.
VÊriyena titikkhÈsiddhito “vÊriyavÈ hi ÈraddhavÊriyattÈ sattasa~khÈrehi
upanÊtaÑ dukkhaÑ abhibhuyya viharati”. VÊriyassa titikkhÈla~kÈrabhÈvato
“vÊriyavato hi titikkhÈ sobhati”. PaggahanimittaÑ vatvÈ
samathanimittavacanato accÈrambhena uddhaccadosappahÈnavacanato
“dhammanijjhÈnakkhantiyÈ hi uddhaccadoso pahÊyati”. VÊriyavato
sÈtaccakaraÓavacanato “khantibahulo hi anuddhato sÈtaccakÈrÊ hoti”.
______________________________________________________________
1. VÊtikkamappahÈne Ôhitassa (SÊ)

2. AmacchariyatÈvacanato (SÊ)
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AppamÈdavato parahitakiriyÈrambhe paccupakÈrataÓhÈbhÈvavacanato
“yÈthÈvato dhammanijjhÈne hi sati taÓhÈ na hoti”. ParahitÈrambhe paramepi
parakatadukkhasahanatÈvacanato ca vÊriyassa anantaraÑ khanti vuttÈ.
Saccena khantiyÈ cirÈdhiÔÔhÈnato apakÈrino apakÈrakhantiÑ vatvÈ
tadupakÈrakaraÓe avisaÑvÈdavacanato khantiyÈ apavÈdavÈcÈvikampanena
bh|tavÈditÈya avijahanavacanato sattasuÒÒatÈdhammanijjhÈnakkhantiÑ
vatvÈ tadupabr|hitaÒÈÓasaccavacanato ca khantiyÈ anantaraÑ saccaÑ
vuttaÑ.
AdhiÔÔhÈnena saccasiddhito “acalÈdhiÔÔhÈnassa hi virati sijjhati”.
AvisaÑvÈditaÑ vatvÈ tattha acalabhÈvavacanato “saccasandho hi dÈnÈdÊsu
paÔiÒÒÈnur|paÑ niccalova pavattati”. ©ÈÓasaccaÑ vatvÈ sambhÈresu
pavattiniÔÔhÈpanavacanato “yathÈbh|taÒÈÓavÈ hi bodhisambhÈre adhiÔÔhÈti,
te ca niÔÔhÈpeti paÔipakkhehi akampiyabhÈvato”ti saccassa anantaraÑ
adhiÔÔhÈnaÑ vuttaÑ. MettÈya parahitakaraÓasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnasiddhito
adhiÔÔhÈnaÑ vatvÈ hit|pasaÑhÈravacanato “bodhisambhÈre hi
adhitiÔÔhamÈno mettÈvihÈrÊ hoti”. AcalÈdhiÔÔhÈnassa samÈdÈnÈvikopanena
samÈdÈnasambhavato ca adhiÔÔhÈnassa anantaraÑ mettÈ vuttÈ. UpekkhÈya
mettÈvisuddhito sattesu hit|pasaÑhÈraÑ vatvÈ tadaparÈdhesu
udÈsÊnatÈvacanato mettÈbhÈvanaÑ vatvÈ tannissandabhÈvanÈvacanato
hitakÈmasattepi upekkhakoti acchariyaguÓatÈvacanato ca mettÈya anantaraÑ
upekkhÈ vuttÈti evametÈsaÑ kamo veditabbo.
KÈni lakkhaÓarasapaccupaÔÔhÈnapadaÔÔhÈnÈnÊti ettha avisesena tÈva
sabbÈpi pÈramiyo parÈnuggahalakkhaÓÈ, paresaÑ upakÈrakaraÓarasÈ,
avikampanarasÈ vÈ, hitesitÈpaccupaÔÔhÈnÈ, BuddhattapaccupaÔÔhÈnÈ vÈ,
mahÈkaruÓÈpadaÔÔhÈnÈ, karuÓ|pÈyakosallapadaÔÔhÈnÈ vÈ.
Visesena pana yasmÈ karuÓ|pÈyakosallapariggahitÈ
att|pakaraÓapariccÈgacetanÈ dÈnapÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahitaÑ
kÈyavacÊsucaritaÑ atthato akattabbaviratikattabbakaraÓacetanÈdayo ca
sÊlapÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahito ÈdÊnavadassanapubba~gamo
kÈmabhavehi nikkhamanacittuppÈdo nekkhammapÈramitÈ,
karuÓ|pÈyakosallapariggahito dhammÈnaÑ sÈmaÒÒavisesalakkhaÓÈvabodho
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paÒÒÈpÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahito kÈyacittehi parahitÈrambho
vÊriyapÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahitaÑ
sattasa~khÈrÈparÈdhasahanaÑ adosappadhÈno tadÈkÈrappavattacittuppÈdo
khantipÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahitaÑ viraticetanÈdibhedaÑ
avisaÑvÈdanaÑ saccapÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahitaÑ
acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ tadÈkÈrappavatto cittuppÈdo adhiÔÔhÈnapÈramitÈ,
karuÓ|pÈyakosallapariggahito lokassa hitasukh|pasaÑhÈro atthato abyÈpÈdo
mettÈpÈramitÈ, karuÓ|pÈyakosallapariggahitÈ anunayapaÔighaviddhaÑsanÊ
iÔÔhÈniÔÔhesu sattasa~khÈresu samappavatti upekkhÈpÈramitÈ.
TasmÈ pariccÈgalakkhaÓÈ dÈnapÈramÊ, deyyadhamme
lobhaviddhaÑsanarasÈ, anÈsattipaccupaÔÔhÈnÈ,
bhavavibhavasampattipaccupaÔÔhÈnÈ vÈ, pariccajitabbavatthupadaÔÔhÈnÈ.
SÊlanalakkhaÓÈ sÊlapÈramÊ, samÈdhÈnalakkhaÓÈ1 patiÔÔhÈnalakkhaÓÈ cÈti
vuttaÑ hoti. DussÊlyaviddhaÑsanarasÈ, anavajjarasÈ vÈ,
soceyyapaccupaÔÔhÈnÈ, hirottappapadaÔÔhÈnÈ. KÈmato ca bhavato ca
nikkhamanalakkhaÓÈ nekkhammapÈramÊ, tadÈdÊnavavibhÈvanarasÈ, tato eva
vimukhabhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ, saÑvegapadaÔÔhÈnÈ.
YathÈsabhÈvapaÔivedhalakkhaÓÈ paÒÒÈpÈramÊ, akkhalitapaÔivedhalakkhaÓÈ
vÈ kusalissÈsakhitta-usupaÔivedho viya, visayobhÈsanarasÈ padÊpo viya,
asammohapaccupaÔÔhÈnÈ araÒÒagatasudesiko viya, samÈdhipadaÔÔhÈnÈ,
catusaccapadaÔÔhÈnÈ vÈ. UssÈhalakkhaÓÈ vÊriyapÈramÊ, upatthambhanarasÈ,
asaÑsÊdanapaccupaÔÔhÈnÈ, vÊriyÈrambhavatthupadaÔÔhÈnÈ,
saÑvegapadaÔÔhÈnÈ vÈ. KhamanalakkhaÓÈ khantipÈramÊ,
iÔÔhÈniÔÔhasahanarasÈ, adhivÈsanapaccupaÔÔhÈnÈ, avirodhapaccupaÔÔhÈnÈ vÈ,
yathÈbh|tadassanapadaÔÔhÈnÈ. AvisaÑvÈdanalakkhaÓÈ saccapÈramÊ,
yathÈsabhÈvavibhÈvanarasÈ, sÈdutÈpaccupaÔÔhÈnÈ, soraccapadaÔÔhÈnÈ.
BodhisambhÈresu adhiÔÔhÈnalakkhaÓÈ adhiÔÔhÈnapÈramÊ, tesaÑ
paÔipakkhÈbhibhavanarasÈ, tattha acalatÈpaccupaÔÔhÈnÈ,
bodhisambhÈrapadaÔÔhÈnÈ. HitÈkÈrappavattilakkhaÓÈ mettÈpÈramÊ,
hit|pasaÑhÈrarasÈ, ÈghÈtavinayanarasÈ vÈ, sommabhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ,
sattÈnaÑ manÈpabhÈvadassanapadaÔÔhÈnÈ. MajjhattÈkÈrappavattilakkhaÓÈ
upekkhÈpÈramÊ, samabhÈvadassanarasÈ,
paÔighÈnunayav|pasamapaccupaÔÔhÈnÈ,
kammassakatÈpaccavekkhaÓapadaÔÔhÈnÈ.
______________________________________________________________
1. SamÈdÈnalakkhaÓÈ (SÊ)
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Ettha ca karuÓ|pÈyakosallapariggahitatÈ dÈnÈdÊnaÑ
pariccÈgÈdilakkhaÓassa visesanabhÈvena vattabbÈ.
KaruÓ|pÈyakosallapariggahitÈni hi dÈnÈdÊni bodhisattasantÈne pavattÈni
dÈnÈdipÈramiyo nÈma honti.
Ko paccayoti? AbhinÊhÈro tÈva pÈramÊnaÑ paccayo. Yo hi ayaÑ–
“ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.
PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ.
AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊ”ti1–
evaÑ vutto aÔÔhadhammasamodhÈnasampÈdito “tiÓÓo tÈreyyaÑ mutto
moceyyaÑ danto dameyyaÑ santo sameyyaÑ assattho assÈseyyaÑ
parinibbuto parinibbÈpeyyaÑ suddho sodheyyaÑ buddho bodheyyan”tiÈdinayappavatto abhinÊhÈro, so avisesena sabbapÈramÊnaÑ paccayo.
TappavattiyÈ hi uddhaÑ pÈramÊnaÑ
pavicayupaÔÔhÈnasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈnanipphattiyo mahÈpurisÈnaÑ
sambhavanti.
Tattha manussattanti manussattabhÈvo. ManussattabhÈveyeva hi ÔhatvÈ
BuddhattaÑ patthentassa patthanÈ samijjhati, na nÈgasupaÓÓÈdijÈtÊsu
Ôhitassa, kasmÈti ce? BuddhabhÈvassa ananucchavikabhÈvato.
Li~gasampattÊti manussattabhÈve ÔhitassÈpi purisasseva patthanÈ
samijjhati, na itthiyÈ na paÓÉakanapuÑsaka-ubhatobyaÒjanakÈnaÑ vÈ
samijjhati, kasmÈti ce? YathÈvuttakÈraÓato lakkhaÓapÈrip|riyÈ abhÈvato ca.
VuttaÒcetaÑ “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ itthÊ arahaÑ assa
sammÈsambuddho”ti2vitthÈro. TasmÈ manussajÈtikassÈpi itthili~ge Ôhitassa
paÓÉakÈdÊnaÑ vÈ patthanÈ na samijjhati.
Het|ti upanissayasampatti. ManussapurisassÈpi hi
upanissayasampannasseva hetusampattiyÈ patthanÈ samijjhati, na itarassa.
______________________________________________________________
1. Khu 4. 311 piÔÔhe.

2. Ma 3. 100; AÑ 1. 30; Abhi 2. 349 piÔÔhesu.
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SatthÈradassananti SatthusammukhÊbhÈvo. DharamÈnakabuddhasseva hi
santike patthentassa patthanÈ samijjhati, parinibbute pana Bhagavati
cetiyassa santike vÈ bodhim|le vÈ paÔimÈya vÈ
PaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ vÈ santike patthanÈ na samijjhati, kasmÈ?
AdhikÈrassa balavabhÈvÈbhÈvato. BuddhÈnaÑ eva pana santike patthanÈ
samijjhati, ajjhÈsayassa uÄÈrabhÈvena tadadhikÈrassa balavabhÈvÈpattito.
PabbajjÈti Buddhassa Bhagavato santike patthentassÈpi
kammakiriyavÈdÊsu tÈpasesu vÈ bhikkh|su vÈ pabbajitasseva patthanÈ
samijjhati, no gihili~ge Ôhitassa, kasmÈ? BuddhabhÈvassa
ananucchavikabhÈvato. PabbajitÈ eva hi mahÈbodhisattÈ sammÈsambodhiÑ
adhigacchanti, na gahaÔÔhabh|tÈ, tasmÈ paÓidhÈnakÈle ca pabbajjÈli~gaÑ
eva hi yuttar|paÑ kiÒca1guÓasampatti-adhiÔÔhÈnabhÈvato.
GuÓasampattÊti abhiÒÒÈdiguÓasampadÈ. PabbajitassÈpi hi
aÔÔhasamÈpattilÈbhino paÒcÈbhiÒÒasseva patthanÈ samijjhati, na
yathÈvuttaguÓasampattiyÈ virahitassa, kasmÈ? PÈramipavicayassa
asamatthabhÈvato, upanissayasampattiyÈ abhiÒÒÈsampattiyÈ ca
samannÈgatattÈ mahÈpurisÈ katÈbhinÊhÈrÈ sayameva pÈramÊ pavicetuÑ
samatthÈ honti.
AdhikÈroti adhiko upakÈro. YathÈvuttaguÓasampannopi hi yo attano
jÊvitampi BuddhÈnaÑ pariccajitvÈ tasmiÑ kÈle adhikaÑ upakÈraÑ karoti,
tasseva abhinÊhÈro samijjhati, na itarassa.
ChandatÈti kattukÈmatÈkusalacchando. Yassa hi
yathÈvuttadhammasamannÈgatassa BuddhakÈrakadhammÈnaÑ atthÈya
mahanto chando mahatÊ patthanÈ mahatÊ kattukÈmatÈ atthi, tasseva
samijjhati, na itarassa.
TatridaÑ chandamahantatÈya opammaÑ–yo sakalacakkavÈÄagabbhaÑ
ekodakÊbh|taÑ attano bÈhubaleneva uttaritvÈ pÈraÑ gantuÑ samattho, so
______________________________________________________________
1. KiÒci (SÊ)
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BuddhattaÑ pÈpuÓÈtÊti sutvÈ taÑ dukkarato adahanto “ahaÑ taÑ uttaritvÈ
pÈraÑ gamissÈmÊ”ti chandajÈto hoti, na tattha sa~kocaÑ Èpajjati. TathÈ yo
sakalacakkavÈÄaÑ vÊtaccikÈnaÑ vigatadh|mÈnaÑ a~gÈrÈnaÑ p|raÑ pÈdehi
akkamanto atikkamitvÈ parabhÈgaÑ pÈpuÓituÑ samattho -pa- na tattha
sa~kocaÑ Èpajjati. TathÈ yo sakalacakkavÈÄaÑ sattis|lehi sunisitaphalehi
nirantaraÑ ÈkiÓÓaÑ pÈdehi akkamanto atikkamitvÈ -pa- na tattha sa~kocaÑ
Èpajjati. TathÈ yo sakalacakkavÈÄaÑ nirantaraÑ
ghanaveÄugumbasaÒchannaÑ kaÓÔakalatÈvanagahanaÑ vinivijjhitvÈ
parabhÈgaÑ gantuÑ samattho -pa- na tattha sa~kocaÑ Èpajjati. TathÈ yo
“cattÈri asa~khyeyyÈni satasahassaÒca kappe niraye paccitvÈ BuddhattaÑ
pattabban”ti sutvÈ taÑ dukkarato adahanto “ahaÑ tattha paccitvÈ
BuddhattaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti chandajÈto hoti, na tattha sa~kocaÑ ÈpajjatÊti
evamÈdinÈ nayena ettha chandassa mahantabhÈvo veditabbo.
EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgato panÈyaÑ abhinÊhÈro atthato tesaÑ
aÔÔhannaÑ a~gÈnaÑ samodhÈnena tathÈpavatto cittuppÈdoti veditabbo. So
sammadeva sammÈsambodhiyÈ paÓidhÈnalakkhaÓo, “aho vatÈhaÑ
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjheyyaÑ, sabbasattÈnaÑ
hitasukhaÑ nipphÈdeyyan”ti evamÈdipatthanÈraso,
bodhisambhÈrahetubhÈvapaccupaÔÔhÈno, mahÈkaruÓÈpadaÔÔhÈno,
upanissayasampattipadaÔÔhÈno vÈ. AcinteyyaÑ Buddhabh|miÑ aparimÈÓaÑ
sattalokahitaÒca Èrabbha pavattiyÈ sabbabuddhakÈrakadhammam|labh|to
paramabhaddako paramakalyÈÓo aparimeyyappabhÈvo puÒÒavisesoti
daÔÔhabbo.
Yassa ca uppattiyÈ saheva mahÈpuriso mahÈbodhiyÈnapaÔipattiÑ otiÓÓo
nÈma hoti niyatabhÈvasamadhigamanato tato anivattanasabhÈvattÈ
bodhisattoti samaÒÒaÑ paÔilabhati, sabbabhÈvena sammÈsambodhiyaÑ
samÈsattamÈnasatÈ bodhisambhÈrasikkhÈsamatthatÈ cassa santiÔÔhati.
YathÈvuttÈbhinÊhÈrasamijjhanena hi mahÈpurisÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓÈdhigamanapubbali~gena sayambhuÒÈÓena sammadeva
sabbapÈramiyo pavicinitvÈ samÈdÈya anukkamena parip|renti. TathÈ
katamahÈbhinÊhÈro hi SumedhapaÓÉito paÔipajji. YathÈha–
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“Handa Buddhakare dhamme, vicinÈmi ito cito.
UddhaÑ adho dasa disÈ, yÈvatÈ dhammadhÈtuyÈ.
Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramin”ti1–
vitthÈro. Tassa ca abhinÊhÈrassa cattÈro paccayÈ cattÈro het| cattÈri ca
balÈni veditabbÈni.
Tattha katame cattÈro paccayÈ? Idha mahÈpuriso passati TathÈgataÑ
mahatÈ BuddhÈnubhÈvena acchariyabbhutaÑ pÈÔihÈriyaÑ karontaÑ, tassa
taÑ nissÈya taÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ mahÈbodhiyaÑ cittaÑ santiÔÔhati
“mahÈnubhÈvÈ vatÈyaÑ dhammadhÈtu yassÈ suppaÔividdhattÈ BhagavÈ
evaÑ acchariyabbhutadhammo acinteyyÈnubhÈvo cÈ”ti. So tameva
mahÈnubhÈvadassanaÑ nissÈya taÑ paccayaÑ katvÈ sambodhiyaÑ
adhimuccanto tattha cittaÑ Ôhapeti. AyaÑ paÔhamo paccayo
mahÈbhinÊhÈrÈya.
Na heva kho passati TathÈgatassa yathÈvuttaÑ mahÈnubhÈvataÑ, api ca
kho suÓÈti “ediso ca ediso ca BhagavÈ”ti. So taÑ nissÈya taÑ paccayaÑ
katvÈ sambodhiyaÑ adhimuccanto tattha cittaÑ Ôhapeti. AyaÑ dutiyo
paccayo mahÈbhinÊhÈrÈya.
Na heva kho passati TathÈgatassa yathÈvuttaÑ mahÈnubhÈvataÑ, napi
taÑ parato suÓÈti, api ca kho TathÈgatassa dhammaÑ desentassa
“DasabalasamannÈgato bhikkhave TathÈgato”ti2ÈdinÈ
BuddhÈnubhÈvapaÔisaÑyuttaÑ dhammaÑ suÓÈti, so taÑ nissÈya taÑ
paccayaÑ katvÈ sambodhiyaÑ adhimuccanto tattha cittaÑ Ôhapeti. AyaÑ
tatiyo paccayo mahÈbhinÊhÈrÈya.
Na heva kho passati TathÈgatassa yathÈvuttaÑ mahÈnubhÈvataÑ, napi
taÑ parato suÓÈti, napi TathÈgatassa dhammaÑ suÓÈti, api ca kho
uÄÈrajjhÈsayo kalyÈÓÈdhimuttiko “ahametaÑ BuddhavaÑsaÑ BuddhatantiÑ
BuddhapaveÓiÑ BuddhadhammataÑ paripÈlessÈmÊ”ti yÈvadeva dhammaÑ
eva sakkaronto garukaronto mÈnento p|jento dhammaÑ apacÈyamÈno taÑ
nissÈya taÑ paccayaÑ katvÈ sambodhiyaÑ adhimuccanto tattha cittaÑ
Ôhapeti. AyaÑ catuttho paccayo mahÈbhinÊhÈrÈya.
______________________________________________________________
1. Khu 4. 315 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 265, 266 piÔÔhÈdÊsu.
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Tattha katame cattÈro het| mahÈbhinÊhÈrÈya? Idha mahÈpuriso pakatiyÈ

upanissayasampannova hoti purimakesu Buddhesu katÈdhikÈro. AyaÑ
paÔhamo hetu mahÈbhinÊhÈrÈya. Puna caparaÑ mahÈpuriso pakatiyÈ
karuÓÈjjhÈsayo hoti karuÓÈdhimutto sattÈnaÑ dukkhaÑ apanetukÈmo api ca
attano kÈyajÊvitaÑ pariccajitvÈ. AyaÑ dutiyo hetu mahÈbhinÊhÈrÈya. Puna
caparaÑ mahÈpuriso sakalatopi vaÔÔadukkhato sattahitÈya ca
dukkaracariyato sucirampi kÈlaÑ ghaÔento vÈyamanto anibbinno hoti
anutrÈsÊ yÈva icchitatthanipphatti. AyaÑ tatiyo hetu mahÈbhinÊhÈrÈya. Puna
caparaÑ mahÈpuriso kalyÈÓamittasannissito hoti, yo ahitato nivÈreti hite
patiÔÔhapeti. AyaÑ catuttho hetu mahÈbhinÊhÈrÈya.
TatrÈyaÑ mahÈpurisassa upanissayasampadÈ–ekantenevassa yathÈ
ajjhÈsayo sambodhininno hoti sambodhipoÓo sambodhipabbhÈro, tathÈ
sattÈnaÑ hitacariyÈ, yato cÈnena purimabuddhÈnaÑ santike sambodhiyÈ
paÓidhÈnaÑ kataÑ hoti manasÈ vÈcÈya ca “ahampi ediso SammÈsambuddho
hutvÈ sammadeva sattÈnaÑ hitasukhaÑ nipphÈdeyyan”ti. EvaÑ
sampann|panissayassa panassa imÈni upanissayasampattiyÈ li~gÈni bhavanti
yehi samannÈgatassa sÈvakabodhisattehi ca paccekabodhisattehi ca
mahÈviseso mahantaÑ nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈyati indriyato paÔipattito
kosallato ca. Idha upanissayasampanno mahÈpuriso yathÈ visadindriyo hoti
visadaÒÈÓo, na tathÈ itare. ParahitÈya paÔipanno hoti, na attahitÈya. TathÈ hi
so yathÈ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnaÑ paÔipajjati, na tathÈ itare. Tattha ca kosallaÑ
Èvahati ÔhÈnuppattikapaÔibhÈnena ÔhÈnÈÔhÈnakusalatÈya ca.
TathÈ mahÈpuriso pakatiyÈ dÈnajjhÈsayo hoti dÈnÈbhirato, sati
deyyadhamme deti eva, na dÈnato sa~kocaÑ Èpajjati, satataÑ samitaÑ
saÑvibhÈgasÊlo hoti, pamuditova deti ÈdarajÈto, na udÈsÊnacitto,
mahantampi dÈnaÑ datvÈ na ca dÈnena santuÔÔho hoti, pageva appaÑ,
paresaÒca ussÈhaÑ janento dÈne vaÓÓaÑ bhÈsati, dÈnapaÔisaÑyuttaÑ
dhammakathaÑ karoti, aÒÒe ca paresaÑ dente disvÈ
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attamano hoti, bhayaÔÔhÈnesu ca paresaÑ abhayaÑ detÊti evamÈdÊni
dÈnajjhÈsayassa mahÈpurisassa dÈnapÈramiyÈ li~gÈni.
TathÈ pÈÓÈtipÈtÈdÊhi pÈpadhammehi hirÊyati ottappati, sattÈnaÑ
aviheÔhanajÈtiko hoti sorato sukhasÊlo asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko suvaco
sovacassakaraÓÊyehi dhammehi samannÈgato mudujÈtiko atthaddho
anatimÈnÊ, parasantakaÑ nÈdiyati antamaso tiÓasalÈkaÑ upÈdÈya, attano
hatthe nikkhittaÑ iÓaÑ vÈ gahetvÈ paraÑ na visaÑvÈdeti, parasmiÑ vÈ
attano santake byÈm|Ähe vissarite vÈ taÑ saÒÒÈpetvÈ paÔipÈdeti yathÈ taÑ na
parahatthagataÑ hoti, aloluppo hoti, parapariggahesu pÈpakaÑ cittampi na
uppÈdeti, itthibyasanÈdÊni d|rato parivajjeti, saccavÈdÊ saccasandho
bhinnÈnaÑ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ anuppadÈtÈ piyavÈdÊ mihitapubba~gamo
pubbabhÈsÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ anabhijjhÈlu abyÈpannacitto
aviparÊtadassano kammassakataÒÈÓena saccÈnulomikaÒÈÓena kataÒÒ|
katavedÊ vuddhÈpacÈyÊ suvisuddhÈjÊvo dhammakÈmo parepi dhamme
samÈdapetÈ sabbena sabbaÑ akiccato satte nivÈretÈ kiccesu patiÔÔhapetÈ
attanÈ ca tattha kicce yogaÑ1 ÈpajjitÈ, katvÈ vÈ pana sayaÑ akattabbaÑ
sÊghaÒÒeva tato paÔivirato hotÊti evamÈdÊni sÊlajjhÈsayassa mahÈpurisassa
sÊlapÈramiyÈ li~gÈni.
TathÈ mandakileso hoti mandanÊvaraÓo pavivekajjhÈsayo
avikkhepabahulo, na tassa pÈpakÈ vitakkÈ cittaÑ anvÈssavanti,
vivekagatassa cassa appakasireneva cittaÑ samÈdhiyati, amittapakkhepi
tuvaÔaÑ mettacittatÈ santiÔÔhati, pageva itarasmiÑ, satimÈ ca hoti
cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ, medhÈvÊ ca hoti
dhammojapaÒÒÈya samannÈgato, nipako ca hoti tÈsu tÈsu itikattabbatÈsu,
ÈraddhavÊriyo ca hoti sattÈnaÑ hitakiriyÈsu, khantibalasamannÈgato ca hoti
sabbasaho, acalÈdhiÔÔhÈno ca hoti daÄhasamÈdÈno, ajjhupekkhako ca hoti
upekkhÈÔhÈnÊyesu dhammes|ti evamÈdÊni mahÈpurisassa
nekkhammajjhÈsayÈdÊnaÑ vasena nekkhammapÈrami-ÈdÊnaÑ li~gÈni
veditabbÈni.
______________________________________________________________
1. VoyogaÑ (Ka)

280

KhuddakanikÈya

Evametehi bodhisambhÈrali~gehi samannÈgatassa mahÈpurisassa yaÑ
vuttaÑ “mahÈbhinÊhÈrÈya kalyÈÓamittasannissayo het|”ti, tatridaÑ
sa~khepato kalyÈÓamittalakkhaÓaÑ–idha kalyÈÓamitto saddhÈsampanno
hoti sÊlasampanno sutasampanno cÈgasampanno vÊriyasampanno
satisampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno. Tattha saddhÈsampattiyÈ
saddahati TathÈgatassa bodhiÑ kammaphalaÒca, tena sammÈsambodhiyÈ
hetubh|taÑ sattesu hitesitaÑ na pariccajati, sÊlasampattiyÈ sattÈnaÑ piyo
hoti manÈpo garu bhÈvanÊyo codako pÈpagarahÊ vattÈ vacanakkhamo,
sutasampattiyÈ sattÈnaÑ hitasukhÈvahaÑ gambhÊraÑ dhammakathaÑ kattÈ
hoti, cÈgasampattiyÈ appiccho hoti santuÔÔho pavivitto asaÑsaÔÔho,
vÊriyasampattiyÈ ÈraddhavÊriyo hoti sattÈnaÑ hitapaÔipattiyaÑ,
satisampattiyÈ upaÔÔhitasati hoti anavajjadhammesu, samÈdhisampattiyÈ
avikkhitto hoti samÈhitacitto, paÒÒÈsampattiyÈ aviparÊtaÑ pajÈnÈti, so satiyÈ
kusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ gatiyo samanvesamÈno paÒÒÈya sattÈnaÑ
hitÈhitaÑ yathÈbh|taÑ jÈnitvÈ samÈdhinÈ tattha ekaggacitto hutvÈ vÊriyena
ahitÈ satte nisedhetvÈ hite niyojeti. TenÈha–
“Piyo garu bhÈvanÊyo, vattÈ ca vacanakkhamo.
GambhÊraÒca kathaÑ kattÈ, no caÔÔhÈne niyojako”ti1.
EvaÑ guÓasamannÈgataÒca kalyÈÓamittaÑ upanissÈya mahÈpuriso
attano upanissayasampattiÑ sammadeva pariyodapeti.
SuvisuddhÈsayapayogo ca hutvÈ cat|hi balehi samannÈgato na cireneva
aÔÔha~ge samodhÈnetvÈ mahÈbhinÊhÈraÑ karonto bodhisattabhÈve
patiÔÔhahati anivattidhammo niyato sambodhiparÈyano.
TassimÈni cattÈri balÈni. AjjhattikabalaÑ yÈ sammÈsambodhiyaÑ
attasannissayÈ dhammagÈravena abhiruci ekantaninnajjhÈsayatÈ, yÈya
mahÈpuriso attÈdhipati lajjÈpassayo2 abhinÊhÈrasampanno ca hutvÈ
pÈramiyo p|retvÈ sammÈsambodhiÑ pÈpuÓÈti. BahirabalaÑ yÈ
sammÈsambodhiyaÑ parasannissayÈ abhiruci ekantaninnajjhÈsayatÈ, yÈya
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 422; Khu 10. 142; Khu 11. 356 piÔÔhesu.

2. LajjÈjjhÈsayo (SÊ)
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mahÈpuriso lokÈdhipati mÈnÈpassayo abhinÊhÈrasampanno ca hutvÈ
pÈramiyo p|retvÈ sammÈsambodhiÑ pÈpuÓÈti. UpanissayabalaÑ yÈ
sammÈsambodhiyaÑ upanissayasampattiyÈ abhiruci ekantaninnajjhÈsayatÈ,
yÈya mahÈpuriso tikkhindriyo visadadhÈtuko satisannissayo
abhinÊhÈrasampanno ca hutvÈ pÈramiyo p|retvÈ sammÈsambodhiÑ
pÈpuÓÈti. PayogabalaÑ yÈ sammÈsambodhiyaÑ tajjÈ payogasampadÈ
sakkaccakÈritÈ sÈtaccakÈritÈ, yÈya mahÈpuriso visuddhapayogo
nirantarakÈrÊ abhinÊhÈrasampanno ca hutvÈ pÈramiyo p|retvÈ
sammÈsambodhiÑ pÈpuÓÈti.
EvamayaÑ cat|hi paccayehi cat|hi het|hi cat|hi ca balehi
sampannasamudÈgamo aÔÔha~gasamodhÈnasampÈdito abhinÊhÈro pÈramÊnaÑ
paccayo m|lakÈraÓabhÈvato, yassa ca pavattiyÈ mahÈpurise cattÈro
acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ patiÔÔhahanti, sabbasattanikÈyaÑ attano
orasaputtaÑ viya viyacittena pariggaÓhÈti. Na cassa cittaÑ
puttasaÑkilesavasena saÑkilissati. SattÈnaÑ hitasukhÈvaho cassa ajjhÈsayo
payogo ca hoti. Attano ca BuddhakÈrakadhammÈ upar|pari vaÉÉhanti
paripaccanti ca, yato ca mahÈpuriso uÄÈratamena puÒÒÈbhisandena
kusalÈbhisandena pavattiyÈ1 paccayena sukhassÈhÈrena samannÈgato
sattÈnaÑ dakkhiÓeyyo uttamagÈravaÔÔhÈnaÑ asadisaÑ puÒÒakkhettaÒca hoti.
EvamanekaguÓo anekÈnisaÑso mahÈbhinÊhÈro pÈramÊnaÑ paccayoti
veditabbo.
YathÈ ca abhinÊhÈro, evaÑ mahÈkaruÓÈ upÈyakosallaÒca. Tattha
upÈyakosallaÑ nÈma dÈnÈdÊnaÑ bodhisambhÈrabhÈvassa nimittabh|tÈ
paÒÒÈ, yÈhi mahÈkaruÓ|pÈyakosallatÈhi mahÈpurisÈnaÑ
attasukhanirapekkhatÈ nirantaraÑ parahitakaraÓapasutatÈ sudukkarehipi
mahÈbodhisattacaritehi visÈdÈbhÈvo
pasÈdasambuddhidassanasavanÈnussaraÓakÈlesupi sattÈnaÑ
hitasukhappaÔilÈbhahetubhÈvo ca sampajjati. TathÈ hissa paÒÒÈya
BuddhabhÈvasiddhi, karuÓÈya Buddhakammasiddhi, paÒÒÈya sayaÑ tarati,
karuÓÈya pare tÈreti, paÒÒÈya paradukkhaÑ parijÈnÈti, karuÓÈya
paradukkhapatikÈraÑ Èrabhati, paÒÒÈya ca dukkhe nibbindati,
______________________________________________________________
1. PavaÉÉhiyÈ (Ka)
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karuÓÈya dukkhaÑ sampaÔicchati, tathÈ paÒÒÈya nibbÈnÈbhimukho hoti,
karuÓÈya vaÔÔaÑ pÈpuÓÈti, tathÈ karuÓÈya saÑsÈrÈbhimukho hoti, paÒÒÈya
tatra nÈbhiramati, paÒÒÈya ca sabbattha virajjati, karuÓÈnugatattÈ na ca na
sabbesaÑ anuggahÈya pavatto, karuÓÈya sabbepi anukampati, na ca na
sabbesaÑ anuggahÈya pavatto, karuÓÈya sabbepi anukampati,
paÒÒÈnugatattÈ na ca na sabbattha virattacitto, paÒÒÈya ca
ahaÑkÈramamaÑkÈrÈbhÈvo, karuÓÈya ÈlasiyadÊnatÈbhÈvo1, tathÈ
paÒÒÈkaruÓÈhi yathÈkkamaÑ attaparanÈthatÈ dhÊravÊrabhÈvo, anattantapaaparantapatÈ, attahitaparahitanipphatti, nibbhayÈbhiÑsanakabhÈvo,
dhammÈdhipatilokÈdhipatitÈ, kataÒÒupubbakÈribhÈvo, mohataÓhÈvigamo,
vijjÈcaraÓasiddhi, balavesÈrajjanipphattÊti sabbassÈpi pÈramitÈphalassa
visesena upÈyabhÈvato paÒÒÈkaruÓÈ pÈramÊnaÑ paccayo. IdaÒca dvayaÑ
pÈramÊnaÑ viya paÓidhÈnassÈpi paccayo.
TathÈ ussÈha-umma~ga2avatthÈnahitacariyÈ ca pÈramÊnaÑ paccayÈti
veditabbÈ, yÈ BuddhabhÈvassa uppattiÔÔhÈnatÈya Buddhabh|miyoti3
vuccanti. Tattha ussÈho nÈma bodhisambhÈrÈnaÑ abbhussahanavÊriyaÑ.
Umma~go nÈma bodhisambhÈresu upÈyakosallabh|tÈ paÒÒÈ. AvatthÈnaÑ
nÈma adhiÔÔhÈnaÑ acalÈdhiÔÔhÈnatÈ. HitacariyÈ nÈma mettÈbhÈvanÈ
karuÓÈbhÈvanÈ ca.
TathÈ nekkhammapaviveka-alobhÈdosÈmohanissaraÓappabhedÈ cha
ajjhÈsayÈ. NekkhammajjhÈsayÈti bodhisattÈ honti kÈmesu gharÈvÈse ca
dosadassÈvino, tathÈ pavivekajjhÈsayÈ sa~gaÓikÈya dosadassÈvino,
alobhajjhÈsayÈ lobhe dosadassÈvino, adosajjhÈsayÈ dose dosadassÈvino,
amohajjhÈsayÈ mohe dosadassÈvino, nissaraÓajjhÈsayÈ sabbabhavesu
dosadassÈvinoti. TasmÈ ete bodhisattÈnaÑ cha ajjhÈsayÈ dÈnÈdÊnaÑ
pÈramÊnaÑ paccayÈti veditabbÈ. Na hi lobhÈdÊsu ÈdÊnavadassanena
alobhÈdÊnaÑ adhikabhÈvena ca vinÈ dÈnÈdipÈramiyo sambhavanti,
alobhÈdÊnaÑ hi adhikabhÈvena pariccÈgÈdininnacittatÈ alobhajjhÈsayÈditÈti
veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. NinnatÈbhÈvo (Ka)

2. Ummagga (SÊ)

3. Bh|miyoti (SÊ, Ka)

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈ

283

YathÈ cete evaÑ dÈnajjhÈsayatÈdayopi bodhiyÈ carantÈnaÑ
bodhisattÈnaÑ dÈnÈdipÈramÊnaÑ paccayo. DÈnajjhÈsayatÈya hi bodhisattÈ
tappaÔipakkhe macchere dosadassÈvino hutvÈ sammadeva dÈnapÈramiÑ
parip|renti. SÊlajjhÈsayatÈya dussÊlye dosadassÈvino hutvÈ sammadeva
sÊlapÈramiÑ parip|renti. NekkhammajjhÈsayatÈya kÈmesu gharÈvÈse ca,
yathÈbh|taÒÈÓajjhÈsayatÈya aÒÒÈÓe1 vicikicchÈya ca, vÊriyajjhÈsayatÈya
kosajje, khantiyajjhÈsayatÈya akkhantiyaÑ, saccajjhÈsayatÈya visaÑvÈde,
adhiÔÔhÈnajjhÈsayatÈya anadhiÔÔhÈne, mettÈjjhÈsayatÈya byÈpÈde,
upekkhÈjjhÈsayatÈya lokadhammesu ÈdÊnavadassÈvino hutvÈ sammadeva
nekkhammÈdipÈramiyo parip|renti. DÈnajjhÈsayatÈdayo dÈnÈdipÈramÊnaÑ
nipphattikÈraÓattÈ paccayo.
TathÈ apariccÈgapariccÈgÈdÊsu yathÈkkamaÑ
ÈdÊnavÈnisaÑsapaccavekkhaÓÈ dÈnÈdipÈramÊnaÑ paccayo. TatthÈyaÑ
paccavekkhaÓavidhi–
khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓagomahiÑsadÈsidÈsaputtadÈrÈdipariggahabyÈsatta
cittÈnaÑ sattÈnaÑ khettÈdÊnaÑ vatthukÈmabhÈvena bahupatthanÊyabhÈvato
rÈjacorÈdisÈdhÈraÓabhÈvato vivÈdÈdhiÔÔhÈnato sapattakaraÓato nissÈrato
paÔilÈbhaparipÈlanesu paraviheÔhanahetuto vinÈsanimittaÒca sokÈdianekavihitabyasanÈvahato tadÈsattinidÈnaÒca
maccheramalapariyuÔÔhitacittÈnaÑ apÈy|papattihetubhÈvatoti evaÑ
vividhavipulÈnatthÈvahÈni pariggahavatth|ni nÈma. TesaÑ pariccÈgoyeva
eko sotthibhÈvoti pariccÈge appamÈdo karaÓÊyo.
Api ca yÈcako yÈcamÈno attano guyhassa Ècikkhanato “mayhaÑ
vissÈsiko”ti ca “pahÈya gamanÊyamattano santakaÑ gahetvÈ paralokaÑ
yÈhÊti mayhaÑ upadesako”ti ca “Èditte viya agÈre maraÓagginÈ Èditte loke
tato mayhaÑ santakassa apavÈhakasahÈyo”ti ca “apavÈhitassa cassa
ajhÈpananikkhepaÔÔhÈnabh|to”ti ca dÈnasa~khÈte kalyÈÓakammasmiÑ
sahÈyabhÈvato sabbasampattÊnaÑ aggabh|tÈya paramadullabhÈya
Buddhabh|miyÈ sampattihetubhÈvato ca “paramo kalyÈÓamitto”ti ca
paccavekkhitabbaÑ.
______________________________________________________________
1. AÔÔhÈne (SÊ)
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TathÈ “uÄÈre kammani anenÈhaÑ sambhÈvito, tasmÈ sÈ sambhÈvanÈ
avitathÈ kÈtabbÈ”ti ca “ekantabheditÈya jÊvitassa ayÈcitenÈpi mayÈ
dÈtabbaÑ, pageva yÈcitenÈ”ti ca “uÄÈrajjhÈsayehi gavesitvÈpi dÈtabbato
sayamevÈgato mama puÒÒenÈ”ti ca “yÈcakassa dÈnÈpadesena
mayhamevÈyamanuggaho”ti ca “ahaÑ viya ayaÑ sabbopi loko mayÈ
anuggahetabbo”ti ca “asati yÈcake kathaÑ mayhaÑ dÈnapÈramÊ p|reyyÈ”ti
ca “yÈcakÈnameva catthÈya mayÈ sabbo pariggahetabbo”ti ca “maÑ
ayÈcitvÈva mama santakaÑ yÈcakÈ kadÈ sayameva gaÓheyyun”ti ca
“kathamahaÑ yÈcakÈnaÑ piyo cassaÑ manÈpo”ti ca “kathaÑ vÈ te mayhaÑ
piyÈ cassu manÈpÈ”ti ca “kathaÑ vÈhaÑ dadamÈno datvÈpi ca attamano
cassaÑ pamudito pÊtisomanassajÈto”ti ca “kathaÑ vÈ me yÈcakÈ bhaveyyuÑ
uÄÈro ca dÈnajjhÈsayo”ti ca “kathaÑ vÈhamayÈcito eva yÈcakÈnaÑ
hadayamaÒÒÈya dadeyyan”ti ca “sati dhane yÈcake ca apariccÈgo mahatÊ
mayhaÑ vaÒcanÈ”ti ca “kathaÑ vÈhaÑ attano a~gÈni jÊvitaÑ vÈpi
yÈcakÈnaÑ pariccajeyyan”ti ca pariccÈganinnatÈ upaÔÔhapetabbÈ. Api ca
“attho nÈmÈyaÑ nirapekkhaÑ dÈyakamanugacchati, yathÈ taÑ nirapekkhaÑ
khepakaÑ kiÔako”ti ca atthe nirapekkhatÈya cittaÑ uppÈdetabbaÑ.
YÈcamÈno pana yadi piyapuggalo hoti, “piyo maÑ yÈcatÊ”ti
somanassaÑ uppÈdetabbaÑ. Atha udÈsÊnapuggalo hoti, “ayaÑ maÑ
yÈcamÈno addhÈ iminÈ pariccÈgena mitto hotÊ”ti somanassaÑ
uppÈdetabbaÑ. Dadantopi hi yÈcakÈnaÑ piyo hotÊti. Atha pana verÊ puggalo
yÈcati, “paccatthiko maÑ yÈcati, ayaÑ maÑ yÈcamÈno addhÈ iminÈ
pariccÈgena verÊ piyo mitto hotÊ”ti visesena somanassaÑ uppÈdetabbaÑ.
EvaÑ piyapuggale viya majjhattaveripuggalesupi mettÈpubba~gamaÑ
karuÓaÑ upaÔÔhapetvÈva dÈtabbaÑ.
Sace panassa cirakÈlaparibhÈvitattÈ lobhassa deyyadhammavisayÈ
lobhadhammÈ uppajjeyyuÑ, tena bodhisattapaÔiÒÒena iti
paÔisaÒcikkhitabbaÑ “nanu tayÈ sappurisa sambodhÈya abhinÊhÈraÑ
karontena sabbattÈnaÑ upakÈratthÈya ayaÑ kÈyo nissaÔÔho
tappariccÈgamayaÒca puÒÒaÑ, tattha
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nÈma te bÈhirepi vatthusmiÑ abhisa~gappavatti hatthisinÈnasadisÊ hoti,
tasmÈ tayÈ na katthaci sa~go uppÈdetabbo, seyyathÈpi nÈma mahato
bhesajjarukkhassa tiÔÔhato m|laÑ m|latthikÈ haranti, papaÔikaÑ tacaÑ
khandhaÑ viÔapaÑ sÈraÑ sÈkhaÑ palÈsaÑ pupphaÑ phalaÑ phalatthikÈ
haranti, na tassa rukkhassa ‘mayhaÑ santakaÑ ete harantÊ’ti
vitakkasamudÈcÈro hoti, evameva sabbalokahitÈya ussukkamÈpajjantena
mayÈ mahÈdukkhe akataÒÒuke niccÈsucimhi kÈye paresaÑ upakÈrÈya
viniyujjamÈne aÓumattopi micchÈvitakko na uppÈdetabbo, ko vÈ ettha
viseso ajjhattikabÈhiresu mahÈbh|tesu
ekantabhedanavikiraÓaviddhaÑsanadhammesu, kevalaÑ pana
sammohavijambhitametaÑ, yadidaÑ etaÑ mama esohamasmi eso me attÈti
abhiniveso, tasmÈ bÈhiresu viya ajjhattikesupi karacaraÓanayanÈdÊsu
maÑsÈdÊsu ca anapekkhena hutvÈ ‘taÑ tadatthikÈ harant|’ti nissaÔÔhacittena
bhavitabban”ti.
EvaÑ paÔisaÒcikkhato cassa sambodhÈya pahitattassa kÈyajÊvitesu
nirapekkhassa appakasireneva kÈyavacÊmanokammÈni suvisuddhÈni honti.
So suvisuddhakÈyavacÊmanokammanto visuddhÈjÊvo ÒÈyapaÔipattiyaÑ Ôhito
apÈyupÈyakosallasamannÈgamena bhiyyoso mattÈya
deyyadhammapariccÈgena abhayadÈnasaddhammadÈnehi ca sabbasatte
anuggaÓhituÑ samattho hotÊti ayaÑ tÈva dÈnapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo.
SÊlapÈramiyaÑ pana evaÑ paccavekkhitabbaÑ–idaÑ hi sÊlaÑ nÈma
Ga~godakÈdÊhi visodhetuÑ asakkuÓeyyassa dosamalassa vikkhÈlanajalaÑ,
haricandanÈdÊhi vinetuÑ asakkuÓeyyassa rÈgÈdipariÄÈhassa vinayanaÑ,
hÈramakuÔakuÓÉalÈdÊhi pacurajanÈla~kÈrehi asÈdhÈraÓo sÈdh|naÑ
ala~kÈraviseso, sabbadisÈvÈyanato akittimo sabbakÈlÈnur|po ca
surabhigandho, khattiyamahÈsÈlÈdÊhi devatÈhi ca vandanÊyÈdibhÈvÈvahanato
paramo vasÊkaraÓamanto, CÈtumahÈrÈjikÈdidevalokÈrohaÓasopÈnapanti,
jhÈnÈbhiÒÒÈnaÑ adhigam|pÈyo, nibbÈnamahÈnagarassa sampÈpakamaggo,
sÈvakabodhipaccekabodhisammÈsambodhÊnaÑ patiÔÔhÈnabh|mi, yaÑ yaÑ
vÈ panicchitaÑ patthitaÑ, tassa tassa samijjhan|pÈyabhÈvato
cintÈmaÓikapparukkhÈdike ca atiseti.
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VuttaÒcetaÑ BhagavatÈ “ijjhati bhikkhave sÊlavato
cetopaÓidhivisuddhattÈ”ti1. Aparampi vuttaÑ “Èka~kheyya ce bhikkhave
bhikkhu ‘sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca assaÑ manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo
cÈ’ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ”ti-Èdi2. TathÈ “avippaÔisÈratthÈni kho
Œnanda kusalÈni sÊlÈnÊ”ti3. “PaÒcime gahapatayo ÈnisaÑsÈ sÊlavato
sÊlasampadÈyÈ”ti-ÈdisuttÈnaÒca4 vasena sÊlassa guÓÈ paccavekkhitabbÈ,
tathÈ AggikkhandhopamasuttÈdÊnaÑ5 vasena sÊlavirahe ÈdÊnavÈ.
PÊtisomanassanimittato attÈnuvÈdaparÈpavÈdadaÓÉaduggatibhayÈbhÈvato
viÒÒ|hi pÈsaÑsabhÈvato avippaÔisÈrahetuto sotthiÔÔhÈnato
abhijanasÈpateyyÈdhipateyyÈyur|paÔÔhÈnabandhumittasampattÊnaÑ
atisayanato ca sÊlaÑ paccavekkhitabbaÑ. SÊlavato hi attano sÊlasampadÈhetu
mahantaÑ pÊtisomanassaÑ uppajjati “kataÑ vata mayÈ kusalaÑ, kataÑ
kalyÈÓaÑ, kataÑ bhÊruttÈÓan”ti.
Tatha sÊlavato attÈ na upavadati, na pare viÒÒ|, daÓÉaduggatibhayÈnaÑ
sambhavo eva natthi, “sÊlavÈ purisapuggalo kalyÈÓadhammo”ti viÒÒ|naÑ
pÈsaÑso hoti. TathÈ sÊlavato yvÈyaÑ “kataÑ vata mayÈ pÈpaÑ, kataÑ
luddakaÑ kataÑ kibbisan”ti dussÊlassa vippaÔisÈro uppajjati, so na hoti.
SÊlaÒca nÈmetaÑ appamÈdÈdhiÔÔhÈnato bhogabyasanÈdiparihÈramukhena
mahato atthassa sÈdhanato ma~galabhÈvato ca paramaÑ sotthiÔÔhÈnaÑ,
nihÊnajaccopi sÊlavÈ khattiyamahÈsÈlÈdÊnaÑ p|janÊyo hotÊti kulasampattiÑ
atiseti sÊlasampadÈ, “taÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja? Idha te assa dÈso
kammakaro”ti6 ÈdivacanaÒcettha sÈdhakaÑ. CorÈdÊhi asÈdhÈraÓato
paralokÈnugamanato mahapphalabhÈvato samathÈdiguÓÈdhiÔÔhÈnato ca
bÈhiradhanaÑ atiseti sÊlaÑ. Paramassa cittissariyassa adhiÔÔhÈnabhÈvato
khattiyÈdÊnaÑ issariyaÑ atiseti sÊlaÑ. SÊlanimittaÑ hi taÑtaÑsattanikÈyesu
sattÈnaÑ issariyaÑ, vassasatadÊghappamÈÓato jÊvitato ekÈhampi sÊlavato
jÊvitassa visiÔÔhatÈvacanato sati ca jÊvite sikkhÈnikkhipanassa
maraÓatÈvacanato sÊlaÑ jÊvitato
______________________________________________________________
1. DÊ 3. 214, 217; AÑ 3. 71 piÔÔhesu.
2. Ma 1. 39 piÔÔhe.
4. DÊ 2. 73; DÊ 3. 197; AÑ 2. 221; Vi 3. 322 piÔÔhesu.
5. AÑ 2. 495 piÔÔhÈdÊsu.

3. AÑ 3. 515 piÔÔhe.
6. DÊ 1. 56 piÔÔhe.
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visiÔÔhataraÑ. VerÊnampi manuÒÒabhÈvÈvahanato jarÈrogavipattÊhi
anabhibhavanÊyato ca r|pasampattiÑ atiseti sÊlaÑ.
PÈsÈdahammiyÈdiÔÔhÈnavisese rÈjayuvarÈjasenÈpati-ÈdiÔÔhÈnavisese ca atiseti
sÊlaÑ sukhavisesÈdhiÔÔhÈnabhÈvato. SabhÈvasiniddhe santikÈvacarepi
bandhujane mittajane ca atiseti ekantahitasampÈdanato paralokÈnugamanato
ca “na taÑ mÈtÈpitÈ kayirÈ”ti1 ÈdivacanaÒcettha sÈdhakaÑ. TathÈ hatthiassarathapattibalakÈyehi mantÈgadasotthÈnappayogehi ca durÈrakkhaÑ
attÈnaÑ ÈrakkhÈbhÈvena sÊlameva visiÔÔhataraÑ attÈdhÊnato aparÈdhÊnato
mahÈvisayato ca. TenevÈha “dhammo have rakkhati dhammacÈrin”ti-Èdi2.
EvamanekaguÓasamannÈgataÑ sÊlanti paccavekkhantassa aparipuÓÓÈ ceva
sÊlasampadÈ pÈrip|riÑ gacchati aparisuddhÈ ca pÈrisuddhiÑ.
Sace panassa dÊgharattaÑ paricayena sÊlapaÔipakkhÈ dhammÈ dosÈdayo
antarantarÈ uppajjeyyuÑ, tena bodhisattapaÔiÒÒena evaÑ
paÔisaÒcikkhitabbaÑ–nanu tayÈ sambodhÈya paÓidhÈnaÑ kataÑ,
sÊlavikalena ca na sakkÈ lokiyÈpi sampattiyo pÈpuÓituÑ, pageva lokuttarÈ,
sabbasampattÊnaÑ pana aggabh|tÈya sammÈsambodhiyÈ adhiÔÔhÈnabh|tena
sÊlena paramukkaÑsagatena bhavitabbaÑ, tasmÈ “kikÊva aÓÉan”ti-ÈdinÈ3
vuttanayena sammÈ sÊlaÑ rakkhantena suÔÔhutaraÑ tayÈ pesalena
bhavitabbaÑ.
Api ca tayÈ dhammadesanÈya yÈnattaye sattÈnaÑ avatÈraÓaparipÈcanÈni
kÈtabbÈni, sÊlavikalassa ca vacanaÑ na paccetabbaÑ hoti,
asappÈyÈhÈravicÈrassa viya vejjassa tikicchanaÑ, tasmÈ kathÈhaÑ
saddheyyo hutvÈ sattÈnaÑ avatÈraÓaparipÈcanÈni kareyyanti
sabhÈvaparisuddhasÊlena bhavitabbaÑ, kiÒca jhÈnÈdiguÓavisesayogena me
sattÈnaÑ upakÈrakaraÓasamatthatÈ paÒÒÈpÈrami-Èdiparip|raÓaÒca,
jhÈnÈdayo ca guÓÈ sÊlapÈrisuddhiÑ vinÈ na sambhavantÊti sammadeva sÊlaÑ
parisodhetabbaÑ.
TathÈ “sambÈdho gharÈvÈso rajopatho”ti-ÈdinÈ4 gharÈvÈse,
“aÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ”ti-ÈdinÈ5 “mÈtÈpi puttena
______________________________________________________________
1. Khu 1. 19 piÔÔhe Dhammapade.
3. Visuddhi 1. 34; DÊ-®Ôha 1. 56 piÔÔhÈdÊsu.
4. DÊ 1. 59; SaÑ 1. 419; Ma 1. 236; Ma 2. 7 piÔÔhÈdÊsu.
5. Ma 1. 182; Vi 2. 175 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 5. 215 piÔÔhÈdÊsu.
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vivadatÊ”ti1ÈdinÈ ca kÈmesu, “seyyathÈpi puriso iÓaÑ ÈdÈya kammante
payojeyyÈ”ti-ÈdinÈ2 kÈmacchandÈdÊsu ÈdÊnavadassanapubba~gamÈ
vuttavipariyÈyena “abbhokÈso pabbajjÈ”ti-ÈdinÈ3 pabbajjÈdÊsu
ÈnisaÑsapaÔisa~khÈvasena nekkhammapÈramiyaÑ paccavekkhaÓÈ
veditabbÈ. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana dukkhakkhandha4
ÈsivisopamasuttÈ5divasena veditabbo.
TathÈ “paÒÒÈya vinÈ dÈnÈdayo dhammÈ na visujjhanti, yathÈsakaÑ
byÈpÈrasamatthÈ ca na hontÊ”ti paÒÒÈguÓÈ manasikÈtabbÈ. Yatheva hi
jÊvitena vinÈ sarÊrayantaÑ na sobhati, na ca attano kiriyÈsu
paÔipattisamatthaÑ hoti, yathÈ ca cakkhÈdÊni indriyÈni viÒÒÈÓena vinÈ
yathÈsakaÑ visayesu kiccaÑ kÈtuÑ nappahonti, evaÑ saddhÈdÊni indriyÈni
paÒÒÈya vinÈ sakiccapaÔipattiyaÑ asamatthÈnÊti pariccÈgÈdipaÔipattiyaÑ
paÒÒÈ padhÈnakÈraÓaÑ. UmmÊlitapaÒÒÈcakkhukÈ hi mahÈbodhisattÈ attano
a~gapacca~gÈnipi datvÈ anattukkaÑsakÈ aparavambhakÈ ca honti,
bhesajjarukkhÈ viya vikapparahitÈ kÈlattayepi somanassajÈtÈ. PaÒÒÈvasena
hi upÈyakosallayogato pariccÈgo parahitappavattiyÈ dÈnapÈramibhÈvaÑ
upeti. AttatthaÑ hi dÈnaÑ vaÉÉhisadisaÑ hoti.
TathÈ paÒÒÈya abhÈvena taÓhÈdisaÑkilesÈviyogato sÊlassa visuddhi eva
na sambhavati, kuto sabbaÒÒuguÓÈdhiÔÔhÈnabhÈvo. PaÒÒavÈ eva ca
gharÈvÈse kÈmaguÓesu saÑsÈre ca ÈdÊnavaÑ pabbajjÈya jhÈnasamÈpattiyaÑ
nibbÈne ca ÈnisaÑsaÑ suÔÔhu sallakkhento pabbajitvÈ jhÈnasamÈpattiyo
nibbattetvÈ nibbÈnÈbhimukho pare ca tattha patiÔÔhÈpeti. VÊriyaÒca
paÒÒÈvirahitaÑ yathicchitamatthaÑ na sÈdheti durÈrambhabhÈvato.
Varameva hi anÈrambho durÈrambhato, paÒÒÈsahitena pana vÊriyena na
kiÒci duradhigamaÑ upÈyapaÔipattito. TathÈ paÒÒavÈ eva parÈpakÈrÈdÊnaÑ
adhivÈsakajÈtiko hoti, na duppaÒÒo. PaÒÒÈvirahitassa ca parehi upanÊtÈ
apakÈrÈ khantiyÈ paÔipakkhameva anubr|henti, paÒÒavato pana te
khantisampattiyÈ paribr|hanavasena assÈ thirabhÈvÈya saÑvattanti. PaÒÒavÈ
eva6 tÊÓipi
______________________________________________________________
1. Ma 1. 128 piÔÔhÈdÊsu.
3. DÊ 1. 59; SaÑ 1. 419 piÔÔhÈdÊsu.
5. SaÑ 2. 381 piÔÔhÈdÊsu.

2. DÊ 1. 68 piÔÔhÈdÊsu.
4. Ma 1. 118 piÔÔhÈdÊsu.
6. PaÒÒÈya eva (SÊ)
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saccÈni nesaÑ kÈraÓÈni paÔipakkhe ca yathÈbh|taÑ jÈnitvÈ paresaÑ
avisaÑvÈdako hoti.
TathÈ paÒÒÈbalena attÈnaÑ upatthambhetvÈ dhitisampadÈya
sabbapÈramÊsu acalasamÈdÈnÈdhiÔÔhÈno hoti. PaÒÒavÈ eva ca
piyamajjhattaverivibhÈgaÑ akatvÈ sabbattha hit|pasaÑhÈrakusalo hoti.
TathÈ paÒÒÈvasena lÈbhÈlÈbhÈdilokadhammasannipÈte nibbikÈratÈya
majjhatto hoti. EvaÑ sabbÈsaÑ pÈramÊnaÑ paÒÒÈva pÈrisuddhihet|ti
paÒÒÈguÓÈ paccavekkhitabbÈ. Api ca paÒÒÈya vinÈ na dassanasampatti,
antarena ca diÔÔhisampadaÑ na sÊlasampadÈ, sÊladiÔÔhisampadÈvirahitassa na
samÈdhisampadÈ, asamÈhitena ca na sakkÈ attahitamattampi sÈdhetuÑ,
pageva ukkaÑsagataÑ parahitanti parahitÈya paÔipannena “nanu tayÈ
sakkaccaÑ paÒÒÈya parivuddhiyaÑ1 Èyogo karaÓÊyo”ti bodhisattena attÈ
ovaditabbo. PaÒÒÈnubhÈvena hi mahÈsatto caturadhiÔÔhÈnÈdhiÔÔhito cat|hi
sa~gahavatth|hi lokaÑ anuggaÓhanto satte niyyÈnamagge avatÈreti,
indriyÈni ca nesaÑ paripÈceti.
TathÈ paÒÒÈbalena khandhÈyatanÈdÊsu pavicayabahulo2pavattinivattiyo
yÈthÈvato parijÈnanto dÈnÈdayo guÓe visesanibbedhabhÈgiyabhÈvaÑ
nayanto bodhisattasikkhÈya parip|rakÈrÊ hotÊti evamÈdinÈ anekÈkÈravokÈre
paÒÒÈguÓe vavatthapetvÈ paÒÒÈpÈramÊ anubr|hetabbÈ.
TathÈ dissamÈnÈnipi lokiyÈni kammÈni nihÊnavÊriyena pÈpuÓituÑ
asakkuÓeyyÈni, agaÓitakhedena pana ÈraddhavÊriyena duradhigamaÑ nÈma
natthi. NihÊnavÊriyo hi “saÑsÈramahoghato sabbasatte santÈressÈmÊ”ti
Èrabhitumeva na sakkuÓÈti. Majjhimo ÈrabhitvÈ antarÈ vosÈnamÈpajjati.
UkkaÔÔhavÊriyo pana attasukhanirapekkho ÈrambhapÈramimadhigacchatÊ3ti
vÊriyasampatti paccavekkhitabbÈ. Api ca “yassa attano eva saÑsÈrapa~kato
samuddharaÓatthamÈrambho, tassÈpi na vÊriyassa sithilabhÈve
manorathÈnaÑ matthakappatti sakkÈ sambhÈvetuÑ, pageva sadevakassa
lokassa samuddharaÓatthaÑ katÈbhinÊhÈrenÈ”ti
______________________________________________________________
1. ParisuddhiyaÑ (Ka)
3. ŒrambhapÈramadhigacchati (Ka)

2. Paricayabahulo (SÊ)
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ca “rÈgÈdÊnaÑ dosagaÓÈnaÑ mattamahÈgajÈnaÑ viya dunnivÈrabhÈvato
tannidÈnÈnaÒca kammasamÈdÈnÈnaÑ ukkhittÈsikavadhakasadisabhÈvato
tannimittÈnaÒca duggatÊnaÑ sabbadÈ vivaÔamukhabhÈvato tattha
niyojakÈnaÒca pÈpamittÈnaÑ sadÈ sannihitabhÈvato tadovÈdakÈritÈya ca
bÈlassa puthujjanabhÈvassa satisambhave yuttaÑ sayameva
saÑsÈradukkhato nissaritunti micchÈvitakkÈ vÊriyÈnubhÈvena
d|rÊbhavantÊ”ti ca “yadi pana sambodhi attÈdhÊnena vÊriyena sakkÈ
samadhigantuÑ, kimettha dukkaran”ti ca evamÈdinÈ nayena vÊriyaguÓÈ
paccavekkhitabbÈ.
TathÈ khanti nÈmÈyaÑ niravasesaguÓapaÔipakkhassa kodhassa
vidhamanato guÓasampÈdane sÈdh|namappaÔihatamÈyudhaÑ,
parÈbhibhavasamatthÈnaÑ1ala~kÈro, samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ balasampadÈ,
kodhaggivinayana-udakadhÈrÈ, kalyÈÓassa kittisaddassa saÒjÈtideso,
pÈpapuggalÈnaÑ vacÊvisav|pasamakaro mantÈgado, saÑvare ÔhitÈnaÑ
paramÈ dhÊrapakati, gambhÊrÈsayatÈya sÈgaro, dosamahÈsÈgarassa velÈ,
apÈyadvÈrassa pidahanakavÈÔaÑ, devabrahmalokÈnaÑ ÈrohaÓasopÈnaÑ,
sabbaguÓÈnaÑ adhivÈsanabh|mi, uttamÈ kÈyavacÊmanovisuddhÊti
manasikÈtabbaÑ.
Api ca “ete sattÈ khantisampattiyÈ abhÈvato idhaloke tappanti, paraloke
ca tapanÊyadhammÈnuyogato”ti ca “yadipi parÈpakÈranimittaÑ dukkhaÑ
uppajjati, tassa pana dukkhassa khettabh|to attabhÈvo bÊjabh|taÒca
kammaÑ mayÈva abhisa~khatan”ti ca “tassa ca dukkhassa
ÈÓaÓyakÈraÓametan”ti ca “apakÈrake asati kathaÑ mayhaÑ khantisampadÈ
sambhavatÊ”ti ca “yadipÈyaÑ etarahi apakÈrako, ayaÑ nÈma pubbe anena
mayhaÑ upakÈro kato”ti ca “apakÈro eva vÈ khantinimittatÈya upakÈro”ti ca
“sabbepime sattÈ mayhaÑ puttasadisÈ, puttakatÈparÈdhesu ca ko
kujjhissatÊ”ti ca “yena kodhapisÈcÈvesena ayaÑ mayhaÑ aparajjhati,
svÈyaÑ kodhabh|tÈveso mayÈ vinetabbo”ti ca “yena apakÈrena idaÑ
mayhaÑ dukkhaÑ uppannaÑ, tassa ahampi nimittan”ti ca “yehi dhammehi
apakÈro kato, yattha ca kato, sabbepi te tasmiÑ eva khaÓe niruddhÈ
kassidÈni kena kopo
______________________________________________________________
1. ParÈbhibhavane samatthÈnaÑ (Ka)
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kÈtabbo”ti ca “anattatÈya sabbadhammÈnaÑ ko kassa aparajjhatÊ”ti ca
paccavekkhantena khantisampadÈ anubr|hetabbÈ.
Yadi panassa dÊgharattaÑ paricayena parÈpakÈranimittako kodho cittaÑ
pariyÈdÈya tiÔÔheyya, tena iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “khanti nÈmesÈ
parÈpakÈrassa paÔipakkhapaÔipattÊnaÑ paccupakÈrakÈraÓan”ti ca “apakÈro
ca mayhaÑ dukkh|panisÈ saddhÈti dukkhuppÈdanena saddhÈya sabbaloke
anabhiratisaÒÒÈya ca paccayo”ti ca “indriyapakati hesÈ yadidaÑ
iÔÔhÈniÔÔhavisayasamÈyogo, tattha aniÔÔhavisayasamÈyogo mayhaÑ na siyÈti
taÑ kutettha labbhÈ”ti ca “kodhavasiko satto kodhena ummatto
vikkhittacitto, tattha kiÑ paccapakÈrenÈ”ti ca “sabbepime sattÈ
SammÈsambuddhena orasaputtÈ viya paripÈlitÈ, tasmÈ na tattha mayÈ
cittakopo kÈtabbo”ti ca “aparÈdhake ca sati guÓe guÓavati mayÈ kopo na
kÈtabbo”ti ca “asati guÓe visesena karuÓÈyitabbo”ti ca “kopena ca mayhaÑ
guÓayasÈ nihÊyantÊ”ti “kujjhanena mayhaÑ dubbaÓÓadukkhaseyyÈdayo
sapattakantÈ ÈgacchantÊ”ti ca “kodho ca nÈmÈyaÑ sabbÈhitakÈrako
sabbahitavinÈsako balavÈ paccatthiko”ti ca “sati ca khantiyÈ na koci
paccatthiko”ti ca “aparÈdhakena aparÈdhanimittaÑ yaÑ ÈyatiÑ laddhabbaÑ
dukkhaÑ sati ca khantiyÈ mayhaÑ tadabhÈvo”ti ca “cintanena kujjhantena
ca mayÈ paccatthikoyeva anuvattito hotÊ”ti ca “kodhe ca mayÈ khantiyÈ
abhibh|te tassa dÈsabh|to paccatthiko sammadeva abhibh|to hotÊ”ti ca
“kodhanimittaÑ khantiguÓapariccÈgo mayhaÑ na yutto”ti ca “sati ca kodhe
guÓavirodhapaccanÊkadhamme kathaÑ me sÊlÈdidhammÈ pÈrip|riÑ
gaccheyyuÑ, asati ca tesu kathÈhaÑ sattÈnaÑ upakÈrabahulo
paÔiÒÒÈnur|paÑ uttamaÑ sampattiÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti ca “khantiyÈ ca sati
bahiddhÈ vikkhepÈbhÈvato samÈhitassa sabbe sa~khÈrÈ aniccato dukkhato
sabbe dhammÈ anattato nibbÈnaÒca asa~khatÈmatasantapaÓÊtatÈdibhÈvato
nijjhÈnaÑ khamanti BuddhadhammÈ ca acinteyyÈparimeyyappabhÈvÈ”ti.
Tato ca anulomiyaÑ khantiyaÑ Ôhito kevalÈ ime attattaniyabhÈvarahitÈ
dhammamattÈ yathÈsakaÑ paccayehi uppajjanti vayanti, na kutoci
Ègacchanti, na kuhiÒci gacchanti, na ca katthaci patiÔÔhitÈ, na cettha koci
kassaci
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byÈpÈroti ahaÑkÈramamaÑkÈrÈnadhiÔÔhÈnatÈ nijjhÈnaÑ khamati, yena
bodhisatto bodhiyÈ niyato anÈvattidhammo hotÊti evamÈdinÈ khantipÈramiyÈ
paccavekkhaÓÈ veditabbÈ.
TathÈ saccena vinÈ sÊlÈdÊnaÑ asambhavato paÔiÒÒÈnur|paÑ paÔipattiyÈ
abhÈvato ca saccadhammÈtikkame ca sabbapÈpadhammÈnaÑ samosaraÓato
asaccasandhassa apaccayikabhÈvato ÈyatiÑ ca anÈdeyyavacanatÈvahanato
sampannasaccassa ca sabbaguÓÈdhiÔÔhÈnabhÈvato saccÈdhiÔÔhÈnena
sabbabodhisambhÈrÈnaÑ pÈrisuddhipÈrip|risÈmatthiyato
sabhÈvadhammÈvisaÑvÈdanena sabbabodhisambhÈrakiccakaraÓato
bodhisattapaÔipattiyÈ ca parinipphattitoti-ÈdinÈ saccapÈramiyÈ sampattiyo
paccavekkhitabbÈ.
TathÈ dÈnÈdÊsu daÄhasamÈdÈnaÑ taÑpaÔipakkhasannipÈte ca nesaÑ
acalÈdhiÔÔhÈnaÑ tattha ca dhÊravÊrabhÈvaÑ vinÈ na dÈnÈdisambhÈrÈ
sambodhinimittÈ sambhavantÊti-ÈdinÈ adhiÔÔhÈne guÓÈ paccavekkhitabbÈ.
TathÈ “attahitamatte avatiÔÔhantenÈpi sattesu hitacittataÑ vinÈ na sakkÈ
idhalokaparalokasampattiyo pÈpuÓituÑ, pageva sabbasatte
nibbÈnasampattiyaÑ patiÔÔhÈpetukÈmenÈ”ti ca “pacchÈ sabbasattÈnaÑ
lokuttarasampattiÑ Èka~khantena idÈni lokiyasampatti-Èka~khÈ yuttar|pÈ”ti
ca “idÈni Èsayamattena paresaÑ hitasukh|pasaÑhÈraÑ kÈtuÑ asakkonto
kadÈ payogena taÑ sÈdhessÈmÊ”ti ca “idÈni mayÈ hitasukh|pasaÑhÈrena
saÑvaÉÉhitÈ pacchÈ dhammasaÑvibhÈgasahÈyÈ mayhaÑ bhavissantÊ”ti ca
“etehi vinÈ na mayhaÑ bodhisambhÈrÈ sambhavanti, tasmÈ
sabbabuddhaguÓavibh|tinipphattikÈraÓattÈ mayhaÑ ete paramaÑ
puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ kusalÈyatanaÑ uttamaÑ gÈravaÔÔhÈnan”ti ca
savisesaÑ sattesu sabbesu hitajjhÈsayatÈ paccupaÔÔhapetabbÈ, kiÒca
karuÓÈdhiÔÔhÈnatopi sabbasattesu mettÈ anubr|hetabbÈ. VimariyÈdÊkatena hi
cetasÈ sattesu hitasukh|pasaÑhÈraniratassa tesaÑ
ahitadukkhÈpanayanakÈmatÈ balavatÊ uppajjati daÄham|lÈ, karuÓÈ ca
sabbesaÑ BuddhakÈrakadhammÈnaÑ Èdi caraÓaÑ patiÔÔhÈ m|laÑ mukhaÑ
pamukhanti evamÈdinÈ mettÈya guÓÈ paccavekkhitabbÈ.
TathÈ “upekkhÈya abhÈve sattehi katÈ vippakÈrÈ cittassa vikÈraÑ
uppÈdeyyuÑ, sati ca cittavikÈre dÈnÈdÊnaÑ sambhÈrÈnaÑ sambhavo eva
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natthÊ”ti ca “mettÈsinehena sinehite citte upekkhÈya vinÈ sambhÈrÈnaÑ
pÈrisuddhi na hotÊ”ti ca “anupekkhako sambhÈresu puÒÒasambhÈraÑ
tabbipÈkaÒca sattahitatthaÑ pariÓÈmetuÑ na sakkotÊ”ti ca “upekkhÈya
abhÈve deyyadhammapaÔiggÈhakÈnaÑ vibhÈgaÑ akatvÈ pariccajituÑ na
sakkotÊ”ti ca “upekkhÈrahitena jÊvitaparikkhÈrÈnaÑ jÊvitassa ca antarÈyaÑ
amanasikaritvÈ sÊlavisodhanaÑ kÈtuÑ na sakkotÊ”ti ca tathÈ upekkhÈvasena
aratiratisahasseva nekkhammabalasiddhito upapattito ikkhaÓavasena
sabbasambhÈrakiccanipphattito accÈraddhassa vÊriyassa anupekkhaÓe
padhÈnakiccÈkaraÓato upekkhato eva titikkhÈnijjhÈnasambhavato
upekkhÈvasena sattasa~khÈrÈnaÑ avisaÑvÈdanato lokadhammÈnaÑ
ajjhupekkhaÓena samÈdinnadhammesu acalÈdhiÔÔhÈnasiddhito
parÈpakÈrÈdÊsu anÈbhogavaseneva mettÈvihÈranipphattitoti
sabbabodhisambhÈrÈnaÑ samÈdÈnÈdhiÔÔhÈnapÈrip|rinipphattiyo
upekkhÈnubhÈvena sampajjantÊti evamÈdinÈ nayena upekkhÈpÈramÊ
paccavekkhitabbÈ. EvaÑ apariccÈgapariccÈgÈdÊsu yathÈkkamaÑ
ÈdÊnavÈnisaÑsapaccavekkhaÓÈ dÈnÈdipÈramÊnaÑ paccayoti daÔÔhabbaÑ.
TathÈ saparikkhÈrÈ paÒcadasa caraÓadhammÈ paÒca ca abhiÒÒÈyo.
Tattha caraÓadhammÈ nÈma sÊlasaÑvaro indriyesu guttadvÈratÈ bhojane
mattaÒÒutÈ jÈgariyÈnuyogo satta saddhammÈ cattÈri jhÈnÈni ca. Tesu
sÊlÈdÊnaÑ catunnaÑ terasÈpi dhutadhammÈ appicchatÈdayo ca parikkhÈrÈ.
Saddhammesu saddhÈya
BuddhadhammasaÑghasÊlacÈgadevat|’pasamÈnussati
l|khapuggalaparivajjana siniddhapuggalasevana
pasÈdanÊyadhammapaccavekkhaÓatadadhimuttatÈ parikkhÈro.
HirottappÈnaÑ akusalÈdÊnavapaccavekkhaÓa apÈyÈdÊnavapaccavekkhaÓa
kusaladhamm|patthambhana bhÈva paccavekkhaÓa hirottapparahita puggala
parivajjana hirottappa sampannapuggalasevana tadadhimuttatÈ.
BÈhusaccassa pubbayogaparipucchakabhÈva saddhammÈbhiyoga
anavajjavijjÈÔÔhÈnÈdiparicaya paripakkindriyatÈ kilesad|rÊbhÈvaappassutaparivajjana bahussutasevanatadadhimuttatÈ. VÊriyassa
apÈyabhayapaccavekkhaÓa gamanavÊthi1 paccavekkhaÓa
dhammamahattapaccavekkhaÓa thinamiddhavinodanakusÊtapuggala
parivajjana ÈraddhavÊriyapuggalasevana
sammappadhÈnapaccavekkhaÓatadadhimuttatÈ. SatiyÈ satisampajaÒÒa
muÔÔhassatipuggalaparivajjana upaÔÔhitassatipuggala______________________________________________________________
1. Gamanavidhi (Ka)
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sevana tadadhimuttatÈ. PaÒÒÈya paripucchakabhÈva vatthuvisadakiriyÈ
indriyasamattapaÔipÈdana duppaÒÒapuggalaparivajjana
paÒÒavantapuggalasevana
gambhÊraÒÈÓacariyapaccavekkhaÓatadadhimuttatÈ. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ
sÊlÈdicatukkaÑ aÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu pubbabhÈgabhÈvanÈ
ÈvajjanÈdivasÊbhÈvakaraÓaÒca parikkhÈro. Tattha sÊlÈdÊhi payogasuddhiyÈ
sattÈnaÑ abhayadÈne ÈsayasuddhiyÈ ÈmisadÈne ubhayasuddhiyÈ
dhammadÈne samattho hotÊti-ÈdinÈ caraÓÈdÊnaÑ dÈnÈdisambhÈrÈnaÑ
paccayabhÈvo yathÈrahaÑ niddhÈretabbo, ativitthÈrabhayena na
niddhÈrayimhÈti. EvaÑ sampatticakkÈdayopi dÈnÈdÊnaÑ paccayoti
veditabbÈ.
Ko saÑkilesoti? Avisesena taÓhÈdÊhi parÈmaÔÔhabhÈvo pÈramÊnaÑ
saÑkileso, visesena pana deyyadhammapaÔiggÈhakavikappÈ dÈnapÈramiyÈ
saÑkileso. SattakÈlavikappÈ sÊlapÈramiyÈ, kÈmabhavatadupasamesu
abhirati-anabhirativikappÈ nekkhammapÈramiyÈ, ahaÑ mamÈti vikappÈ
paÒÒÈpÈramiyÈ, lÊnuddhaccavikappÈ vÊriyapÈramiyÈ, attaparavikappÈ
khantipÈramiyÈ, adiÔÔhÈdÊsu diÔÔhÈdivikappÈ saccapÈramiyÈ,
bodhisambhÈratabbipakkhesu dosaguÓavikappÈ adhiÔÔhÈnapÈramiyÈ,
hitÈhitavikappÈ mettÈpÈramiyÈ, iÔÔhÈniÔÔhavikappÈ upekkhÈpÈramiyÈ
saÑkilesoti daÔÔhabbaÑ.
KiÑvodÈnanti? TaÓhÈdÊhi anupaghÈto yathÈvuttavikappaviraho ca
etÈsaÑ vodÈnanti veditabbaÑ. AnupahatÈ hi taÓhÈ mÈna diÔÔhikodh|panÈha
makkha paÄÈsa issÈ macchariya mÈyÈ sÈÔheyya thambha
sÈrambhamadappamÈdÈdÊhi kilesehi
deyyadhammapaÔiggÈhakavikappÈdirahitÈ ca dÈnÈdipÈramiyo parisuddhÈ
pabhassarÈ bhavantÊti.
Ko paÔipakkhoti? Avisesena sabbepi saÑkilesÈ sabbepi akusalÈ
dhammÈ etÈsaÑ paÔipakkho, visesena pana pubbe vuttÈ maccherÈdayoti
veditabbÈ. Api ca deyyadhammapaÔiggÈhakadÈnaphalesu
alobhÈdosÈmohaguÓayogato lobhadosamohapaÔipakkhaÑ dÈnaÑ,
kÈyÈdidosava~kÈpagamato lobhÈdipaÔipakkhaÑ sÊlaÑ,
kÈmasukhapar|paghÈta-attakilamathaparivajjanato dosattayapaÔipakkhaÑ
nekkhammaÑ, lobhÈdÊnaÑ andhÊkaraÓato ÒÈÓassa ca anandÊkaraÓato
lobhÈdipaÔipakkhÈ
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paÒÒÈ, alÊnÈnuddhataÒÈyÈrambhavasena lobhÈdipaÔipakkhaÑ vÊriyaÑ,
iÔÔhÈniÔÔhasuÒÒatÈnaÑ khamanato lobhÈdipaÔipakkhÈ khanti, satipi paresaÑ
upakÈre apakÈre ca yathÈbh|tappavattiyÈ lobhÈdipaÔipakkhaÑ saccaÑ,
lokadhamme abhibhuyya yathÈsamÈdinnesu sambhÈresu acalanato
lobhÈdipaÔipakkhaÑ adhiÔÔhÈnaÑ, nÊvaraÓavivekato lobhÈdipaÔipakkhÈ
mettÈ, iÔÔhÈniÔÔhesu anunayapaÔighaviddhaÑsanato samappavattito ca
lobhÈdipaÔipakkhÈ upekkhÈti daÔÔhabbaÑ.
KÈpaÔipattÊti? DÈnapÈramiyÈ tÈva sukh|pakaraÓasarÊrajÊvitapariccÈgena
bhayÈpanudanena dhammopadesena ca bahudhÈ sattÈnaÑ anuggahakaraÓaÑ
paÔipatti. Tattha ÈmisadÈnaÑ abhayadÈnaÑ dhammadÈnanti
dÈtabbavatthuvasena tividhaÑ dÈnaÑ. Tesu bodhisattassa dÈtabbavatthu
ajjhattikaÑ bÈhiranti duvidhaÑ. Tattha bÈhiraÑ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ
yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyanti dasavidhaÑ.
AnnÈdÊnaÑ khÈdanÊyabhojanÊyÈdivibhÈgena anekavidhaÑ. TathÈ
r|pÈrammaÓaÑ yÈva dhammÈrammaÓanti ÈrammaÓato chabbidhaÑ.
R|pÈrammaÓÈdÊnaÒca nÊlÈdivibhÈgena anekavidhaÑ. TathÈ maÓi kanaka
rajata muttÈ pavÈÄÈdikhettavatthu-ÈrÈmÈdidÈsidÈsagomahiÑsÈdi
nÈnÈvidhavitt|pakaraÓavasena anekavidhaÑ.
Tattha mahÈpuriso bÈhiraÑ vatthuÑ dento “yo yena atthiko, taÑ tassa
deti, dento ca tassa atthiko”ti sayameva jÈnanto ayÈcitopi deti pageva yÈcito.
MuttacÈgo deti, no amuttacÈgo, pariyattaÑ deti, no apariyattaÑ sati
deyyadhamme. Na paccupakÈrasannissito deti. Asati deyyadhamme hi
pariyatte saÑvibhÈgÈrahaÑ saÑvibhajati. Na ca deti par|paghÈtÈvahaÑ
satthavisamajjÈdikaÑ, nÈpi kÊÄanakaÑ yaÑ anatth|pasaÑhitaÑ
pamÈdÈvahaÒca. Na ca gilÈnassa yÈcakassa pÈnabhojanÈdi-asappÈyaÑ
pamÈÓarahitaÑ vÈ deti, pamÈÓayuttaÑ pana sappÈyameva deti.
TathÈ yÈcito gahaÔÔhÈnaÑ gahaÔÔhÈnucchavikaÑ deti, pabbajitÈnaÑ
pabbajitÈnucchavikaÑ deti, mÈtÈpitaro ÒÈtisÈlohitÈ mittÈmaccÈ
puttadÈradÈsakammakarÈti etesu kassaci pÊÄaÑ ajanento deti, na ca uÄÈraÑ
deyyadhammaÑ paÔijÈnitvÈ l|khaÑ deti, na ca lÈbhasakkÈrasilokasannissito
deti, na ca paccupakÈrasannissito deti, na ca phalapÈÔika~khÊ
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deti aÒÒatra sammÈsambodhiyÈ, na ca yÈcake deyyadhammaÑ vÈ
jigucchanto deti, na ca asaÒÒatÈnaÑ yÈcakÈnaÑ akkosakarosakÈnampi
apaviddhaÑ dÈnaÑ deti, aÒÒadatthu pasannacitto anukampanto
sakkaccameva deti, na ca kot|halama~galiko hutvÈ deti, kammaphalameva
pana saddahanto deti, napi yÈcake payirupÈsanÈdÊhi parikilesetvÈ deti,
aparikilesanto eva pana deti, na ca paresaÑ vaÒcanÈdhippÈyo
bhedanÈdhippÈyo vÈ dÈnaÑ deti, asaÑkiliÔÔhacitto eva deti, napi
pharusavÈco bhÈkuÔimukho dÈnaÑ deti, piyavÈdÊ pana pubbabhÈsÊ
mitavacano hutvÈ deti, yasmiÒca deyyadhamme uÄÈramanuÒÒatÈya vÈ
ciraparicayena vÈ gedhasabhÈvatÈya vÈ lobhadhammo adhimatto hoti,
jÈnanto bodhisatto taÑ khippameva paÔivinodetvÈ yÈcake pariyesitvÈpi deti,
yaÒca deyyavatthu parittaÑ yÈcakopi paccupaÔÔhito, taÑ acintetvÈpi attÈnaÑ
bÈdhetvÈ dento yÈcakaÑ sammÈneti yathÈ taÑ akittipaÓÉito. Na ca
mahÈpuriso attano puttadÈradÈsakammakaraporise yÈcito te asaÒÒÈpite
domanassappatte yÈcakÈnaÑ deti, sammadeva pana saÒÒÈpite
somanassappatte deti, dento ca yakkharakkhasapisÈcÈdÊnaÑ vÈ manussÈnaÑ
kur|rakammantÈnaÑ vÈ jÈnanto na deti, tathÈ rajjampi tÈdisÈnaÑ na deti, ye
lokassa ahitÈya dukkhÈya anatthÈya paÔipajjanti, ye pana dhammikÈ
dhammena lokaÑ pÈlenti, tesaÑ deti1, evaÑ tÈva bÈhiradÈne paÔipatti
veditabbÈ.
AjjhattikadÈnaÑ pana dvÊhi ÈkÈrehi veditabbaÑ. KathaÑ? YathÈ nÈma
koci puriso ghÈsacchÈdanahetu attÈnaÑ parassa nissajjati, vidheyyabhÈvaÑ
upagacchati dÈsabyaÑ, evameva mahÈpuriso sambodhihetu nirÈmisacitto
sattÈnaÑ anuttaraÑ hitasukhaÑ icchanto attano dÈnapÈramiÑ
parip|retukÈmo attÈnaÑ parassa nissajjati, vidheyyabhÈvaÑ upagacchati
yathÈkÈmakaraÓÊyataÑ, karacaraÓanayanÈdi-a~gapacca~gaÑ tena tena
atthikÈnaÑ akampito anolÊno anuppadeti, na tattha sajjati na sa~kocaÑ
Èpajjati yathÈ taÑ bÈhiravatthusmiÑ, tathÈ hi mahÈpuriso dvÊhi ÈkÈrehi
bÈhiravatthuÑ pariccajati yathÈsukhaÑ paribhogÈya vÈ yÈcakÈnaÑ tesaÑ
manorathaÑ parip|rento, attano vasÊbhÈvÈya vÈ,
______________________________________________________________
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tattha sabbena sabbaÑ muttacÈgo evamahaÑ nissa~gabhÈvanÈya
sambodhiÑ pÈpuÓissÈmÊti. EvaÑ ajjhattikavatthusminti veditabbaÑ.
Tattha yaÑ ajjhattikavatthu dÊyamÈnaÑ yÈcakassa ekanteneva hitÈya
saÑvattati, taÑ deti, na itaraÑ, na ca mahÈpuriso mÈrassa mÈrakÈyikÈnaÑ
devatÈnaÑ vÈ vihiÑsÈdhippÈyÈnaÑ attano attabhÈvaÑ a~gapacca~gÈni vÈ
jÈnamÈno deti “mÈ tesaÑ anattho ahosÊ”ti. YathÈ ca mÈrakÈyikÈnaÑ, evaÑ
tehi anvÈviÔÔhÈnampi na deti, napi ummattakÈnaÑ. ItaresaÑ pana
yÈciyamÈno1 samanantarameva deti, tÈdisÈya yÈcanÈya dullabhabhÈvato
tÈdisassa ca dÈnassa dukkarabhÈvato.
AbhayadÈnaÑ pana rÈjato corato aggito udakato veripuggalato
sÊhabyagghÈdivÈÄamigato nÈgayakkharakkhasapisÈcÈdito sattÈnaÑ bhaye
paccupaÔÔhite tato parittÈÓabhÈvena veditabbaÑ.
DhammadÈnaÑ pana asaÑkiliÔÔhacittassa aviparÊtÈ dhammadesanÈ,
opÈyiko hitassa upadeso diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthavasena yena
sÈsane anotiÓÓÈnaÑ avatÈraÓaÑ otiÓÓÈnaÑ paripÈcanaÑ. TatthÈyaÑ nayo–
sa~khepato tÈva dÈnakathÈ sÊlakathÈ saggakathÈ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo
saÑkileso ca nekkhamme ÈnisaÑso. VitthÈrato pana sÈvakabodhiyaÑ
adhimuttacittÈnaÑ saraÓagamanaÑ sÊlasaÑvaro indriyesu guttadvÈratÈ
bhojane mattaÒÒutÈ jÈgariyÈnuyogo satta saddhammÈ aÔÔhatiÑsÈya
ÈrammaÓesu kammakaraÓavasena samathÈnuyogo r|pakÈyÈdÊsu2
vipassanÈbhinivesesu yathÈrahaÑ abhinivesamukhena vipassanÈnuyogo,
tathÈvisuddhipaÔipadÈ sammattagahaÓaÑ tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ catasso
paÔisambhidÈ sÈvakabodhÊti etesaÑ guÓasaÑkittanavasena yathÈrahaÑ tattha
tattha patiÔÔhÈpanÈ pariyodapanÈ ca. TathÈ paccekabodhiyaÑ
sammÈsambodhiyaÒca adhimuttÈnaÑ sattÈnaÑ yathÈrahaÑ
dÈnÈdipÈramÊnaÑ sabhÈvarasalakkhaÓÈdisaÑkittanamukhena tÊsupi
avatthÈsu tesaÑ BuddhÈnaÑ mahÈnubhÈvatÈvibhÈvanena yÈnadvaye
patiÔÔhÈpanÈ pariyodapanÈ ca, evaÑ mahÈpuriso sattÈnaÑ dhammadÈnaÑ
deti.
______________________________________________________________
1. YÈciyamÈna... (SÊ), yÈcanÈnantarameva deti (?)

2. R|pamukhÈdÊsu (Ka)
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TathÈ mahÈpuriso sattÈnaÑ ÈmisadÈnaÑ dento “iminÈhaÑ dÈnena
sattÈnaÑ ÈyuvaÓÓasukhabalapaÔibhÈnÈdisampattiÒca ramaÓÊyaÑ
aggaphalasampattiÒca nipphÈdeyyan”ti annadÈnaÑ deti, tathÈ sattÈnaÑ
kÈmakilesapipÈsÈv|pasamÈya pÈnaÑ deti, tathÈ suvaÓÓavaÓÓatÈya
hirottappÈla~kÈrassa ca nipphattiyÈ vatthÈni deti, tathÈ iddhividhassa ceva
nibbÈnasukhassa ca nipphattiyÈ yÈnaÑ deti, tathÈ sÊlagandhanipphattiyÈ
gandhaÑ deti, tathÈ BuddhaguÓasobhÈnipphattiyÈ mÈlÈvilepanaÑ deti,
BodhimaÓÉÈsananipphattiyÈ ÈsanaÑ deti, TathÈgataseyyÈnipphattiyÈ seyyaÑ
deti, saraÓabhÈvanipphattiyÈ ÈvasathaÑ deti, paÒcacakkhupaÔilÈbhÈya
padÊpeyyaÑ deti, byÈmappabhÈnipphattiyÈ r|padÈnaÑ deti,
brahmassaranipphattiyÈ saddadÈnaÑ deti, sabbalokassa piyabhÈvÈya
rasadÈnaÑ deti, BuddhasukhumÈlabhÈvÈya phoÔÔhabbadÈnaÑ deti,
ajarÈmarabhÈvÈya bhesajjadÈnaÑ deti, kilesadÈsabyavimocanatthaÑ
dÈsÈnaÑ bhujissatÈdÈnaÑ deti, saddhammÈbhiratiyÈ
anavajjakhiÉÉÈratihetudÈnaÑ deti, sabbepi satte ariyÈya jÈtiyÈ attano
puttabhÈv|panayanÈya puttadÈnaÑ deti, sakalassapi lokassa
patibhÈv|pagamanÈya dÈradÈnaÑ deti, subhalakkhaÓasampattiyÈ
suvaÓÓamaÓimuttÈpavÈÄÈdidÈnaÑ, anubyaÒjanasampattiyÈ
nÈnÈvidhavibh|sanadÈnaÑ, saddhammakosÈdhigamÈya vittakosadÈnaÑ,
DhammarÈjabhÈvÈya rajjadÈnaÑ, jhÈnÈdisampattiyÈ
ÈrÈmuyyÈnataÄÈkavanadÈnaÑ1, cakka~kitehi pÈdehi
BodhimaÓÉ|pasa~kamanÈya caraÓadÈnaÑ, caturoghanittharaÓÈya sattÈnaÑ
saddhammahatthadÈnatthaÑ hatthadÈnaÑ, saddhindriyÈdipaÔilÈbhÈya
kaÓÓanÈsÈdidÈnaÑ, SamantacakkhupaÔilÈbhÈya cakkhudÈnaÑ,
“dassanasavanÈnussaraÓapÈricariyÈdÊsu sabbakÈlaÑ sabbasattÈnaÑ
hitasukhÈvaho, sabbalokena ca upajÊvitabbo me kÈyo bhaveyyÈ”ti
maÑsalohitÈdidÈnaÑ, “sabbalokuttamo bhaveyyan”ti uttama~gadÈnaÑ deti.
EvaÑ dadanto ca na anesanÈya deti na ca paropaghÈtena na bhayena na
lajjÈya na dakkhiÓeyyarosanena na paÓÊte sati l|khaÑ na attukkaÑsanena na
paravambhanena na phalÈbhika~khÈya na yÈcakajigucchÈya na acittÊkÈrena
deti, atha kho sakkaccaÑ deti, sahatthena deti, kÈlena deti, cittÊkatvÈ deti,
avibhÈgena deti, tÊsu kÈlesu somanassito deti,
______________________________________________________________
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tato eva ca datvÈ na pacchÈnutÈpÊ hoti. Na paÔiggÈhakavasena
mÈnÈvamÈnaÑ karoti, paÔiggÈhakÈnaÑ piyasamudÈcÈro hoti vadaÒÒ|
yÈcayogo saparivÈradÈyako. AnnadÈnaÑ hi dento “taÑ saparivÈraÑ katvÈ
dassÈmÊ”ti vatthÈdÊhi saddhiÑ deti. TathÈ vatthadÈnaÑ dento “taÑ
saparivÈraÑ katvÈ dassÈmÊ”ti annÈdÊhi saddhiÑ deti. YÈnadÈnÈdÊsupi eseva
nayo.
TathÈ r|padÈnaÑ dento itarÈrammaÓÈnipi tassa parivÈraÑ katvÈ deti,
evaÑ sesesupi. Tattha r|padÈnaÑ nÈma nÊlapÊtalohita-odÈtÈdivaÓÓÈsu
pupphavatthadhÈt|su aÒÒataraÑ labhitvÈ r|pavasena ÈbhujitvÈ “r|padÈnaÑ
dassÈmi, r|padÈnaÑ mayhan”ti cintetvÈ tÈdise dakkhiÓeyye dÈnaÑ
patiÔÔhÈpeti savatthukaÑ katvÈ, etaÑ1 r|padÈnaÑ nÈma.
SaddadÈnaÑ pana bherisaddÈdivasena veditabbaÑ. Tattha saddaÑ
kandam|lÈni viya uppÈÔetvÈ nÊluppalahatthakaÑ viya ca hatthe ÔhapetvÈ
dÈtuÑ na sakkÈ, savatthukaÑ pana katvÈ dento saddadÈnaÑ deti nÈma,
tasmÈ yadÈ “saddadÈnaÑ dassÈmÊ”ti bherimudi~gÈdÊsu aÒÒatarena t|riyena
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ upahÈraÑ karoti kÈreti ca, “saddadÈnaÑ me”ti bheri-ÈdÊni
Ôhapeti ÔhapÈpeti ca, dhammakathikÈnaÑ pana sarabhesajjaÑ telaphÈÓitÈdiÑ
deti, dhammassavanaÑ ghoseti, sarabhaÒÒaÑ bhaÓati, dhammakathaÑ
katheti, upanisinnakakathaÑ anumodanakathaÒca karoti kÈreti ca, tadÈ
saddadÈnaÑ nÈma hoti.
TathÈ gandhadÈnaÑ m|lagandhÈdÊsu aÒÒataraÑ rajanÊyaÑ
gandhavatthuÑ piÑsitameva vÈ gandhaÑ yaÑkiÒci labhitvÈ gandhavasena
ÈbhujitvÈ “gandhadÈnaÑ dassÈmi, gandhadÈnaÑ mayhan”ti
BuddharatanÈdÊnaÑ p|jaÑ karoti kÈreti ca, gandhap|janatthÈya
agarucandanÈdike gandhavatthuke pariccajati, idaÑ gandhadÈnaÑ.
TathÈ m|larasÈdÊsu yaÑkiÒci rajanÊyaÑ rasavatthuÑ labhitvÈ
rasavasena ÈbhujitvÈ “rasadÈnaÑ dassÈmi, rasadÈnaÑ mayhan”ti
dakkhiÓeyyÈnaÑ deti, rasavatthumeva vÈ dhaÒÒagavÈdikaÑ pariccajati,
idaÑ rasadÈnaÑ.
TathÈ phoÔÔhabbadÈnaÑ maÒcapÊÔhÈdivasena attharaÓapÈvuraÓÈdivasena
ca veditabbaÑ. YadÈ hi maÒcapÊÔhabhisibimbohanÈdikaÑ
nivÈsanapÈrupanÈdikaÑ vÈ
______________________________________________________________
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sukhasamphassaÑ rajanÊyaÑ anavajjaÑ phoÔÔhabbavatthuÑ labhitvÈ
phoÔÔhabbavasena ÈbhujitvÈ “phoÔÔhabbadÈnaÑ dassÈmi, phoÔÔhabbadÈnaÑ
mayhan”ti dakkhiÓeyyÈnaÑ deti, yathÈvuttaÑ phoÔÔhabbavatthuÑ labhitvÈ
pariccajati, idaÑ1 phoÔÔhabbadÈnaÑ.
DhammadÈnaÑ pana dhammÈrammaÓassa adhippetattÈ
ojapÈnajÊvitavasena veditabbaÑ. OjÈdÊsu hi aÒÒataraÑ rajanÊyaÑ vatthuÑ
labhitvÈ dhammÈrammaÓavasena ÈbhujitvÈ “dhammadÈnaÑ dassÈmi,
dhammadÈnaÑ mayhan”ti sappinavanÊtÈdi-ojadÈnaÑ deti, ambapÈnÈdiaÔÔhavidhapÈnadÈnaÑ deti, jÊvitadÈnanti ÈbhujitvÈ
salÈkabhattapakkhikabhattÈdÊni deti, aphÈsukabhÈvena abhibh|tÈnaÑ
byÈdhitÈnaÑ vejje paccupaÔÔhÈpeti, jÈlaÑ phÈlÈpeti, kuminaÑ
viddhaÑsÈpeti, sakuÓapaÒjaraÑ viddhaÑsÈpeti, bandhanena baddhÈnaÑ
sattÈnaÑ bandhanamokkhaÑ kÈreti, mÈghÈtabheriÑ carÈpeti, aÒÒÈni ca
sattÈnaÑ jÊvitaparittÈÓatthaÑ evar|pÈni kammÈni karoti kÈrÈpeti ca, idaÑ
dhammadÈnaÑ nÈma.
SabbametaÑ yathÈvuttaÑ dÈnasampadaÑ sakalalokahitasukhÈya
pariÓÈmeti, attano ca sammÈsambodhiyÈ akuppÈya vimuttiyÈ aparikkhayassa
chandassa aparikkhayassa vÊriyassa aparikkhayassa samÈdhissa
aparikkhayassa paÔibhÈnassa aparikkhayassa ÒÈÓassa aparikkhayÈya
vimuttiyÈ pariÓÈmeti. ImaÒca dÈnapÈramiÑ paÔipajjantena mahÈsattena
jÊvite aniccasaÒÒÈ paccupaÔÔhÈpetabbÈ tathÈ bhogesu, bahusÈdhÈraÓatÈ ca
nesaÑ manasikÈtabbÈ, sattesu ca mahÈkaruÓÈ satataÑ samitaÑ
paccupaÔÔhÈpetabbÈ. EvaÑ hi bhoge gahetabbasÈraÑ gaÓhanto Èdittato viya
agÈrato sabbaÑ sÈpateyyaÑ attÈnaÒca bahi nÊharanto na kiÒci seseti, na
katthaci vibhÈgaÑ karoti, aÒÒadatthu nirapekkho nissajjati eva. AyaÑ tÈva
dÈnapÈramiyÈ paÔipattikkamo.
SÊlapÈramiyÈ pana ayaÑ paÔipattikkamo–yasmÈ sabbaÒÒusÊlÈla~kÈrehi
satte ala~karitukÈmena mahÈpurisena Èdito attano eva tÈva sÊlaÑ
visodhetabbaÑ. Tattha ca cat|hi ÈkÈrehi sÊlaÑ visujjhati ajjhÈsayavisuddhito
samÈdÈnato avÊtikkamanato sati ca vÊtikkame puna paÔipÈkatikakaraÓato.
VisuddhÈsayatÈya hi
______________________________________________________________
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ekacco attÈdhipati hutvÈ pÈpajigucchanasabhÈvo ajjhattaÑ hiridhammaÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ suparisuddhasamÈcÈro hoti. TathÈ parato samÈdÈne sati
ekacco lokÈdhipati hutvÈ pÈpato uttasanto ottappadhammaÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ suparisuddhasamÈcÈro hoti. Iti ubhayathÈpi ete
avÊtikkamanato sÊle patiÔÔhahanti. Atha pana kadÈci satisammosena sÊlassa
khaÓÉÈdibhÈvo siyÈ, tÈyayeva yathÈvuttÈya hirottappasampattiyÈ
khippameva naÑ vuÔÔhÈnÈdinÈ paÔipÈkatikaÑ karoti.
TayidaÑ sÊlaÑ vÈrittaÑ cÈrittanti duvidhaÑ. TatthÈyaÑ bodhisattassa
vÈrittasÊle paÔipattikkamo–sabbasattesu tathÈ dayÈpannacittena
bhavitabbaÑ, yathÈ supinantenapi na ÈghÈto uppajjeyya.
Par|pakÈraniratatÈya parasantako alagaddo viya na parÈmasitabbo. Sace
pabbajito hoti, abrahmacariyatopi ÈrÈcÈrÊ hoti
sattavidhamethunasaÑyogavirahito, pageva paradÈragamanato. Sace pana
apabbajito gahaÔÔho samÈno paresaÑ dÈresu sadÈ pÈpakaÑ cittampi na
uppÈdeti. Kathento ca saccaÑ hitaÑ piyaÑ vacanaÑ parimitameva ca
kÈlena dhammiÑ kathaÑ bhÈsitÈ hoti, sabbattha anabhijjhÈlu abyÈpannacitto
aviparÊtadassano kammassakataÒÈÓena ca samannÈgato sammaggatesu
sammÈpaÔipannesu niviÔÔhasaddho hoti niviÔÔhapemo.
Iti caturÈpÈyavaÔÔadukkhÈnaÑ pathabh|tehi akusalakammapathehi
akusaladhammehi ca oramitvÈ saggamokkhÈnaÑ pathabh|tesu
kusalakammapathesu patiÔÔhitassa mahÈpurisassa parisuddhÈsayapayogatÈya
yathÈbhipatthitÈ1 sattÈnaÑ hitasukh|pasaÑhitÈ manorathÈ sÊghaÑ sÊghaÑ
abhinipphajjanti, pÈramiyo parip|renti, evaÑbh|to hi ayaÑ. Tattha
hiÑsÈnivattiyÈ sabbasattÈnaÑ abhayadÈnaÑ deti, appakasireneva
mettÈbhÈvanaÑ sampÈdeti, ekÈdasa mettÈnisaÑse adhigacchati, appÈbÈdho
hoti appÈta~ko, dÊghÈyuko sukhabahulo lakkhaÓavisese pÈpuÓÈti,
dosavÈsanaÒca samucchindati.
TathÈ adinnÈdÈnanivattiyÈ corÈdÊhi asÈdhÈraÓe bhoge adhigacchati,
parehi anÈsa~kanÊyo piyo manÈpo vissasanÊyo vibhavasampattÊsu
alaggacitto pariccÈgasÊlo lobhavÈsanaÒca samucchindati.
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AbrahmacariyanivattiyÈ alolo hoti santakÈyacitto, sattÈnaÑ piyo hoti
manÈpo aparisa~kanÊyo, kalyÈÓo cassa kittisaddo abbhuggacchati,
alaggacitto hoti mÈtugÈmesu aluddhÈsayo, nekkhammabahulo
lakkhaÓavisese adhigacchati, lobhavÈsanaÒca samucchindati.
MusÈvÈdanivattiyÈ sattÈnaÑ pamÈÓabh|to hoti paccayiko theto
Èdeyyavacano, devatÈnaÑ piyo manÈpo, surabhigandhamukho
ÈrakkhitakÈyavacÊsamÈcÈro, lakkhaÓavisese ca adhigacchati,
kilesavÈsanaÒca samucchindati.
PesuÒÒanivattiyÈ par|pakkamehipi abhejjakÈyo hoti abhejjaparivÈro,
saddhammesu ca abhejjanakasaddho, daÄhamitto bhavantaraparicitÈnaÑ viya
sattÈnaÑ ekantapiyo asaÑkilesabahulo.
PharusavÈcÈnivattiyÈ sattÈnaÑ piyo hoti manÈpo sukhasÊlo
madhuravacano sambhÈvanÊyo, aÔÔha~gasamannÈgato cassa saro nibbattati.
SamphappalÈpanivattiyÈ sattÈnaÑ piyo hoti manÈpo garu bhÈvanÊyo ca
Èdeyyavacano parimitÈlÈpo, mahesakkho ca hoti mahÈnubhÈvo,
ÔhÈnuppattikena paÔibhÈnena paÒhÈnaÑ byÈkaraÓakusalo,
Buddhabh|miyaÒca ekÈya eva vÈcÈya anekabhÈsÈnaÑ sattÈnaÑ anekesaÑ
paÒhÈnaÑ byÈkaraÓasamattho hoti.
AnabhijjhÈlutÈya icchitalÈbhÊ hoti, uÄÈresu ca bhogesu ruciÑ
paÔilabhati, khattiyamahÈsÈlÈdÊnaÑ sammato hoti, paccatthikehi
anabhibhavanÊyo, indriyavekallaÑ na pÈpuÓÈti, appaÔipuggalo ca hoti.
AbyÈpÈdena piyadassano hoti, sattÈnaÑ sambhÈvanÊyo
parahitÈbhinanditÈya ca satte appakasireneva pasÈdeti, al|khasabhÈvo ca
hoti mettÈvihÈrÊ, mahesakkho ca hoti mahÈnubhÈvo.
MicchÈdassanÈbhÈvena kalyÈÓe sahÈye paÔilabhati, sÊsacchedampi
pÈpuÓanto pÈpakammaÑ na karoti, kammassakatÈdassanato
akot|halama~galiko ca hoti, saddhamme cassa saddhÈ patiÔÔhitÈ hoti
m|lajÈtÈ, saddahati ca TathÈgatÈnaÑ bodhiÑ, samayantaresu nÈbhiramati
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ukkÈraÔÔhÈne viya rÈjahaÑso, lakkhaÓattayaparijÈnanakusalo hoti, ante ca
anÈvaraÓaÒÈÓalÈbhÊ, yÈva bodhiÑ na pÈpuÓÈti, tÈva tasmiÑ tasmiÑ
sattanikÈye ukkaÔÔhukkaÔÔho ca hoti, uÄÈruÄÈrÈ sampattiyo pÈpuÓÈti. Iti
hidaÑ sÊlaÑ nÈma sabbasampattÊnaÑ adhiÔÔhÈnaÑ, sabbabuddhaguÓÈnaÑ
pabhavabh|mi, sabbabuddhakÈrakadhammÈnaÑ Èdi caraÓaÑ mukhaÑ
pamukhanti bahumÈnanaÑ uppÈdetvÈ kÈyavacÊsaÑyame indriyadamane
ÈjÊvavisuddhiyaÑ paccayaparibhogesu ca satisampajaÒÒabalena appamattena
lÈbhasakkÈrasilokaÑ mittamukhapaccatthikaÑ viya sallakkhetvÈ “kikÊva
aÓÉan”ti-ÈdinÈ1 vuttanayena sakkaccaÑ sÊlaÑ sampÈdetabbaÑ. AyaÑ tÈva
vÈrittasÊle paÔipattikkamo.
CÈrittasÊle pana paÔipatti evaÑ veditabbÈ–idha bodhisatto
kalyÈÓamittÈnaÑ garuÔÔhÈniyÈnaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ kÈlena kÈlaÑ kattÈ hoti, tathÈ tesaÑ kÈlena
kÈlaÑ upaÔÔhÈnaÑ kattÈ hoti, gilÈnÈnaÑ kÈyaveyyÈvaÔikaÑ. SubhÈsitapadÈni
sutvÈ sÈdhukÈraÑ kattÈ hoti, guÓavantÈnaÑ guÓe vaÓÓetÈ paresaÑ apakÈre
khantÈ, upakÈre anussaritÈ, puÒÒÈni anumoditÈ, attano puÒÒÈni
sammÈsambodhiyÈ pariÓÈmetÈ, sabbakÈlaÑ appamÈdavihÈrÊ kusalesu
dhammesu, sati ca accaye accayato disvÈ tÈdisÈnaÑ sahadhammikÈnaÑ
yathÈbh|taÑ ÈvikattÈ, uttari ca sammÈpaÔipattiÑ sammadeva parip|retÈ.
TathÈ attano anur|pÈsu atth|pasaÑhitÈsu sattÈnaÑ itikattabbatÈsu
dakkho analaso sahÈyabhÈvaÑ upagacchati. Uppannesu ca sattÈnaÑ byÈdhiÈdidukkhesu yathÈrahaÑ patikÈravidhÈyako. ©ÈtibhogÈdibyasanapatitesu
sokÈpanodano ullumpanasabhÈvÈvaÔÔhito hutvÈ niggahÈrahÈnaÑ
dhammeneva niggaÓhanako yÈvadeva akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ kusale
patiÔÔhÈpanÈya. PaggahÈrahÈnaÑ dhammeneva paggaÓhanako. YÈni
purimakÈnaÑ mahÈbodhisattÈnaÑ uÄÈratamÈni paramadukkarÈni
acinteyyÈnubhÈvÈni sattÈnaÑ ekantahitasukhÈvahÈni caritÈni, yehi nesaÑ
bodhisambhÈrÈ sammadeva paripÈkaÑ agamaÑsu, tÈni sutvÈ anubbiggo
anutrÈso
______________________________________________________________
1. Visuddhi 1. 34; DÊ-®Ôha 1. 56 piÔÔhÈdÊsu.
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tepi mahÈpurisÈ manussÈ eva, kamena pana sikkhÈpÈrip|riyÈ
bhÈvitattabhÈvÈ1 tÈdisÈya uÄÈratamÈya ÈnubhÈvasampattiyÈ
bodhisambhÈresu ukkaÑsapÈramippattÈ ahesuÑ, tasmÈ mayÈpi
sÊlÈdisikkhÈsu sammadeva tathÈ paÔipajjitabbaÑ, yÈya paÔipattiyÈ ahampi
anukkamena sikkhaÑ parip|retvÈ ekantato taÑ padaÑ anupÈpuÓissÈmÊti
saddhÈpurecÈrikaÑ vÊriyaÑ avissajjento sammadeva sÊlesu parip|rakÈrÊ
hoti.
TathÈ paÔicchannakalyÈÓo hoti vivaÔÈparÈdho, appiccho santuÔÔho
pavivitto asaÑsaÔÔho dukkhasaho aparitassanajÈtiko anuddhato anunnaÄo
acapalo amukharo avikiÓÓavÈco santindriyo santamÈnaso
kuhanÈdimicchÈjÊvarahito ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu
bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu ÈraddhavÊriyo pahitatto kÈye
ca jÊvite ca nirapekkho, appamattakampi kÈye jÊvite vÈ apekkhaÑ
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti, pageva adhimattaÑ. Sabbepi
dussÊlyahetubh|te kodh|panÈhÈdike upakkilese pajahati vinodeti.
Appamattakena ca visesÈdhigamena aparituÔÔho hoti, na sa~kocaÑ Èpajjati,
upar|pari visesÈdhigamÈya vÈyamati.
Yena yathÈladdhÈ sampatti hÈnabhÈgiyÈ vÈ ÔhitibhÈgiyÈ vÈ na hoti,
tathÈ mahÈpuriso andhÈnaÑ pariÓÈyako hoti, maggaÑ Ècikkhati,
badhirÈnaÑ hatthamuddÈya saÒÒaÑ deti, atthamanuggÈheti, tathÈ m|gÈnaÑ.
PÊÔhasappikÈnaÑ pÊÔhaÑ deti yÈnaÑ deti vÈheti vÈ. AssaddhÈnaÑ
saddhÈpaÔilÈbhÈya vÈyamati, kusÊtÈnaÑ ussÈhajananÈya, muÔÔhassatÊnaÑ
satisamÈyogÈya, vibbhantacittÈnaÑ samÈdhisampadÈya, duppaÒÒÈnaÑ
paÒÒÈdhigamÈya vÈyamati. KÈmacchandapariyuÔÔhitÈnaÑ
kÈmacchandapaÔivinodanÈya vÈyamati. ByÈpÈdathinamiddhauddhaccakukkuccavicikicchÈpariyuÔÔhitÈnaÑ vicikicchÈvinodanÈya
vÈyamati. KÈmavitakkÈdi-apakatÈnaÑ
kÈmavitakkÈdimicchÈvitakkavinodanÈya vÈyamati. PubbakÈrÊnaÑ sattÈnaÑ
kataÒÒutaÑ nissÈya pubbabhÈsÊ piyavÈdÊ sa~gÈhako sadisena adhikena vÈ
paccupakÈrena sammÈnetÈ hoti.
______________________________________________________________
1. BhÈvitattabhÈvanÈ (SÊ)
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ŒpadÈsu sahÈyakiccaÑ anutiÔÔhati. TesaÑ tesaÒca sattÈnaÑ
pakatisabhÈvaÒca parijÈnitvÈ yehi yathÈ saÑvasitabbaÑ hoti, tehi tathÈ
saÑvasati. Yesu ca yathÈ paÔipajjitabbaÑ hoti, tesu tathÈ paÔipajjati. TaÒca
kho akusalato vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpanavasena, na aÒÒathÈ.
ParacittÈnurakkhaÓÈ hi bodhisattÈnaÑ yÈvadeva kusalÈbhivaÉÉhiyÈ. TathÈ
hitajjhÈsayenÈpi paro na hiÑsitabbo, na bhaÓÉitabbo, na
ma~kubhÈvamÈpÈdetabbo, na parassa kukkuccaÑ uppÈdetabbaÑ, na
niggahaÔÔhÈne na codetabbo, na nÊcataraÑ paÔipannassa attÈ uccatare
Ôhapetabbo, na ca paresu sabbena sabbaÑ asevinÈ bhavitabbaÑ, na atisevinÈ
bhavitabbaÑ, na akÈlasevinÈ.
Sevitabbayutte pana satte desakÈlÈnur|paÑ sevati. Na ca paresaÑ
purato piye vigarahati, appiye vÈ pasaÑsati. Na avissaÔÔhavissÈsÊ hoti. Na
dhammikaÑ upanimantanaÑ paÔikkhipati. Na saÒÒattiÑ upagacchati1,
nÈdhikaÑ paÔiggaÓhÈti. SaddhÈsampanne saddhÈnisaÑsakathÈya
sampahaÑsati. SÊlasutacÈgapaÒÒÈsampanne paÒÒÈsampannakathÈya
sampahaÑsati. Sace pana bodhisatto abhiÒÒÈbalappatto hoti, pamÈdÈpanne
satte abhiÒÒÈbalena yathÈrahaÑ nirayÈdike dassento saÑvejetvÈ
assaddhÈdike saddhÈdÊsu patiÔÔhÈpeti. SÈsane otÈreti.
SaddhÈdiguÓasampanne paripÈceti. EvamayaÑ mahÈpurisassa cÈrittabh|to
aparimÈÓo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando upar|pari abhivaÉÉhatÊti
veditabbaÑ.
Api ca yÈ sÈ “kiÑ sÊlaÑ kenaÔÔhena sÊlan”ti-ÈdinÈ pucchaÑ katvÈ
“pÈÓÈtipÈtÈdÊhi viramantassa vattapaÔipattiÑ vÈ p|rentassa cetanÈdayo
dhammÈ sÊlan”ti-ÈdinÈ nayena nÈnappakÈrato sÊlassa vitthÈrakathÈ
Visuddhimagge2 vuttÈ, sÈ sabbÈpi idha ÈharitvÈ vattabbÈ. KevalaÑ hi tattha
sÈvakabodhisattavasena sÊlakathÈ ÈgatÈ, idha mahÈbodhisattavasena
karuÓ|pÈyakosallapubba~gamaÑ katvÈ vattabbÈti ayameva viseso. Yato
idaÑ sÊlaÑ mahÈpuriso yathÈ na attano duggatiyaÑ parikkilesavimuttiyÈ
sugatiyampi na rajjasampattiyÈ na cakkavatti na deva na sakka na mÈra na
brahmasampattiyÈ pariÓÈmeti, tathÈ na attano tevijjatÈya na
______________________________________________________________
1. Nupagacchati (Ka)

2. Visuddhi 1. 7 piÔÔhÈdÊsu.
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chaÄatiÒÒatÈya na catuppaÔisambhidÈdhigamÈya na sÈvakabodhiyÈ na
paccekabodhiyÈ pariÓÈmeti, atha kho sabbaÒÒubhÈvena sabbasattÈnaÑ
anuttarasÊlÈla~kÈrasampÈdanatthameva pariÓÈmetÊti. AyaÑ sÊlapÈramiyÈ
paÔipattikkamo.
TathÈ yasmÈ karuÓ|pÈyakosallapariggahitÈ ÈdÊnavadassanapubba~gamÈ
kÈmehi ca bhavehi ca nikkhamanavasena pavattÈ kusalacittuppatti
nekkhammapÈramÊ, tasmÈ sakalasaÑkilesanivÈsanaÔÔhÈnatÈya puttadÈrÈdÊhi
mahÈsambÈdhatÈya kasivÈÓijjÈdinÈnÈvidhakammantÈdhiÔÔhÈnabyÈkulatÈya
ca gharÈvÈsassa nekkhammasukhÈdÊnaÑ anokÈsataÑ, kÈmÈnaÒca
satthadhÈrÈlaggamadhubindu viya ca avaliyhamÈnÈ parittassÈdÈ
vipulÈnatthÈnubandhÈti ca, vijjulatobhÈsena gahetabbanaccaÑ viya
parittakÈl|palabbhÈ, ummattakÈla~kÈro viya viparÊtasaÒÒÈya anubhavitabbÈ,
karÊsÈvacchÈdanÈ1 viya patikÈrabh|tÈ, udakatemita~guliyÈ tan|dakapÈnaÑ
viya atittikarÈ, chÈtajjhattabhojanaÑ viya sÈbÈdhÈ, baÄisÈmisaÑ viya
byasanasannipÈtakÈraÓaÑ, aggisantÈpo viya kÈlattayepi
dukkhuppattihetubh|tÈ, makkaÔalepo viya bandhanimittaÑ,
ghÈtakÈvacchÈdanÈ2 viya anatthacchÈdanÈ, sapattagÈmavÈso viya
bhayaÔÔhÈnabh|tÈ, paccatthikaposako viya kilesamÈrÈdÊnaÑ Èmisabh|tÈ,
chaÓasampattiyo viya vipariÓÈmadukkhÈ, koÔaraggi viya antodÈhakÈ,
purÈÓak|pÈvalambÊbÊraÓamadhupiÓÉaÑ3 viya anekÈdÊnavÈ, loÓ|dakapÈnaÑ
viya pipÈsÈhetubh|tÈ, surÈmerayaÑ viya nÊcajanasevitÈ, appassÈdatÈya
aÔÔhika~kal|pamÈti-ÈdinÈ4 ca nayena ÈdÊnavaÑ sallakkhetvÈ tabbipariyÈyena
nekkhamme ÈnisaÑsaÑ passantena nekkhammapaviveka-upasamasukhÈdÊsu
ninnapoÓa pabbhÈracittena nekkhammapÈramiyaÑ paÔipajjitabbaÑ. YasmÈ
pana nekkhammaÑ pabbajjÈm|lakaÑ, tasmÈ pabbajjÈ tÈva anuÔÔhÈtabbÈ.
PabbajjamanutiÔÔhantena ca mahÈsattena asati buddhuppÈde kammavÈdÊnaÑ
kiriyavÈdÊnaÑ tÈpasaparibbÈjakÈnaÑ pabbajjÈ anuÔÔhÈtabbÈ.
Uppannesu pana SammÈsambuddhesu tesaÑ sÈsane eva pabbajitabbaÑ.
PabbajitvÈ ca yathÈvutte sÊle patiÔÔhitena tassÈ eva hi sÊlapÈramiyÈ
vodÈpanatthaÑ dhutaguÓÈ samÈdÈtabbÈ. SamÈdinnadhutadhammÈ hi
mahÈpurisÈ sammadeva
______________________________________________________________
1. KarÊsÈvacchÈdanasukhaÑ (SÊ, Ka)
2. GhÈtakÈvacchÈdanakisÈlayo (SÊ, Ka)
3. Madhubindu (Ka)
4. Ma 1. 182; Ma 2. 27; Vi 2. 175; Khu 7. 5; Khu 8. 282 piÔÔhÈdÊsu.
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te pariharantÈ appicchÈ santuÔÔhÈ sallekha paviveka asaÑsagga
vÊriyÈrambhasubharatÈdiguÓasalilavikkhÈlitakilesamalatÈya
anavajjasÊlavataguÓaparisuddhasabbasamÈcÈrÈ porÈÓe ariyavaÑsattaye
patiÔÔhitÈ catutthaÑ bhÈvanÈrÈmatÈsa~khÈtaÑ ariyavaÑsaÑ adhigantuÑ
cattÈrÊsÈya ÈrammaÓesu yathÈrahaÑ upacÈrappanÈbhedaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharanti. EvaÑ hissa sammadeva nekkhammapÈramÊ
parip|ritÈ hoti.
ImasmiÑ pana ÔhÈne terasahi dhutadhammehi saddhiÑ dasa kasiÓÈni
dasa asubhÈni dasÈnussatiyo cattÈro brahmavihÈrÈ cattÈro ÈruppÈ ekÈ saÒÒÈ
ekaÑ vavatthÈnanti cattÈrÊsÈya samÈdhibhÈvanÈya kammaÔÔhÈnÈni
bhÈvanÈvidhÈnaÒca vitthÈrato vattabbÈni, taÑ panetaÑ sabbaÑ yasmÈ
Visuddhimagge1 sabbÈkÈrato vitthÈretvÈ vuttaÑ, tasmÈ tattha vuttanayeneva
veditabbaÑ. KevalaÑ hi tattha sÈvakabodhisattassa vasena vuttaÑ, idha
mahÈbodhisattassa vasena karuÓ|pÈyakosallapubba~gamaÑ katvÈ
vattabbanti ayameva visesoti. Evamettha nekkhammapÈramiyÈ
paÔipattikkamo veditabbo.
TathÈ paÒÒÈpÈramiÑ sampÈdetukÈmena yasmÈ paÒÒÈ Èloko viya
andhakÈrena mohena saha na vattati, tasmÈ mohakÈraÓÈni tÈva bodhisattena
parivajjetabbÈni. TatthimÈni mohakÈraÓÈni–arati tandi vijambhitÈ ÈlasiyaÑ
gaÓasa~gaÓikÈrÈmatÈ niddÈsÊlatÈ anicchayasÊlatÈ ÒÈÓasmiÑ akut|halatÈ
micchÈdhimÈno2 aparipucchakatÈ kÈyassa na sammÈparihÈro
asamÈhitacittatÈ duppaÒÒÈnaÑ puggalÈnaÑ sevanÈ paÒÒavantÈnaÑ
apayirupÈsanÈ attaparibhavo micchÈvikappo viparÊtÈbhiniveso
kÈyadaÄhibahulatÈ asaÑvegasÊlatÈ paÒca nÊvaraÓÈni, sa~khepato ye vÈ pana
dhamme Èsevato anuppannÈ paÒÒÈ nuppajjati, uppannÈ parihÈyati. Iti imÈni
sammohakÈraÓÈni parivajjentena bÈhusacce jhÈnÈdÊsu ca yogo karaÓÊyo.
TatthÈyaÑ bÈhusaccassa visayavibhÈgo–paÒcakkhandhÈ
dvÈdasÈyatanÈni aÔÔhÈrasa dhÈtuyo cattÈri saccÈni bÈvÊsatindriyÈni
dvÈdasapadiko paÔiccasamuppÈdo tathÈ satipaÔÔhÈnÈdayo
kusalÈdidhammappakÈrabhedÈ ca, yÈni ca loke anavajjÈni vijjÈÔÔhÈnÈni ye ca
sattÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Visuddhi 1. 57, 106, 119 piÔÔhÈdÊsu.
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hitasukhavidhÈnayoggÈ byÈkaraÓavisesÈ, iti evaÑ pakÈraÑ sakalameva
sutavisayaÑ upÈyakosallapubba~gamÈya paÒÒÈya satiyÈ vÊriyena ca
sÈdhukaÑ uggahaÓasavanadhÈraÓaparicayaparipucchÈhi ogÈhetvÈ tattha ca
paresaÑ patiÔÔhÈpanena sutamayÈ paÒÒÈ nibbattetabbÈ.
TathÈ sattÈnaÑ itikattabbatÈsu ÔhÈnuppattikapaÔibhÈnabh|tÈ ÈyÈpÈyaupÈyakosallabh|tÈ1 ca paÒÒÈ hitesitaÑ nissÈya tattha tattha yathÈrahaÑ
pavattetabbÈ. TathÈ khandhÈdÊnaÑ sabhÈvadhammÈnaÑ
ÈkÈraparivitakkanamukhena te nijjhÈnaÑ khamÈpentena cintÈmayÈ paÒÒÈ
nibbattetabbÈ. KhandhÈdÊnaÑyeva pana
salakkhaÓasÈmaÒÒalakkhaÓapariggahaÓavasena lokiyapariÒÒÈ nibbattentena
pubbabhÈgabhÈvanÈpaÒÒÈ sampÈdetabbÈ. EvaÑ hi nÈmar|pamattamidaÑ
yathÈrahaÑ paccayehi uppajjati ceva nirujjhati ca, na ettha koci kattÈ vÈ
kÈretÈ vÈ, hutvÈ abhÈvaÔÔhena aniccaÑ, udayabbayapaÔipÊÄanaÔÔhena
dukkhaÑ, avasavattanaÔÔhena anattÈti ajjhattikadhamme bÈhirakadhamme ca
nibbisesaÑ parijÈnanto tattha Èsa~gaÑ pajahanto pare ca tattha taÑ
jahÈpento kevalaÑ karuÓÈvaseneva yÈva na BuddhaguÓÈ hatthatalaÑ
Ègacchanti, tÈva yÈnattaye satte avatÈraÓaparipÈcanehi patiÔÔhapento
jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattiyo abhiÒÒÈyo ca lokiyÈ vasÊbhÈvaÑ
pÈpento paÒÒÈya matthakaÑ pÈpuÓÈti.
Tattha yÈ imÈ iddhividhaÒÈÓaÑ dibbasotadhÈtuÒÈÓaÑ cetopariyaÒÈÓaÑ
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÑ dibbacakkhuÒÈÓaÑ yathÈkammupagaÒÈÓaÑ
anÈgataÑsaÒÈÓanti saparibhaÓÉÈ paÒcalokiya-abhiÒÒÈsa~khÈtÈ
bhÈvanÈpaÒÒÈ, yÈ ca khandhÈyatanadhÈtuindriyasaccapaÔiccasamuppÈdÈdibhedesu bh|mibh|tesu dhammesu
uggahaparipucchÈvasena ÒÈÓaparicayaÑ katvÈ sÊlavisuddhicittavisuddhÊti
m|labh|tÈsu imÈsu dvÊsu visuddhÊsu patiÔÔhÈya
diÔÔhivisuddhika~khÈvitaraÓavisuddhimaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhipaÔip
adÈÒÈÓadassana visuddhi ÒÈÓadassana visuddhÊti sarÊrabh|tÈ imÈ paÒca
visuddhiyo sampÈdentena bhÈvetabbÈ lokiyalokuttarabhedÈ bhÈvanÈpaÒÒÈ,
tÈsaÑ sampÈdanavidhÈnaÑ yasmÈ “tattha ekopi hutvÈ bahudhÈ hotÊtiÈdikaÑ iddhivikubbanaÑ kÈtukÈmena Èdikammikena yoginÈ”ti-ÈdinÈ
“khandhÈti r|pakkhandho vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho”ti-ÈdinÈ ca visayavibhÈgena
______________________________________________________________
1. ŒyÈpÈyakosallabh|tÈ (SÊ)
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saddhiÑ Visuddhimagge1 sabbÈkÈrato vitthÈretvÈ vuttaÑ, tasmÈ tattha
vuttanayeneva veditabbaÑ. KevalaÑ hi tattha sÈvakabodhisattassa vasena
paÒÒÈ ÈgatÈ, idha mahÈbodhisattassa vasena
karuÓ|pÈyakosallapubba~gamaÑ katvÈ vattabbÈ, ÒÈÓadassanavisuddhiÑ
apÈpetvÈ paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhiyaÑyeva vipassanÈ ÔhapetabbÈti
ayameva viseso. Evamettha paÒÒÈpÈramiyÈ paÔipattikkamo veditabbo.
TathÈ yasmÈ sammÈsambodhiyÈ katÈbhinÊhÈrena mahÈsattena
pÈramiparip|raÓatthaÑ sabbakÈlaÑ yuttappayuttena bhavitabbaÑ
ÈbaddhaparikaraÓena, tasmÈ kÈlena kÈlaÑ “ko nu kho ajja mayÈ
puÒÒasambhÈro ÒÈÓasambhÈro vÈ upacito, kiÑ vÈ mayÈ parahitaÑ katan”ti
divase divase paccavekkhantena sattahitatthaÑ ussÈho karaÓÊyo, sabbesampi
sattÈnaÑ upakÈrÈya attano pariggahabh|taÑ vatthu kÈye jÊvite ca
nirapekkhacittena ossajitabbaÑ. YaÑ kiÒci kammaÑ karoti kÈyena vÈcÈya
vÈ, taÑ sabbaÑ sambodhiyaÑ ninnacitteneva kÈtabbaÑ, bodhiyÈ
pariÓÈmetabbaÑ. UÄÈrehi ittarehi ca kÈmehi vinivattacitteneva bhavitabbaÑ,
sabbÈsupi itikattabbatÈsu upÈyakosallaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈva
paÔipajjitabbaÑ.
TasmiÑ tasmiÑ sattahite ÈraddhavÊriyena bhavitabbaÑ
iÔÔhÈniÔÔhÈdisabbasahena avisaÑvÈdinÈ. Sabbepi sattÈ anodhiso mettÈya
karuÓÈya ca pharitabbÈ. YÈ kÈci sattÈnaÑ dukkhuppatti, sabbÈ sÈ attani
pÈÔika~khitabbÈ. SabbesaÒca sattÈnaÑ puÒÒaÑ abbhanumoditabbaÑ.
BuddhÈnaÑ mahantatÈ mahÈnubhÈvatÈ abhiÓhaÑ paccavekkhitabbÈ. YaÒca
kiÒci kammaÑ karoti kÈyena vÈcÈya vÈ, taÑ sabbaÑ
bodhininnacittapubba~gamaÑ kÈtabbaÑ. IminÈ hi upÈyena dÈnÈdÊsu
yuttappayuttassa thÈmavato daÄhaparakkamassa mahÈsattassa bodhisattassa
aparimeyyo puÒÒasambhÈro ÒÈÓasambhÈro ca divase divase upacÊyati.
Api ca sattÈnaÑ paribhogatthaÑ paripÈlanatthaÒca attano sarÊraÑ
jÊvitaÒca pariccajitvÈ khuppipÈsÈsÊtuÓhavÈtÈtapÈdidukkhapatikÈro
pariyesitabbo upanetabbo ca. YaÒca yathÈvuttadukkhapatikÈrajaÑ sukhaÑ
attanÈ paÔilabhati, tathÈ ramaÓÊyesu ÈrÈmuyyÈnapÈsÈdataÄÈkÈdÊsu
araÒÒÈyatanesu ca kÈyacittasantÈpÈbhÈvena abhinibbutattÈ
______________________________________________________________
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attanÈ sukhaÑ paÔilabhati, yaÒca suÓÈti BuddhÈnubuddhapaccekabuddhÈ
mahÈbodhisattÈ ca nekkhammapaÔipattiyaÑ ÔhitÈ
diÔÔhadhammasukhavihÈrabh|taÑ ÊdisaÑ nÈma jhÈnasamÈpattisukhaÑ
anubhavantÊti, taÑ sabbaÑ sabbasattesu anodhiso upasaÑharatÊti ayaÑ tÈva
nayo asamÈhitabh|miyaÑ patiÔÔhitassa.
SamÈhitabh|miyaÑ pana patiÔÔhito attanÈ yathÈnubh|taÑ
visesÈdhigamanibbattaÑ pÊtiÑ passaddhiÑ sukhaÑ samÈdhiÑ
yathÈbh|taÒÈÓaÒca sattesu adhimuccanto upasaÑharati pariÓÈmeti. TathÈ
mahati saÑsÈradukkhe tassa ca nimittabh|te kilesÈbhisa~khÈradukkhe
nimuggaÑ sattanikÈyaÑ disvÈ tatrÈpi chedanabhedanaphÈlanapiÑsanaggisantÈpÈdijanitÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ nirantaraÑ cirakÈlaÑ
vediyante nÈrake, aÒÒamaÒÒaÑ kujjhanasantÈpanaviheÔhanahiÑsanaparÈdhÊnatÈdÊhi mahÈdukkhaÑ anubhavante tiracchÈnagate,
jotimÈlÈkulasarÊre khuppipÈsÈvÈtÈtapÈdÊhi ÉayhamÈne ca visussamÈne1 ca
vantakheÄÈdi-ÈhÈre uddhabÈhuÑ viravante nijjhÈmataÓhikÈdike
mahÈdukkhaÑ vediyamÈne pete ca, pariyeÔÔhim|lakaÑ mahantaÑ
anayabyasanaÑ pÈpuÓante hatthacchedÈdikÈraÓÈyogena
dubbaÓÓaduddasikadaliddÈdibhÈvena khuppipÈsÈdi-ÈbÈdhayogena
balavantehi abhibhavanÊyato paresaÑ vahanato parÈdhÊnato ca nÈrake pete
tiracchÈnagate ca atisayante apÈyadukkhanibbisesaÑ dukkhamanubhavante
manusse ca, tathÈ visayavisaparibhogavikkhittacittatÈya rÈgÈdipariÄÈhena
ÉayhamÈne vÈtavegasamuÔÔhitajÈlÈsamiddhasukkhakaÔÔhasannipÈte
aggikkhandhe viya anupasantapariÄÈhavuttike anupasantanihataparÈdhÊne
kÈmÈvacaradeve ca, mahatÈ vÈyÈmena vid|ramÈkÈsaÑ vigÈhitasakuntÈ viya
balavatÈ d|re pÈÓinÈ khittasarÈ viya ca satipi cirappavattiyaÑ
aniccantikatÈya pÈtapariyosÈnÈ anatikkantajÈtijarÈmaraÓÈ evÈti
r|pÈr|pÈvacaradeve ca passantena mahantaÑ saÑvegaÑ paccupaÔÔhapetvÈ
mettÈya karuÓÈya ca anodhiso sattÈ pharitabbÈ. EvaÑ kÈyena vÈcÈya
manasÈ ca bodhisambhÈre nirantaraÑ upacinantena yathÈ pÈramiyo
pÈrip|riÑ gacchanti, evaÑ sakkaccakÈrinÈ sÈtaccakÈrinÈ anolÊnavuttinÈ
ussÈho pavattetabbo, vÊriyapÈramÊ parip|retabbÈ.
______________________________________________________________
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Api ca
acinteyyÈparimeyyavipuloÄÈravimalanirupamanirupakkilesaguÓanicayanidhÈ
nabh|tassa BuddhabhÈvassa ussakkitvÈ sampahaÑsanayoggaÑ vÊriyaÑ
nÈma acinteyyÈnubhÈvameva, yaÑ na pacurajanÈ sotumpi sakkuÓanti,
pageva paÔipajjituÑ. TathÈ hi tividhÈ abhinÊhÈracittuppatti, catasso
Buddhabh|miyo, cattÈri sa~gahavatth|ni, karuÓekarasatÈ1,
Buddhadhammesu sacchikaraÓena visesappaccayo nijjhÈnakhanti,
sabbadhammesu nirupalepo, sabbasattesu piyaputtasaÒÒÈ, saÑsÈradukkhehi
aparikhedo, sabbadeyyadhammapariccÈgo, tena ca niratimÈnatÈ, adhisÊlÈdiadhiÔÔhÈnaÑ, tattha ca acaÒcalatÈ, kusalakiriyÈsu pÊtipÈmojjaÑ,
vivekaninnacittatÈ, jhÈnÈnuyogo, anavajjadhammena atitti, yathÈsutassa
dhammassa paresaÑ hitajjhÈsayena desanÈ, sattÈnaÑ ÒÈye nivesanÈ
ÈrambhadaÄhatÈ, dhÊravÊrabhÈvo, parÈpavÈdaparÈpakÈresu vikÈrÈbhÈvo,
saccÈdhiÔÔhÈnaÑ, samÈpattÊsu vasÊbhÈvo, abhiÒÒÈsu balappatti,
lakkhaÓattayÈvabodho, satipaÔÔhÈnÈdÊsu yogakammÈbhiyogena
lokuttaramaggasambhÈrasambharaÓaÑ, navalokuttarÈvakkantÊti evamÈdikÈ
sabbÈpi bodhisambhÈrapaÔipatti vÊriyÈnubhÈveneva samijjhatÊti abhinÊhÈrato
yÈva mahÈbodhi anossajjantena sakkaccaÑ nirantaraÑ vÊriyaÑ yathÈ
upar|pari visesÈvahaÑ hoti, evaÑ sampÈdetabbaÑ. SampajjamÈne ca
yathÈvutte vÊriye khantisaccÈdhiÔÔhÈnÈdayo ca dÈnasÊlÈdayo ca sabbepi
bodhisambhÈrÈ tadadhÊnavuttitÈya sampannÈ eva hontÊti khanti-ÈdÊsupi
iminÈva nayena paÔipatti veditabbÈ.
Iti sattÈnaÑ sukh|pakaraÓapariccÈgena bahudhÈ anuggahakaraÓaÑ
dÈnena paÔipatti, sÊlena tesaÑ jÊvitasÈpateyyadÈrarakkhÈabhedapiyahitavacanÈvihiÑ sÈdikÈraÓÈni, nekkhammena tesaÑ
ÈmisapaÔiggahaÓadhammadÈnÈdinÈ anekavidhÈ hitacariyÈ, paÒÒÈya tesaÑ
hitakaraÓ|pÈyakosallaÑ, vÊriyena tattha ussÈhÈrambha-asaÑhÊrÈni, khantiyÈ
tadaparÈdhasahanaÑ, saccena nesaÑ
avaÒcanatadupakÈrakiriyÈsamÈdÈnÈvisaÑvÈdanÈdi, adhiÔÔhÈnena
tadupakÈrakaraÓe anatthasampÈtepi acalanaÑ, mettÈya nesaÑ
hitasukhÈnucintanaÑ, upekkhÈya nesaÑ upakÈrÈpakÈresu vikÈrÈnÈpattÊti
evaÑ aparimÈÓe satte Èrabbha anukampitasabbasattassa
______________________________________________________________
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mahÈbodhisattassa puthujjanehi asÈdhÈraÓo aparimeyyo
puÒÒaÒÈÓasambhÈr|pacayo ettha paÔipattÊti veditabbaÑ. Yo cetÈsaÑ
paccayo vutto, tassa ca sakkaccaÑ sampÈdanaÑ.
Ko vibhÈgoti? Dasa pÈramiyo dasa upapÈramiyo dasa
paramatthapÈramiyoti samattiÑsapÈramiyo. Tattha katÈbhinÊhÈrassa
bodhisattassa parahitakaraÓÈbhininnÈsayapayogassa kaÓhadhammavokiÓÓÈ
sukkadhammÈ pÈramiyo eva, tehi avokiÓÓÈ sukkadhammÈ upapÈramiyo,
akaÓha-asukkÈ paramatthapÈramiyoti keci. SamudÈgamanakÈlesu vÈ
p|riyamÈnÈ pÈramiyo, bodhisattabh|miyaÑ puÓÓÈ upapÈramiyo,
Buddhabh|miyaÑ sabbÈkÈraparipuÓÓÈ paramatthapÈramiyo.
Bodhisattabh|miyaÑ vÈ parahitakaraÓato pÈramiyo, attahitakaraÓato
upapÈramiyo, Buddhabh|miyaÑ balavesÈrajjasamadhigamena
ubhayahitaparip|raÓato paramatthapÈramiyo.
EvaÑ ÈdimajjhapariyosÈnesu paÓidhÈnÈrambhapariniÔÔhÈnesu tesaÑ
vibhÈgoti apare. Dos|pasamakaruÓÈpakatikÈnaÑ
bhavasukhavimuttisukhaparamasukhappattÈnaÑ puÒÒ|pacayabhedato
tabbibhÈgoti aÒÒe. LajjÈsatimÈnÈpassayÈnaÑ lokuttaradhammÈdhipatÊnaÑ
sÊlasamÈdhipaÒÒÈgarukÈnaÑ tÈritataritatÈrayit|naÑ
anubuddhapaccekabuddhasammÈsambuddhÈnaÑ pÈramÊ upapÈramÊ
paramatthapÈramÊti bodhisattassuppattito yathÈvuttavibhÈgoti keci.
CittapaÓidhito yÈva vacÊpaÓidhi, tÈva pavattÈ sambhÈrÈ pÈramiyo,
vacÊpaÓidhito yÈva kÈyapaÓidhi, tÈva pavattÈ upapÈramiyo, kÈyapaÓidhito
pabhuti paramatthapÈramiyoti apare. AÒÒe pana
“parapuÒÒÈnumodanavasena pavattÈ sambhÈrÈ pÈramiyo, paresaÑ
kÈrÈpanavasena pavattÈ upapÈramiyo, sayaÑkaraÓavasena pavattÈ
paramatthapÈramiyo”ti vadanti.
TathÈ bhavasukhÈvato puÒÒaÒÈÓasambhÈro pÈramÊ, attano
nibbÈnasukhÈvaho upapÈramÊ, paresaÑ tadubhayasukhÈvaho
paramatthapÈramÊti eke. PuttadÈradhanÈdi-upakaraÓapariccÈgo pana
dÈnapÈramÊ, a~gapariccÈgo dÈna-upapÈramÊ, attano jÊvitapariccÈgo
dÈnaparamatthapÈramÊti. TathÈ puttadÈrÈdikassa tividhassÈpi hetu
avÊtikkamanavasena tisso sÊlapÈramiyo, tesu eva tividhesu vatth|su ÈlayaÑ
upacchinditvÈ
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nikkhamanavasena tisso nekkhammapÈramiyo, upakaraÓa~gajÊvitataÓhaÑ
sam|hanitvÈ sattÈnaÑ hitÈhitavinicchayakaraÓavasena tisso paÒÒÈpÈramiyo,
yathÈvuttabhedÈnaÑ pariccÈgÈdÊnaÑ vÈyamanavasena tisso vÊriyapÈramiyo,
upakaraÓa~gajÊvitantarÈyakarÈnaÑ khamanavasena tisso khantipÈramiyo,
upakaraÓa~gajÊvitahetu saccÈpariccÈgavasena tisso saccapÈramiyo,
dÈnÈdipÈramiyo akuppÈdhiÔÔhÈnavaseneva samijjhantÊti upakaraÓÈdivinÈsepi
acalÈdhiÔÔhÈnavasena tisso adhiÔÔhÈnapÈramiyo, upakaraÓÈdi-upaghÈtakesupi
sattesu mettÈya avijahanavasena tisso mettÈpÈramiyo,
yathÈvuttavatthuttayassa upakÈrÈpakÈresu sattasa~khÈresu
majjhattatÈpaÔilÈbhavasena tisso upekkhÈpÈramiyoti evamÈdinÈ etÈsaÑ
vibhÈgo veditabboti.
Ko sa~gahoti ettha pana yathÈ etÈ vibhÈgato tiÑsavidhÈpi dÈnapÈramiÈdibhÈvato dasavidhÈ, evaÑ dÈnasÊlakhantivÊriyajhÈnapaÒÒÈsabhÈvena
chabbidhÈ. EtÈsu hi nekkhammapÈramÊ sÊlapÈramiyÈ sa~gahitÈ tassÈ
pabbajjÈbhÈve, nÊvaraÓavivekabhÈve pana jhÈnapÈramiyÈ,
kusaladhammabhÈve chahipi sa~gahitÈ. SaccapÈramÊ sÊlapÈramiyÈ ekadeso
eva vacÊviratisaccapakkhe, ÒÈÓasaccapakkhe pana paÒÒÈpÈramiyÈ sa~gahitÈ.
MettÈpÈramÊ jhÈnapÈramiyÈ eva. UpekkhÈpÈramÊ jhÈnapaÒÒÈpÈramÊhi.
AdhiÔÔhÈnapÈramÊ sabbÈhipi sa~gahitÈti.
EtesaÒca dÈnÈdÊnaÑ channaÑ guÓÈnaÑ aÒÒamaÒÒasambandhÈnaÑ
paÒcadasayugalÈdÊni paÒcadasayugalÈdisÈdhakÈni honti. SeyyathidaÑ?
DÈnasÊlayugalena parahitÈhitÈnaÑ karaÓÈkaraÓayugalasiddhi,
dÈnakhantiyugalena alobhÈdosayugalasiddhi, dÈnavÊriyayugalena
cÈgasuta1yugalasiddhi, dÈnajhÈnayugalena kÈmadosappahÈnayugalasiddhi.
DÈnapaÒÒÈyugalena ariyayÈnadhurayugalasiddhi, sÊlakhantidvayena
payogÈsayasuddhidvayasiddhi, sÊlavÊriyadvayena bhÈvanÈdvayasiddhi,
sÊlajhÈnadvayena dussÊlyapariyuÔÔhÈnappahÈnadvayasiddhi,
sÊlapaÒÒÈdvayena dÈnadvayasiddhi, khantivÊriyayugalena
khamÈtejadvayasiddhi, khantijhÈnayugalena virodhÈnurodhappahÈnayugalasiddhi, khantipaÒÒÈyugalena suÒÒatÈkhantipaÔivedhadukasiddhi,
vÊriyajhÈnadukena paggahÈvikkhepadukasiddhi, vÊriyapaÒÒÈdukena
saraÓadukasiddhi, jhÈnapaÒÒÈdukena
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yÈnadukasiddhi, dÈnasÊlakhantittikena lobhadosamohappahÈnattikasiddhi,
dÈnasÊlavÊriyattikena bhogajÊvitakÈyasÈrÈdÈnattikasiddhi,
dÈnasÊlajhÈnattikena puÒÒakiriyavatthuttikasiddhi, dÈnasÊlapaÒÒÈtikena
ÈmisÈbhayadhammadÈnattikasiddhÊti. EvaÑ itarehipi tikehi catukkÈdÊhi ca
yathÈsambhavaÑ tikÈni catukkÈdÊni ca yojetabbÈni.
EvaÑ chabbidhÈnampi pana imÈsaÑ pÈramÊnaÑ cat|hi adhiÔÔhÈnehi
sa~gaho veditabbo. SabbapÈramÊnaÑ sam|hasa~gahato hi cattÈri
adhiÔÔhÈnÈni, seyyathidaÑ? SaccÈdhiÔÔhÈnaÑ cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ paÒÒÈdhiÔÔhÈnanti. Tattha adhitiÔÔhati etena, ettha vÈ
adhitiÔÔhati, adhiÔÔhÈnamattameva vÈ tanti adhiÔÔhÈnaÑ, saccaÒca taÑ
adhiÔÔhÈnaÒca, saccassa vÈ adhiÔÔhÈnaÑ, saccaÑ adhiÔÔhÈnametassÈti vÈ
saccÈdhiÔÔhÈnaÑ. EvaÑ sesesupi. Tattha avisesato tÈva lokuttaraguÓe
katÈbhinÊhÈrassa anukampitasabbasattassa mahÈsattassa paÔiÒÒÈnur|paÑ
sabbapÈramipariggahato saccÈdhiÔÔhÈnaÑ. TÈsaÑ paÔipakkhapariccÈgato
cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ. SabbapÈramitÈguÓehi upasamato upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ. Tehi
eva parahitopÈyakosallato paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Visesato pana yÈcakajanaÑ avisaÑvÈdetvÈ dassÈmÊti paÔijÈnanato
paÔiÒÒaÑ avisaÑvÈdetvÈ dÈnato dÈnaÑ avisaÑvÈdetvÈ anumodanato
macchariyÈdipaÔipakkhapariccÈgato
deyyadhammapaÔiggÈhakadÈnadeyyadhammakkhayesu
lobhadosamohabhayav|pasamato yathÈrahaÑ yathÈkÈlaÑ yathÈvidhÈnaÒca
dÈnato paÒÒuttarato ca kusaladhammÈnaÑ caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnaÑ
dÈnaÑ. TathÈ saÑvarasamÈdÈnassa avÊtikkamanato dussÊlyapariccÈgato
duccaritav|pasamanato paÒÒuttarato ca caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnaÑ sÊlaÑ.
YathÈpaÔiÒÒaÑ khamanato parÈparÈdhavikappapariccÈgato
kodhapariyuÔÔhÈnav|pasamanato paÒÒuttarato ca caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnÈ
khanti. PaÔiÒÒÈnur|paÑ parahitakaraÓato visadapariccÈgato1
akusalav|pasamanato paÒÒuttarato ca caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnaÑ vÊriyaÑ.
PaÔiÒÒÈnur|paÑ lokahitÈnucintanato nÊvaraÓapariccÈgato cittav|pasamanato
paÒÒuttarato ca caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnaÑ jhÈnaÑ. YathÈpaÔiÒÒaÑ
parahit|pÈyakosallato anupÈyakiriyÈpariccÈgato
mohajapariÄÈhav|pasamanato sabbaÒÒutÈpaÔilÈbhato ca
caturadhiÔÔhÈnapadaÔÔhÈnÈ paÒÒÈ.
______________________________________________________________
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Tattha ÒeyyapaÔiÒÒÈnuvidhÈnehi saccÈdhiÔÔhÈnaÑ.
VatthukÈmakilesakÈmapariccÈgehi cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ. Dosadukkhav|pasamehi
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ. AnubodhapaÔivedhehi paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ.
TividhasaccapariggahitaÑ dosattayavirodhi saccÈdhiÔÔhÈnaÑ.
TividhacÈgapariggahitaÑ dosattayavirodhi cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tividhav|pasamapariggahitaÑ dosattayavirodhi upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ.
TividhaÒÈÓapariggahitaÑ dosattayavirodhi paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ.
SaccÈdhiÔÔhÈnapariggahitÈni cÈg|pasamapaÒÒÈdhiÔÔhÈnÈni avisaÑvÈdanato
paÔiÒÒÈnuvidhÈnato ca, cÈgÈdhiÔÔhÈnapariggahitÈni
sacc|pasamapaÒÒÈdhiÔÔhÈnÈni paÔipakkhapariccÈgato sabbapariccÈgaphalattÈ
ca, upasamÈdhiÔÔhÈnapariggahitÈni saccacÈgapaÒÒÈdhiÔÔhÈnÈni
kilesapariÄÈhav|pasamanato kÈm|pasamanato kÈmapariÄÈhav|pasamanato1
ca, paÒÒÈdhiÔÔhÈnapariggahitÈni saccacÈg|pasamÈdhiÔÔhÈnÈni
ÒÈÓapubba~gamato ÒÈÓÈnuparivattanato cÈti evaÑ sabbÈpi pÈramiyo
saccappabhÈvitÈ cÈgaparibyaÒjitÈ upasamopabr|hitÈ paÒÒÈparisuddhÈ.
SaccaÑ hi etÈsaÑ janakahetu, cÈgo pariggÈhakahetu, upasamo
parivuddhihetu, paÒÒÈ pÈrisuddhihetu. TathÈ Èdimhi saccÈdhiÔÔhÈnaÑ
saccapaÔiÒÒattÈ, majjhe cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ katapaÓidhÈnassa parahitÈya
attapariccÈgato. Ante upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ sabb|pasamapariyosÈnattÈ.
ŒdimajjhapariyosÈnesu paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ tasmiÑ sati sambhavato asati
abhÈvato yathÈpaÔiÒÒaÒca bhÈvato.
Tattha mahÈpurisÈ satatamattahitaparahitakarehi garupiyabhÈvakarehi
saccacÈgÈdhiÔÔhÈnehi gihibh|tÈ ÈmisadÈnena pare anuggaÓhanti. TathÈ
attahita parahitakarehi garu piyabhÈvakarehi upasamapaÒÒÈdhiÔÔhÈnehi ca
pabbajitabh|tÈ dhammadÈnena pare anuggaÓhanti.
Tattha antimabhave bodhisattassa caturadhiÔÔhÈnaparip|raÓaÑ.
ParipuÓÓacaturadhiÔÔhÈnassa hi carimakabhav|papattÊti eke. Tatra hi
gabbhokkantiÔhiti-abhinikkhamanesu paÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena sato
sampajÈno saccÈdhiÔÔhÈnapÈrip|riyÈ sampatijÈto uttarÈbhimukho
sattapadavÊtihÈrena gantvÈ sabbÈ disÈ oloketvÈ saccÈnuparivattinÈ vacasÈ
“aggohamasmi lokassa, jeÔÔhohamasmi lokassa, seÔÔhohamasmi lokassÈ”ti2
tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadi.
______________________________________________________________
1. Kamm|pasamanato kammapariÄÈhav|pasamanato (Ka)
2. DÊ 2. 13; Ma 3. 164 piÔÔhesu.
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UpasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena jiÓÓÈturamatapabbajitadassÈvino
catudhammapadesakovidassa yobbanÈrogyajÊvitasampattimadÈnaÑ
upasamo. CÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena mahato ÒÈtiparivaÔÔassa
hatthagatassa ca cakkavattirajjassa anapekkhapariccÈgoti.
Dutiye ÔhÈne abhisambodhiyaÑ caturadhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti keci.
Tattha hi yathÈpaÔiÒÒaÑ saccÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena catunnaÑ
ariyasaccÈnaÑ abhisamayo, tato hi saccÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ.
CÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena sabbakiles|pakkilesapariccÈgo, tato hi
cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ. UpasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena
param|pasamappatti, tato hi upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ.
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena anÈvaraÓaÒÈÓapaÔilÈbho, tato hi
paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti. TaÑ asiddhaÑ, abhisambodhiyÈpi
paramatthabhÈvato.
Tatiye ÔhÈne dhammacakkappavattane caturadhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti
aÒÒe. Tattha hi saccÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa dvÈdasahi ÈkÈrehi
ariyasaccadesanÈya saccÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ. CÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa saddhammamahÈyÈgakaraÓena cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ.
UpasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa sayaÑ upasantassa paresaÑ upasamanena
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ. PaÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa veneyyÈnaÑ
ÈsayÈdiparijÈnanena paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti. Tadapi asiddhaÑ,
apariyositattÈ Buddhakiccassa.
Catutthe ÔhÈne parinibbÈne caturadhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti apare. Tatra
hi parinibbutattÈ paramatthasaccasampattiyÈ saccÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ.
Sabb|padhipaÔinissaggena cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ. Sabbasa~khÈr|pasamena upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ. PaÒÒÈpayojanapariniÔÔhÈnena
paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ paripuÓÓanti. Tatra mahÈpurisassa visesena mettÈkhette
abhijÈtiyaÑ saccÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa saccÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓamabhibyattaÑ, visesena karuÓÈkhette abhisambodhiyaÑ
paÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa paÒÒÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓamabhibyattaÑ,
visesena muditÈkhette dhammacakkappavattane cÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa
cÈgÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓamabhibyattaÑ, visesena upekkhÈkhette parinibbÈne
upasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa upasamÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓamabhibyattanti
daÔÔhabbaÑ.
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Tatra saccÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa saÑvÈsena sÊlaÑ veditabbaÑ.
CÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa saÑvohÈrena soceyyaÑ veditabbaÑ.
UpasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa ÈpadÈsu thÈmo veditabbo.
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgatassa sÈkacchÈya paÒÒÈ veditabbÈ. EvaÑ
sÊlÈjÊvacittadiÔÔhivisuddhiyo veditabbÈ. TathÈ saccÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena
dosÈgatiÑ na gacchati avisaÑvÈdanato. CÈgÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena
lobhÈgatiÑ na gacchati anabhisa~gato. UpasamÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena
bhayÈgatiÑ na gacchati anaparÈdhato. PaÒÒÈdhiÔÔhÈnasamudÈgamena
mohÈgatiÑ na gacchati yathÈ bh|tÈvabodhato.
TathÈ paÔhamena aduÔÔho adhivÈseti, dutiyena aluddho paÔisevati,
tatiyena abhÊto parivajjeti, catutthena asamm|Äho vinodeti. PaÔhamena
nekkhammasukhappatti, itarehi paviveka-upasamasambodhisukhappattiyo
hontÊti daÔÔhabbÈ. TathÈ vivekajapÊtisukhasamÈdhijapÊtisukhaapÊtijakÈyasukhasatipÈrisuddhija-upekkhÈsukhappattiyo etehi cat|hi
yathÈkkamaÑ honti. EvamanekaguÓÈnubandhehi cat|hi adhiÔÔhÈnehi
sabbapÈramisam|hasa~gaho veditabbo. YathÈ ca cat|hi adhiÔÔhÈnehi
sabbapÈramisa~gaho, evaÑ karuÓÈpaÒÒÈhipÊti daÔÔhabbaÑ. Sabbopi hi
bodhisambhÈro karuÓÈpaÒÒÈhi sa~gahito. KaruÓÈpaÒÒÈpariggahitÈ hi
dÈnÈdiguÓÈ mahÈbodhisambhÈrÈ bhavanti BuddhattasiddhipariyosÈnÈti,
evametÈsaÑ sa~gaho veditabbo.
Ko sampÈdan|pÈyoti? SakalassÈpi puÒÒÈdisambhÈrassa
sammÈsambodhiÑ uddissa anavasesasambharaÓaÑ avekallakÈritÈyogena,
tattha ca sakkaccakÈritÈ ÈdarabahumÈnayogena, sÈtaccakÈritÈ
nirantarayogena, cirakÈlÈdiyogo ca antarÈ avosÈnÈpajjanenÈti. TaÑ panassa
kÈlaparimÈÓaÑ parato Èvi bhavissati. Iti catura~gayogo etÈsaÑ pÈramÊnaÑ
sampÈdan|pÈyo. TathÈ mahÈsattena bodhÈya paÔi-pajjantena
sammÈsambodhÈya BuddhÈnaÑ puretarameva attÈ niyyÈtetabbo “imÈhaÑ
attabhÈvaÑ BuddhÈnaÑ niyyÈtemÊ”ti. TaÑtaÑpariggahavatthuÑ ca
paÔilÈbhato puretarameva dÈnamukhe nissajjitabbaÑ “yaÑ kiÒci mayhaÑ
uppajjanakaÑ jÊvitaparikkhÈrajÈtaÑ, sabbaÑ taÑ sati yÈcake dassÈmi, tesaÑ
pana dinnÈvasesaÑ eva mayÈ paribhuÒjitabban”ti.
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EvaÑ hissa sammadeva pariccÈgÈya kate cittÈbhisa~khÈre yaÑ
uppajjati pariggahavatthu aviÒÒÈÓakaÑ saviÒÒÈÓakaÑ vÈ, tattha ye ime
pubbe dÈne akataparicayo pariggahavatthussa parittabhÈvo uÄÈramanuÒÒatÈ
parikkhayacintÈti cattÈro dÈnavinibandhÈ, tesu yadÈ mahÈbodhisattassa
saÑvijjamÈnesu deyyadhammesu paccupaÔÔhite ca yÈcakajane dÈne cittaÑ
na pakkhandati na kamati, tena niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈhaÑ dÈne
pubbe akataparicayo, tena me etarahi dÈtukamyatÈ citte na saÓÔhÈtÊ”ti. So
evaÑ me ito paraÑ dÈnÈbhirataÑ cittaÑ bhavissati, handÈhaÑ ito paÔÔhÈya
dÈnaÑ dassÈmi, nanu mayÈ paÔikacceva pariggahavatthu yÈcakÈnaÑ
pariccattanti dÈnaÑ deti muttacÈgo payatapÈÓÊ vosaggarato yÈcayogo
dÈnasaÑvibhÈgarato. EvaÑ mahÈsattassa paÔhamo dÈnavinibandho hato hoti
vihato samucchinno.
TathÈ mahÈsatto deyyadhammassa parittabhÈve sati vekalle ca iti
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ kho pubbe adÈnasÊlatÈya etarahi evaÑ paccayavikalo
jÈto, tasmÈ idÈni mayÈ parittena vÈ hÊnena vÈ yathÈladdhena
deyyadhammena attÈnaÑ pÊÄetvÈpi dÈnameva dÈtabbaÑ, yenÈhaÑ Èyatimpi
dÈnapÈramiÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ”ti. So itarÊtarena taÑ dÈnaÑ deti
muttacÈgo payatapÈÓÊ vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. EvaÑ
mahÈsattassa dutiyo dÈnavinibandho hato hoti vihato samucchinno.
TathÈ mahÈsatto deyyadhammassa uÄÈramanuÒÒatÈya adÈtukamyatÈcitte
uppajjamÈne iti paÔisaÒcikkhati “nanu tayÈ sappurisa uÄÈratamÈ sabbaseÔÔhÈ
sammÈsambodhi abhipatthitÈ, tasmÈ tadatthaÑ tayÈ uÄÈramanuÒÒe eva
deyyadhamme dÈtuÑ yuttar|pan”ti. So uÄÈraÑ manuÒÒaÒca deti muttacÈgo
payatapÈÓÊ vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. EvaÑ
mahÈpurisassa tatiyo dÈnavinibandho hato hoti vihato samucchinno.
TathÈ mahÈsatto dÈnaÑ dento yadÈ deyyadhammassa parikkhayaÑ
passati, so iti paÔisaÒcikkhati “ayaÑ kho bhogÈnaÑ sabhÈvo, yadidaÑ
khayadhammatÈ vayadhammatÈ, api ca me pubbe tÈdisassa dÈnassa akatattÈ
evaÑ bhogÈnaÑ parikkhayo dissati, handÈhaÑ yathÈladdhena
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deyyadhammena parittena vÈ vipulena vÈ dÈnameva dadeyyaÑ, yenÈhaÑ
ÈyatiÑ dÈnapÈramiyÈ matthakaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So yathÈladdhena dÈnaÑ
deti muttacÈgo payatapÈÓÊ vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato.
EvaÑ mahÈsattassa catuttho dÈnavinibandho hato hoti vihato samucchinno.
EvaÑ ye ye dÈnapÈramiyÈ vinibandhabh|tÈ anatthÈ, tesaÑ tesaÑ
yathÈrahaÑ paccavekkhitvÈ paÔivinodanaÑ upÈyo. YathÈ ca dÈnapÈramiyÈ,
evaÑ sÊlapÈrami-ÈdÊsupi daÔÔhabbaÑ.
Api ca yaÑ mahÈsattassa BuddhÈnaÑ attasanniyyÈtanaÑ, taÑ
sammadeva sabbapÈramÊnaÑ sampÈdan|pÈyo. BuddhÈnaÑ hi attÈnaÑ
niyyÈtetvÈ Ôhito mahÈpuriso tattha tattha bodhisambhÈrapÈrip|riyÈ ghaÔento
vÈyamanto sarÊrassa sukh|pakaraÓÈnaÒca upacchedakesu dussahesupi
kicchesu1 durabhisambhavesupi sattasa~khÈrasamupanÊtesu anatthesu
tibbesu pÈÓaharesu “ayaÑ mayÈ attabhÈvo BuddhÈnaÑ pariccatto, yaÑ vÈ
taÑ vÈ ettha hot|”ti taÑnimittaÑ na kampati na vedhati Êsakampi
aÒÒathattaÑ na gacchati, kusalÈrambhe aÒÒadatthu acalÈdhiÔÔhÈnova hoti,
evaÑ attasanniyyÈtanampi etÈsaÑ sampÈdan|pÈyo.
Api ca samÈsato katÈbhinÊhÈrassa attani sinehassa parisosanaÑ2 paresu
ca sinehassa parivaÉÉhanaÑ etÈsaÑ sampÈdan|pÈyo.
SammÈsambodhisamadhigamÈya hi katamahÈpaÓidhÈnassa mahÈsattassa
yÈthÈvato parijÈnanena sabbesu dhammesu anupalittassa attani sineho
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gacchati, mahÈkaruÓÈsamÈsevanena pana
piyaputte viya sabbasatte sampassamÈnassa tesu mettÈkaruÓÈsineho
parivaÉÉhati, tato ca taÑtadavatthÈnur|paÑ attaparasantÈnesu
lobhadosamohavigamena vid|rÊkatamacchariyÈdibodhisambhÈrapaÔipakkho
mahÈpuriso dÈna piyavacana atthacariyÈ samÈnattatÈsa~khÈtehi cat|hi
sa~gahavatth|hi caturadhiÔÔhÈnÈnugatehi accantaÑ janassa sa~gahakaraÓena
upari yÈnattaye avatÈraÓaÑ paripÈcanaÒca karoti.
MahÈsattÈnaÑ hi mahÈkaruÓÈ mahÈpaÒÒÈ ca dÈnena ala~katÈ, dÈnaÑ
piyavacanena, piyavacanaÑ atthacariyÈya, atthacariyÈ samÈnattatÈya
______________________________________________________________
1. Kiccesu (SÊ)

2. PariyÈdÈnaÑ (Ka)
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ala~katÈ sa~gahitÈ ca. TesaÑ sabbepi satte attanÈ nibbisese katvÈ
bodhisambhÈresu paÔipajjantÈnaÑ sabbattha samÈnasukhadukkhatÈya
samÈnattatÈya siddhi. Buddhabh|tÈnampi ca teheva cat|hi sa~gahavatth|hi
caturadhiÔÔhÈnaparip|ritÈbhivuddhehi janassa accantikasa~gahakaraÓena
abhivinayanaÑ1 sijjhati. DÈnaÑ hi SammÈsambuddhÈnaÑ cÈgÈdhiÔÔhÈnena
parip|ritÈbhivuddhaÑ, piyavacanaÑ saccÈdhiÔÔhÈnena, atthacariyÈ
paÒÒÈdhiÔÔhÈnena, samÈnattatÈ upasamÈdhiÔÔhÈnena parip|ritÈbhivuddhÈ.
TathÈgatÈnaÑ hi sabbasÈvakapaccekabuddhehi samÈnattatÈ parinibbÈne.
Tatra hi nesaÑ avisesato ekÊbhÈvo. TenevÈha “natthi vimuttiyÈ nÈnattan”ti.
Honti cettha–
“Sacco cÈgÊ upasanto, paÒÒavÈ anukampako.
SambhatasabbasambhÈro2, kaÑ nÈmatthaÑ na sÈdhaye.
MahÈkÈruÓiko SatthÈ, hitesÊ ca upekkhako.
Nirapekkho ca sabbattha, aho acchariyo Jino.
Viratto sabbadhammesu, sattesu ca upekkhako.
SadÈ sattahite yutto, aho acchariyo Jino.
SabbadÈ sabbasattÈnaÑ, hitÈya ca sukhÈya ca.
Uyyutto akilÈs| ca, aho acchariyo Jino”ti.
Kittakena kÈlena sampÈdananti? HeÔÔhimena tÈva paricchedena cattÈri
asa~khyeyyÈni mahÈkappÈnaÑ satasahassaÒca, majjhimena aÔÔha
asa~khyeyyÈni mahÈkappÈnaÑ satasahassaÒca, uparimena pana soÄasa
asa~khyeyyÈni mahÈkappÈnaÑ satasahassaÒca. Ete ca bhedÈ yathÈkkamaÑ
paÒÒÈdhikasaddhÈdhikavÊriyÈdhikavasena ÒÈtabbÈ. PaÒÒÈdhikÈnaÑ hi
saddhÈ mandÈ hoti paÒÒÈ tikkhÈ, saddhÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ majjhimÈ hoti,
vÊriyÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ mandÈ, paÒÒÈnubhÈvena ca sammÈsambodhi
adhigantabbÈti AÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ.
Apare pana “vÊriyassa tikkhamajjhimamudubhÈvena bodhisattÈnaÑ
ayaÑ kÈlavibhÈgo”ti vadanti. Avisesena pana vimuttiparipÈcanÊyÈnaÑ
dhammÈnaÑ tikkhamajjhimamudubhÈvena yathÈvuttakÈlabhedena
bodhisambhÈrÈ tesaÑ pÈrip|riÑ gacchantÊti tayopete kÈlabhedÈ yuttÈtipi
vadanti3. EvaÑ
______________________________________________________________
1. AbhinivesanaÑ (SÊ)

2. Sambhavo sabbasambhÈro (SÊ)

3. Vadanti eva (Ka)
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tividhÈ hi bodhisattÈ abhinÊhÈrakkhaÓe bhavanti
ugghaÔitaÒÒ|vipaÒcitaÒÒ|neyyabhedena. Tesu yo ugghaÔitaÒÒ|, so
SammÈsambuddhassa sammukhÈ catuppadikaÑ gÈthaÑ suÓanto gÈthÈya
tatiyapade apariyosite eva chahi abhiÒÒÈhi saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ
adhigantuÑ samatth|panissayo hoti, sace sÈvakabodhiyaÑ adhimutto siyÈ.
Dutiyo Bhagavato sammukhÈ catuppadikaÑ gÈthaÑ suÓanto apariyosite
eva gÈthÈya catutthapade chahi abhiÒÒÈhi arahattaÑ adhigantuÑ
samatth|panissayo hoti, yadi sÈvakabodhiyaÑ adhimutto siyÈ.
Itaro pana Bhagavato sammukhÈ catuppadikaÑ gÈthaÑ sutvÈ
pariyositÈya gÈthÈya chahi abhiÒÒÈhi arahattaÑ pattuÑ samatth|panissayo
hoti.
Tayopete vinÈ kÈlabhedena katÈbhinÊhÈrÈ BuddhÈnaÑ santike
laddhabyÈkaraÓÈ ca anukkamena pÈramiyo parip|rentÈ yathÈkkamaÑ
yathÈvuttabhedena kÈlena sammÈsambodhiÑ pÈpuÓanti. Tesu tesu pana
kÈlabhedesu aparipuÓÓesu te te mahÈsattÈ divase divase
VessantaradÈnasadisaÑ mahÈdÈnaÑ dentÈpi tadanur|pe
sÊlÈdisabbapÈramidhamme ÈcinantÈpi paÒca mahÈpariccÈge pariccajantÈpi
ÒÈtatthacariyÈ lokatthacariyÈ BuddhatthacariyÈ paramakoÔiÑ pÈpentÈpi
antarÈ ca SammÈsambuddhÈ bhavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KasmÈ?
©ÈÓassa aparipaccanato BuddhakÈrakadhammÈnaÑ apariniÔÔhÈnato.
ParicchinnakÈlanipphÈditaÑ viya hi sassaÑ yathÈvuttakÈlaparicchedena
parinipphÈditÈ sammÈsambodhi tadantarÈ sabbussÈhena vÈyamantenÈpi na
sakkÈ adhigantunti pÈramipÈrip|ri yathÈvuttakÈlavisesena sampajjatÊti
veditabbaÑ.
Ko ÈnisaÑsoti? Ye te katÈbhinÊhÈrÈnaÑ bodhisattÈnaÑ–
“EvaÑ sabba~gampannÈ, bodhiyÈ niyatÈ narÈ.
SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, kappakoÔisatehipi.
AvÊcimhi nuppajjanti, tathÈ lokantaresu ca.
NijjhÈmataÓhÈ khuppipÈsÈ, na honti KÈlakaÒjikÈ.
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Na honti khuddakÈ pÈÓÈ, upapajjantÈpi duggatiÑ.
JÈyamÈnÈ manussesu, jaccandhÈ na bhavanti te.
SotavekallatÈ natthi, na bhavanti m|gapakkhikÈ.
ItthibhÈvaÑ na gacchanti, ubhatobyaÒjanapaÓÉakÈ.
Na bhavanti pariyÈpannÈ, bodhiyÈ niyatÈ narÈ.
MuttÈ Ènantarikehi, sabbattha suddhagocarÈ.
MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti, kammakiriyadassanÈ.
VasamÈnÈpi saggesu, asaÒÒaÑ n|papajjare.
SuddhÈvÈsesu devesu, hetu nÈma na vijjati.
NekkhammaninnÈ sappurisÈ, visaÑyuttÈ bhavÈbhave.
Caranti lokatthacariyÈyo, p|renti sabbapÈramÊ”ti1–

evaÑ saÑvaÓÓitÈ ÈnisaÑsÈ, ye ca “sato sampajÈno Œnanda bodhisatto
TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ mÈtukucchiÑ okkamatÊ”ti-ÈdinÈ2 soÄasa
acchariyabbhutadhammappakÈrÈ, ye ca “sÊtaÑ byapagataÑ hoti, uÓhaÒca
upasammatÊ”ti-ÈdinÈ3 “jÈyamÈne kho SÈriputta bodhisatte ayaÑ dasasahassÊ
lokadhÈtu sa~kampati sampakampati sampavedhatÊ”ti-ÈdinÈ4 ca dvattiÑsa
pubbanimittappakÈrÈ, ye vÈ panaÒÒepi bodhisattÈnaÑ
adhippÈyasamijjhanaÑ kammÈdÊsu vasÊbhÈvoti evamÈdayo tattha tattha
JÈtakabuddhavaÑsÈdÊsu dassitÈkÈrÈ ÈnisaÑsÈ, te sabbepi etÈsaÑ ÈnisaÑsÈ.
TathÈ yathÈnidassitabhedÈ alobhÈdosÈdiguÓayugalÈdayo cÈti veditabbÈ.
Api ca yasmÈ bodhisatto abhinÊhÈrato paÔÔhÈya sabbasattÈnaÑ pitusamo
hoti hitesitÈya, dakkhiÓeyyako garu bhÈvanÊyo paramaÒca puÒÒakkhettaÑ
hoti guÓavisesayogena, yebhuyyena ca manussÈnaÑ piyo hoti,
amanussÈnaÑ piyo hoti, devatÈhi anupÈlÊyati,
mettÈkaruÓÈparibhÈvitasantÈnatÈya vÈÄamigÈdÊhi ca anabhibhavanÊyo hoti,
yasmiÑ yasmiÒca sattanikÈye paccÈjÈyati, tasmiÑ tasmiÑ uÄÈrena vaÓÓena
uÄÈrena yasena uÄÈrena sukhena uÄÈrena balena
______________________________________________________________
1. Abhi-®Ôha 1. 72; JÈtaka-®Ôha 1. 53; ApadÈna-®Ôha 1. 55 piÔÔhÈdÊsu.
2. Ma 3. 161; DÊ 2. 10 piÔÔhesu.
3. Khu 4. 313 piÔÔhe.
4. Ma 3. 161; DÊ 2. 13 piÔÔhÈdÊsu.
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uÄÈrena Èdhipateyyena aÒÒe satte abhibhavati puÒÒavisesayogato.
AppÈbÈdho hoti appÈta~ko, suvisuddhÈ cassa saddhÈ hoti suvisadÈ,
suvisuddhaÑ vÊriyaÑ, satisamÈdhipaÒÒÈ suvisadÈ, mandakileso hoti
mandadaratho mandapariÄÈho, kilesÈnaÑ mandabhÈveneva suvaco hoti
padakkhiÓaggÈhÊ, khamo hoti sorato, sakhilo hoti paÔisanthÈrakusako,
akkodhano hoti anupanÈhÊ, amakkhÊ hoti apaÄÈsÊ, anissukÊ hoti amaccharÊ,
asaÔho hoti amÈyÈvÊ, athaddho hoti anatimÈnÊ, asÈraddho hoti appamatto,
parato upatÈpasaho hoti paresaÑ anupatÈpÊ, yasmiÒca gÈmakhette paÔivasati,
tattha sattÈnaÑ bhayÈdayo upaddavÈ yebhuyyena anuppannÈ nuppajjanti,
uppannÈ ca v|pasammanti, yesu ca apÈyesu uppajjati, na tattha pacurajano
viya dukkhena adhimattaÑ pÊÄÊyati, bhiyyoso mattÈya saÑvegamÈpajjati.
TasmÈ mahÈpurisassa yathÈrahaÑ tasmiÑ tasmiÑ bhave labbhamÈnÈ ete
sattÈnaÑ pitusamatÈdakkhiÓeyyatÈdayo guÓavisesÈ ÈnisaÑsÈti veditabbÈ.
TathÈ ÈyusampadÈ r|pasampadÈ kulasampadÈ issariyasampadÈ
ÈdeyyavacanatÈ mahÈnubhÈvatÈti etepi mahÈpurisassa pÈramÊnaÑ
ÈnisaÑsÈti veditabbÈ. Tattha ÈyusampadÈ nÈma tassaÑ tassaÑ upapattiyaÑ
dÊghÈyukatÈ ciraÔÔhitikatÈ, tÈya yathÈraddhÈni kusalasamÈdÈnÈni
pariyosÈpeti, bahuÒca kusalaÑ upacinoti. R|pasampadÈ nÈma abhir|patÈ
dassanÊyatÈ pÈsÈdikatÈ, tÈya r|pappamÈÓÈnaÑ sattÈnaÑ pasÈdÈvaho hoti
sambhÈvanÊyo. KulasampadÈ nÈma uÄÈresu kulesu abhinibbatti, tÈya
jÈtimadÈdimadamattÈnampi upasa~kamanÊyo hoti payirupÈsanÊyo, tena te
nibbisevane karoti. IssariyasampadÈ nÈma mahÈvibhavatÈ mahesakkhatÈ
mahÈparivÈratÈ ca, tÈhi sa~gaÓhitabbe cat|hi sa~gahavatth|hi sa~gaÓhituÑ
niggahetabbe dhammena niggahetuÒca samattho hoti.
ŒdeyyavacanatÈ nÈma saddheyyatÈ paccayikatÈ, tÈya sattÈnaÑ
pamÈÓabh|to hoti, ala~ghanÊyÈ cassa ÈÓÈ hoti. MahÈnubhÈvatÈ nÈma
ÈnubhÈvamahantatÈ, tÈya parehi na abhibh|yati,
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sayameva pana pare aÒÒadatthu abhibhavati dhammena samena
yathÈbh|taguÓehi ca, evamete ÈyusampadÈdayo mahÈpurisassa pÈramÊnaÑ
ÈnisaÑsÈ, sayaÒca aparimÈÓassa puÒÒasambhÈrassa parivuÉÉhihetubh|tÈ
yÈnattaye sattÈnaÑ avatÈraÓassa paripÈcanassa ca kÈraÓabh|tÈti veditabbÈ.
KiÑ phalanti? SamÈsato tÈva SammÈsambuddhabhÈvo etÈsaÑ phalaÑ,
vitthÈrato pana dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓa asÊti-anubyaÒjana
byÈmappabhÈdi-anekaguÓagaÓasamujjalar|pakÈyasampatti adhiÔÔhÈna
dasabalacatuvesÈrajjacha-asÈdhÈraÓaÒÈÓa
aÔÔhÈrasÈveÓikabuddhadhammappabhuti
anantÈparimÈÓaguÓasamudayopasobhinÊ dhammakÈyasirÊ. YÈvatÈ pana
BuddhaguÓÈ ye anekehipi kappehi SammÈsambuddhenÈpi vÈcÈya
pariyosÈpetuÑ na sakkÈ, idametÈsaÑ phalaÑ. VuttaÒcetaÑ1–
“Buddhopi Buddhassa bhaÓeyya vaÓÓaÑ,
Kappampi ce aÒÒamabhÈsamÈno.
KhÊyetha kappo ciradÊghamantare,
VaÓÓo na khÊyetha TathÈgatassÈ”ti2.
Evamettha pÈramÊsu pakiÓÓakakathÈ veditabbÈ.
YaÑ pana PÈÄiyaÑ “datvÈ dÈtabbakaÑ dÈnan”ti-ÈdinÈ sabbÈpi pÈramÊ
ekajjhaÑ dassetvÈ parato “kosajjaÑ bhayato disvÈ”ti-ÈdinÈ
pariyosÈnagÈthÈdvayaÑ vuttaÑ, taÑ yehi vÊriyÈrambhamettÈbhÈvanÈ
appamÈdavihÈrehi yathÈvuttÈ BuddhakÈrakadhammÈ visadabhÈvaÑ gatÈ
sammÈsambodhisa~khÈtÈ ca attano vimutti paripÈcitÈ, tehi veneyyÈnampi
vimuttiparipÈcanÈya ovÈdadÈnatthaÑ vuttaÑ.
Tattha kosajjaÑ bhayato disvÈ, vÊriyÈrambhaÒca khematoti iminÈ
paÔipakkhe ÈdÊnavadassanamukhena vÊriyÈrambhe ÈnisaÑsaÑ dasseti.
ŒraddhavÊriyÈ hothÈti iminÈ vÊriyÈrambhe niyojeti. YasmÈ ca–
“SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodapanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti3–
______________________________________________________________
1. VuttaÒcetaÑ BhagavatÈ (SÊ)
2. DÊ-®Ôha 1. 257; DÊ-®Ôha 3. 61; Ma-®Ôha 3. 289; UdÈna-®Ôha 305;
CariyÈpiÔaka-®Ôha 9 piÔÔhÈdÊsu.
3. Khu 1. 41; DÊ 2. 42; Khu 10. 37, 68 piÔÔhesu.
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sa~khepato, vitthÈrato pana sakalena Buddhavacanena pakÈsitÈ sabbÈpi
sampattiyo ekanteneva sammappadhÈnÈdhÊnÈ, tasmÈ BhagavÈ vÊriyÈrambhe
niyojetvÈ “esÈ BuddhÈnusÈsanÊ”ti Èha.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–yvÈyaÑ sabbasaÑkilesam|labhÈvato
sabbÈnatthavidhÈyakanti kosajjaÑ bhayato tappaÔipakkhato cat|hi yogehi
anupaddavabhÈvasÈdhanato vÊriyÈrambhaÒca khemato disvÈ
adhisÊlasikkhÈdisampÈdanavasena vÊriyassa Èrambho
sammappadhÈnÈnuyogo, tattha yaÑ sammadeva niyojanaÑ “ÈraddhavÊriyÈ
hothÈ”ti, esÈ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ anusÈsanÊ anusiÔÔhi ovÈdoti.
SesagÈthÈsupi iminÈva nayena attho veditabbo.
AyaÑ pana viseso–vivÈdanti viruddhavÈdaÑ, chavivÈdavatthuvasena
vivadananti attho. AvivÈdanti vivÈdapaÔipakkhaÑ mettÈvacÊkammaÑ,
mettÈbhÈvanaÑ vÈ. Atha vÈ avivÈdanti avivÈdahetubh|taÑ chabbidhaÑ
sÈraÓÊyadhammaÑ. SamaggÈti avaggÈ, kÈyena ceva cittena ca sahitÈ
aviramitÈ aviyuttÈti attho. SakhilÈti sakkÊlÈ mudusÊlÈ, aÒÒamaÒÒamhi
muduhadayÈti attho. EsÈ buddhÈnusÈsanÊti ettha sabbena sabbaÑ
vivÈdamanupagamma yadidaÑ chasÈraÓÊyadhammaparip|raÓavasena
samaggavÈse niyojanaÑ, esÈ BuddhÈnaÑ anusiÔÔhÊti yojetabbaÑ.
SamaggavÈsaÑ hi vasamÈnÈ sÊladiÔÔhisÈmaÒÒagatÈ avivadamÈnÈ sukheneva
tisso sikkhÈ parip|ressantÊti SatthÈ samaggavÈse niyojanaÑ attano sÈsananti
dassesi.
PamÈdanti pamajjanaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pamussanaÑ
akusalesu ca dhammesu cittavosaggaÑ. VuttaÒhetaÑ “tattha katamo
pamÈdo, kÈyaduccarite vÈ vacÊduccarite vÈ manoduccarite vÈ paÒcasu vÈ
kÈmaguÓesu cittassa vosaggo vosaggÈnuppadÈnaÑ kusalÈnaÑ vÈ
dhammÈnaÑ bhÈvanÈya asakkaccakiriyatÈ asÈtaccakiriyatÈ anaÔÔhitakiriyatÈ
olÊnavuttitÈ nikkhittachandatÈ nikkhittadhuratÈ anÈsevanÈ abhÈvanÈ
abahulÊkammaÑ -pa- yo evar|po pamÈdo pamajjanÈ pamajjitattaÑ, ayaÑ
vuccati pamÈdo”ti1.
AppamÈdanti appamajjanaÑ, taÑ pamÈdassa paÔipakkhato veditabbaÑ.
Atthato hi appamÈdo nÈma satiyÈ avippavÈso, “satiyÈ avippavÈso”ti
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 38, 191, 363 piÔÔhesu.
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ca niccaÑ upaÔÔhitÈya satiyÈ evetaÑ nÈmaÑ. Apare pana
“satisampajaÒÒappadhÈnÈ tathÈ pavattÈ cattÈro ar|pino khandhÈ
appamÈdo”ti vadanti. YasmÈ pana appamÈdabhÈvanÈ nÈma visuÑ ekÈ
bhÈvanÈ natthi. YÈ hi kÈci puÒÒakiriyÈ kusalakiriyÈ, sabbÈ sÈ
appamÈdabhÈvanÈtveva veditabbÈ.
Visesato pana vivaÔÔ|panissayaÑ saraÓagamanaÑ
kÈyikavÈcasikasaÑvaraÒca upÈdÈya sabbÈ sÊlabhÈvanÈ sabbÈ
samÈdhibhÈvanÈ sabbÈ paÒÒÈbhÈvanÈ sabbÈ kusalabhÈvanÈ anavajjabhÈvanÈ
appamÈdabhÈvanÈ. “AppamÈdo”ti hi idaÑ padaÑ mahantaÑ atthaÑ dÊpeti,
mahantaÑ atthaÑ pariggahetvÈ tiÔÔhati, sakalampi TepiÔakaÑ
BuddhavacanaÑ ÈharitvÈ appamÈdapadassa atthaÑ katvÈ kathento
dhammakathiko “atitthena pakkhando”ti na vattabbo. KasmÈ?
AppamÈdapadassa mahantabhÈvato. TathÈ hi SammÈsambuddho
KusinÈrÈyaÑ yamakasÈlÈnamantare parinibbÈnasamaye nipanno
abhisambodhito paÔÔhÈya paÒcacattÈlÊsÈya vassesu attanÈ bhÈsitaÑ
dhammaÑ ekeneva padena sa~gahetvÈ dassento “appamÈdena
sampÈdethÈ”ti1 bhikkh|naÑ ovÈdamadÈsi. TathÈ cÈha “seyyathÈpi
bhikkhave yÈni kÈnici ja~gamÈnaÑ pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni, sabbÈni tÈni
hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati
yadidaÑ mahantattena, evameva kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ,
sabbe te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ
aggamakkhÈyatÊ”ti2. Tattha appamÈdabhÈvanaÑ sikhÈppattaÑ dassento
SatthÈ “bhÈvethaÔÔha~gikaÑ maggan”ti Èha.
Tassattho–yo esa sÊlÈdikhandhattayasa~gaho sammÈdiÔÔhipubba~gamo
sammÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑyeva aÔÔhannaÑ a~gÈnaÑ vasena aÔÔha~giko
ariyamaggo, taÑ bhÈvetha attano santÈne uppÈdetha. Dassanamaggamatte
aÔhatvÈ upari tiÓÓaÑ maggÈnaÑ uppÈdanavasena vaÉÉhetha3, evaÑ vo
appamÈdabhÈvanÈ sikhÈppattÈ bhavissatÊti. EsÈ BuddhÈnusÈsanÊti yadidaÑ
kusalesu dhammesu appamajjanaÑ, taÒca ussukkÈpetvÈ ariyamaggassa
bhÈvanÈ esÈ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ anusiÔÔhi ovÈdoti.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 128 piÔÔhe.

2. Ma 1. 242 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.

3. GhaÔetha (SÊ)
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Iti BhagavÈ arahattanik|Ôeneva CariyÈpiÔakadesanaÑ niÔÔhÈpesi. ItthaÑ
sudanti-ÈdÊsu itthanti kappe ca satasahasseti-ÈdinÈ1 pakÈrena. Sudanti
nipÈtamattaÑ. BhagavÈti bhÈgyavantatÈdÊhi kÈraÓehi BhagavÈ. Attano
pubbacariyanti purimÈsu AkittipaÓÉitÈdijÈtÊsu attano
paÔipattidukkarakiriyaÑ. SambhÈvayamÈnoti hatthatale ÈmalakaÑ viya
sammadeva pakÈsento. BuddhÈpadÈniyaÑ nÈmÈti BuddhÈnaÑ
purÈtanakammaÑ porÈÓaÑ dukkarakiriyaÑ adhikicca pavattattÈ desitattÈ
BuddhÈpadÈniyanti evaÑnÈmakaÑ. DhammapariyÈyanti dhammadesanaÑ
dhammabh|taÑ vÈ kÈraÓaÑ. AbhÈsitthÈti avoca. YaÑ panettha na vuttaÑ,
taÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnatthattÈ ca na vuttanti veditabbaÑ.
_____
NigamanakathÈ
EttÈvatÈ ca–
Visuddhacarito2 SatthÈ, BuddhicariyÈya pÈrag|.
SabbacariyÈsu3 kusalo, lokÈcariyo anuttaro.
YaÑ acchariyadhammÈnaÑ, sabbamacchariyÈtigo.
Attano pubbacariyÈnaÑ, ÈnubhÈvavibhÈvanaÑ.
Desesi nÈtho CariyÈ-piÔakaÑ yaÒca tÈdino.
Dhammasa~gÈhakÈ therÈ, sa~gÈyiÑsu tatheva ca.
Tassa atthaÑ pakÈsetuÑ, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ.
NissÈya yÈ samÈraddhÈ, atthasaÑvaÓÓanÈ mayÈ.
YÈ tattha paramatthÈnaÑ, niddhÈretvÈ yathÈrahaÑ.
PakÈsanÈ Paramattha-dÊpanÊ nÈma nÈmato.
SampattÈ pariniÔÔhÈnaÑ, anÈkulavinicchayÈ.
SÈdhikÈyaÔÔhavÊsÈya, PÈÄiyÈ bhÈÓavÈrato.
Iti taÑ sa~kharontena, yaÑ taÑ adhigataÑ mayÈ.
PuÒÒaÑ tassÈnubhÈvena, LokanÈthassa sÈsanaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 4. 385 piÔÔhe.

2. Visuddhacariyako (Ka)

3. BuddhacariyÈsu (Ka)
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OgÈhetvÈ visuddhÈya, sÊlÈdipaÔipattiyÈ.
Sabbepi dehino hontu, vimuttirasabhÈgino.
CiraÑ tiÔÔhatu lokasmiÑ, SammÈsambuddhasÈsanaÑ.
TasmiÑ sagÈravÈ niccaÑ, hontu sabbepi pÈÓino.
SammÈ vassatu kÈlena, devopi jagatÊpati.
Saddhammanirato lokaÑ, dhammeneva pasÈsat|ti.

Iti BadaratitthavihÈravÈsinÈ ŒcariyadhammapÈlena katÈ

CariyÈpiÔakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkataÒÒunÈ
Akampi
AkampitaÑ
AkÈruÓÈ
AkiÒcane
AkkhobhaÑ
Agamu
AggivegabhayÈ
A~ge
AcetanÈ
Accayena
AcchariyaÑ
AcchÈdanaÑ
Acchi
Acchindanto
AjjhogÈhetvÈ
AÒjanasavhayaÑ
AÒÒathattaÑ
AtaÓÉulaÑ
AtikkhayaÑ
Ativattati
AtÊtÈsu
AtelaÑ
AttÈnaÑ
AtthakÈmÈ
AtthakÈminÊ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

122
81
81
172
79
48
89
226
170
102
209
88
55
221
255
21
36
113
184
230
223
76
24
230
212
211

AtthakÈmo
AtthavasaÑ
AdaÑ
AdhikÈro
AdhiÔÔhÈya
AnagÈriyaÑ
AnapekkhÈ
Anapekkho
Anariyo
AnavatthÈya
AnavassutÈ
Anisamma
Anuk|lamhi
Anucchavo
AnuppattiyÈ
Anubr|hayiÑ
Anubhontu
Anurakkhaparijano
AnulimpitvÈ
AnuvisaÔo
AnussariÑ
An|nataÑ
Anolaggo
Antare
AndhÊbh|taÑ
AnnaÑ

195
63
38
275
118, 170
188
131
179
139
188
34
188
153
38, 112
45
178
74
163
216
161
134
214
24
16
204
55
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AnvaddhamÈse
Apagato
ApaccÈso
ApatanÈ
AparÈjitaÑ
Apare
ApÈbhataÑ
AppakaÑ
Appabhe
Appasadde
AbbocchinnaÑ
AbraviÑ
Abhave
AbhÈsittha
AbhijÈtaÑ
Abhinikkhami
Abhinimmito
Abhinivissatha
Abhivassatha
Abhisapi
AbhisiÒcitvÈ
AmaccamaÓÉalaÑ
Amanussake
AmÈnusaÑ
Amuccatha
Ayasesu
AyÈcissaÑ
Ayogharamhi
AlakkamÈlÊ
AlampÈyano

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

81
184
45
227
29
260
107
260
191
132
55
67
263
327
211
131
249
104
232
153
216
257
142
75
137
261
86
189
200
122

AvaÒcanÈ
AvamÈnitaÑ
AvikampamÈnÈ
AvijÈnato
AviÒÒÈya
AvivÈdaÑ
AvÊtarÈgo
AvuÔÔhiko
AveduÑ
AsaÑsi
Asa~khiye
AsaÒÒato
AsaÓÔhitaÑ
AsuÒÒo
Asesato
AssatthakÈlaÑ
AssamaÑ
AhaÑ
Ahu
AhorattÈnaÑ

227
141
200
137
102
325
199
36
239
222
12
188
81
91
45
144
91, 153
161
79
209

[Œ]
ŒgÈ
ŒcariÑ
Œturo
Œdeti
ŒmantayÊ
ŒmantayitvÈ
ŒrÈdhanÊyaÑ
ŒrÈmaÑ

72
25
45
43
165
91
56
181

PadÈnukkamo
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[Œ]

ŒropanaÑ
ŒvÈsiko
ŒvuÓitvÈ
ŒsayaÑ
Œsivisena
Œhu
ŒÄake

234
200
243
107
237
68
113
[I]

IcchakaÑ
Icchasi
IcchÈmi
ItthaÑ
ItthÊsahassassa
IddhaÑ

184
246
56
327
200
179

[U]
UkkaÔÔhamajjhimÈ
UkkaÓÔhito
UkkhipantaÑ
UggatÈpano
UgghaÔÔapÈdaÑ
UÔÔhehi
UÓhe
Uttama~gaÑ
UttariyaÑ
Uttasati
UdakaÑ
UdakaÒjalÊ
Udicca

191
191
195
149
33
70
229
237
191
251
50
96
239

[U-]
UddharitvÈna
UpagacchÈmi
UpaÔÔhito
Upatthaddho
Upadduto
UpadhÈrayi
Upapajjatha
Upariga~gÈya
Upavassatha
UpavuÔÔha-uposathaÑ
Upaharanti
UpÈgato
UpÈgami
UpÈgamuÑ
UpÈvisiÑ
UppatitvÈ
Ubbiddha
UragÈdhibh|
rukkhambho

70
29
159
251
139
112
72
142
105
128
261
36
163
132
108
108
88
170
164

[E]
Ekacciyo
EkamÈnasÈ
EkarÈjÈ
EkasÈsanÊ
EkÈkiyo
Ekodibh|to
Enti
ErakavÈtayuttÈ
Esati

146
194
200
134
88
50
88
34
56
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[O]
OcinÈyatu
OtthaÔaÑ
OdapattakiyÈ
OrÈ
Oruyha
OlÊno
Ohadeti
OhÈya

[ Ka ]
211
204
133
221
96
25
139
226

[ Ka ]
Ka~khÊ
KaÔukaÑ
KaÔhinaÑ
KaÔhinabh|miyÈ
KaÔÔhapuÒjo
KaÓÓabheriÑ
KaÓhavattanÊ
Kadariyo
KanakasannibhÈ
KapaÓikÈ
Kappe
Kamo
Kampito
KammÈyatanÈni
KaraÓaÑ
Karattale
KaruÓaÑ
KalyÈÓapaÔibhÈnavÈ
KasimÈ
KÈtave

PiÔÔha~ko

50
188
195
29
108
86
225
158
131
114
9, 12
270
24
188
144
243
88
181
199
226

KÈmaduhÈ
KÈmito
KÈyaÑ
KÈraÑ
KÈraÓÈ
KÈraÓikÈ
KÈsuyÈ
KÈhÈmi
KicchÈladdhaÑ
KÊÄeti
KuÒjaro
KuÓapena
KuppeyyaÑ
KulalasenakÈ
Kulavare
Kule
Kusalatthiko
KuhakaÑ
KuhaÓatÈpaso
KevalaÑ
KoÔÔeyyuÑ
Kovido

33
181
109
30
73
185
256
140
211
122
111
139
161
229
202
132
53
185
181
109
113
181

[ Kha ]
Khattiyo
KharÈ
KhippaÑ
KhÊÓe
KhÊyatha
KhettaÑ

64
172
108
79
229
30

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ga ]

GajaÑ
Gaja~galÈyaÑ
GaÓe
Gar|
GavaÑ
GÈmaÓÊ
GÈmaÓÉalÈ
GÈÄhabandhanaÑ
Gini
Gimhasamaye
Gihidhamme
GuÓavÈ
GuÓasampatti
GuÓasampanno
GuÓena
Gopaye

38
200
132
161
86
200
260
186
137
225
195
163
275
181
111
153
107
191
170

[ Ca ]
CakkavattÊ
CakkhupathÈni
CajamÈno
CajitvÈ
CajeyyaÑ
CaÓÉoraÓaÑ
Catuppathe
CatummukhaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ca ]

[ Gha ]
GhÈsahetu
Ghoratare
Ghoraviso

333

40
68
97
144
122
114
170
54

CatuvÈhiÑ
CatussadaÑ
CatussÈlaÑ
CandaÑ
Campeyyako
Carati
CarÈtu
CaritaÑ
CÈgo
CÈtummahÈpathe
Cittar|paÑ
CittÈnuvattanto
Cintayi
Cintitasannibho
Cintento
CeÔake

86
199
54
104
125
234
200
17
223
87
87
128
128
128
66
133

[ Cha - Ja ]
ChaÉÉetvÈ
ChattaÑ
ChandatÈ
Chamhi
ChavaÔÔhikaÑ
ChÈtako
ChÈrikaÑ
Chinnabandhu
ChekÈcariyaÑ
ChetvÈna
JaÔilahÊÄitÈ
JaÔilo

205
211
275
200
260
36, 43
128, 153
131
112
180
185
149
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ja ]

JanayitvÈna
JalitaÑ
JahitvÈna
JÈtÊsu
JÈnamÈno
JÈnÈhi
JÊvitavuttikÈraÓÈ
JutindharaÑ
JeÔÔho

62
108
24
76
45
50
184
211
160
172
226
63

[ Ta ]
TathaÑ
Tapatejena
Tapassi
Tapassino
TappetvÈ
TasitaÑ
Tasitavedhito
TasitÈ
Tasito
Tasissati
TÈso
TidivÈbhibh|
TipukaÓÓapiÔÔho
TibbaÑ
TirokuÔÔaÑ

PiÔÔha~ko

[ Ta - Tha ]

[ Jha - ©a ]
JhÈpaye
JhÈpento
©atvÈ

PadÈnukkamo

66
24
199
57
45
33
164, 226
226
43, 144
166
211
24
200
199
74

TiroselaÑ
Tuccho
TuttavegahataÑ
Tuttehi
Tum|lo
TulÈbh|to
Tejena
ThalaÑ

74
106
204
200
86
261
79
212

[ Da ]
DakÈsaye
DakkhiÓanucchavaÑ
DakkhiÓabÈhu
DakkhiÓassa
DakkhiÓeyye
DajjÈ
DaÓÉamuggarapÈÓino
DatvÈna
DadamÈnassa
Dandhayi
Dayito
DarÊsaye
Dasakusalakammapathe
DÈÔhÈvudho
DÈtave
DÈnabalÈ
DÈnÈni
DÈlayitvÈ
DiÔÔhaÑ
DinnadÈnassa

138
106
66
87
62
106
172
62
73
70
181
220
255
170
105
103
105
188
223
73

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
77
99
74
131
190
36
137
100
107
73
117
77, 135
73
170

[ Dha ]
DhaÒÒaÑ
DhanaÑ
Dhanikehi
DhanimÈ
Dhanena
DhammacÈriÑ
DhammapariyÈyaÑ
Dhammo
DharaÓÊruhaÑ
DhÈrehi
Dhiti
DhuraÑ
Dhure
Dh|maketu

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Na ]

[ Da ]
DinnavarÈ
DibbÈ
DibbÈni
DisvÈna
Dukkhena
Dubbhikkho
Dummedhagocaro
Durannayo
Dussa
Dentassa
DevalokaÑ
DessÈ
Dessiyo
Dvijivho
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36
93
142
199
45
128
327
223
77
194
223
159
159
137

Naggo
NaÔÈ
NadÊk|le
NayantiyÈ
Naradevehi
Naro
NÈgasahassÈnaÑ
NÈnÈkaÔÔhe
NÈnÈjanasamÈkule
Nikkhanto
NikkhamitvÈna
NikhaÓÊ
Nigame
NiggaÓhiÑ
Nicayo
NicchubhamÈnÈnaÑ
NindisuÑ
NipakÈ
Nipati
NippÊÄayanto
NiplavitaÑ
NibbÈpetvÈna
NimantiÑsu
Nimi
NimminiÑ
NiyyÈtayiÑ
NirÈkule
NirÈmagandho
NirÈlayÈ
NivÈrayiÑ

43
202
220
134
46
143
113
108
170
62
89
256
256
134
44
86
214
132
156
133
146
161
204
52
147
246
132
50
131
136
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CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
185
131
194
216

[ Pa ]
Pakampatha
PakuppeyyaÑ
Pakkhittayoghare
Pakkho
PaccayaÑ
Pacc|hÈ
PajjaÑ
Pajjunno
PaÒjalikÈ
PaÔikkamÈmi
PaÔig|hÈmi
PaÔidissare
PaÔipÈdayi
PaÔimuÒcati
PaÔiyÈdetha
PaÔivedayi
PaÔivedenti
PaÔissuÓitvÈ
PaÔÔanaÑ
PaÓayeyya
PaÓÉaraÑ
PaÓÉiccayaÑ
PatarÈ

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

[ Na ]
NisedhayitvÈ
NekkhammaÑ
NekkhammÈbhirato
NhÈpetvÈ

PadÈnukkamo

103
113
191
212
82
99
50
230
179
63
83
74
33
69
105
111
88
246
29
188
211
211
239

PatikuÔati
PatitaÑ
PatthayÈno
Pathato
PathavÊ-uppatanaÑ
PadesikÈ
Padese
PabbajiÑ
PabbajjÈ
PabbÈjesuÑ
PabbhÈre
Pabhijjeyya
PabhindeyyaÑ
PamaddÊ
PamÈdaÑ
PamilÈpetvÈ
Pamocaya
PamocayiÑ
Parakkare
Parantihi
ParamasÊlasamÈhito
Paralokahetu
ParaheÔhanavivajjito
ParÈkari
ParÈmasi
ParikireyyuÑ
ParikkhÈya
ParikkhÈrÈ
Paridahissati
Paridevante

204
178
25
162
122
175
142
188
275
84
138
140
122
137
325
243
231
156
137
184
141
70
104
69
237
69
112
175
43
101

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

ParipÊÄito
Parip|rito
Parip|retuÑ
ParibhÈsetvÈ
ParimocayuÑ
ParivÈretvÈ
ParihÊnassa
Pare
ParopaÒÒÈsavassÈni
PavakkhissaÑ
PavaÉÉhakÈyo
PavattayiÑ
PavattetuÑ
Pavattehi
PavanacÈrako
Pavane
Pavedhayi
PasadamigavarÈhehi
Pasannacitto
Pasannamanasa~kappo
PasÈsÈmi
PahitÈ
Pah|tatejo
PÈkatikaÑ
PÈtir|pÈ
PÈdÈsi
PÈnaÑ
PÈpaÑ
PÈpataro
PÈpayakkhassa

337

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

142
67
45
153
226
251
129
62
233
20
138
62
86
184
104
88, 111
70
251
238
96
254
194
239
113
161
70
55
77
69
162

PÈpassa
PÈpÈ
PÈpo
PÈraÑ
PÈramiyo
PÈvako
PÈsasatehi
PÈhunÈgataÑ
PiyÈppiyena
PuÒÒatthiko
PuÓÓamÈse
PunesanaÑ
PubbacariyaÑ
Pubbajo
PubbasÈlohitÈ
P|tikuÓapasampuÓÓÈ
P|rayituÑ
PettikasambhavaÑ
PorisÈdaÑ
PosanaÑ

186
69
158
221
269
225
200
237
161
238
81
24
327
194
211
191
45
79
163
191

[ Pha ]
Phalak|papannÈ
Phaline
PhÊtaÑ
PhoÔetvÈ

34
88
179
108

[ Ba ]
BalavÈ
BÈlamato
BuddhÈnumatÈni

138
211
188
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]

[ Ba ]
BuddhÈpadÈniyaÑ
Bodhi
BodhijaÑ
BodhiyÈ
BrahÈraÒÒe
Brahmaloke
BrÈhmaÓavaÓÓinÈ
BrÈhmaÓasannibho

327
18
56
73
21
50
107
96

[ Bha - Ma ]
Bhakkhayissasi
BhagavÈ
BhaddakaÑ
Bhayato
Bhava
BhavÈbhave
Bhijjatu
Bhijjissati
Bhinde
Bhisena
BhÊto
BhÊmadassano
BhÊmaseno
Bheravo
BhesmÈ
BhojanaÑ
BhojaputtÈ
Ma~galasampannaÑ
Maccuno
MattikaÑ

107
327
138
131
263
20
129
166
161
262
144
138
137
86
159
55
172
38
180
79

Matthake
MaddiyÈ
Maddiye
MadhusÈkaÑ
Manujesu
ManussattaÑ
Manorame
ManthamÈnasmiÑ
Mahabbalo
MahÈgamaÑ
MahÈjane
MahÈdÈnaÑ
MahÈyakkho
MahÈmagge
MahÈyuddho
MahÈraÒÒÈ
MahÈsÈle
MahÈsikhÊ
MahiddhikaÑ
Mahiddhiko
MahÊpati
Mahodake
MÈtuposako
MÈnasaÑ
MÈnusaÑ
MÈnusÈ
MÈpayitvÈna
MÈlÈvacchaÑ
MigÈnaÑ
MittadubbhiÑ

156
214
192
50
50
274
142
137
41
30
192
62
157
170
159
117
202
226
91
157, 170
40
146
111
67
65
99
54
181
146
147

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ma ]
MuccitvÈ
Mutteti
MuddhaphÈlanaÑ
MettÈya

191
139
153
251
139, 158
62
243
62
141
69
25
70
261
160
38
80
57
118
66
33
156

[ Ra ]
Rajagate
Rajabh|taÑ
RaÒÒo
RaÔÔhavaÉÉhana
RattibhattaÑ
Ramme
RÈjakiriyÈni

PiÔÔha~ko
[ Ra ]

[ Ya ]
Yakkho
YajanÈ
YaÒÒatthe
YaÒÒavÈÔato
YathÈpatthitaÑ
YamasÈdhanaÑ
YasaÑ
YasasÈ
Yasesu
Yasokaro
YÈcakaÑ
YÈcaye
YÈcayogena
YÈpanamattakaÑ
YÈpaya
YiÔÔhaÑ
Yogena

339

108
161
163
66
107
142
186

RÈjÈ
RÈjÈbhirÈjÈ
RÈjuyyÈne
RÈj|pajÊve
Ropeti

36
199
132
256
30
[ La ]

LaÔÔhihato
Labhe
Lahu
LÈbhaÑ
LÈbhena
Li~gasampatti
LuddÈ
LokaÑ
LomahaÑsanaÑ
Lohena
[ Va ]
VaÔÔamanukkhipaÑ
Vanacaro
VaniÑ
Vanibbake
Vanibbako
Vanibbato
VaraÑ
Vara
Varuttame
VasamÈnayiÑ
VÈto
VÈmaÑ

200
106
139
25
200
274
172
204
88
161
237
111
68
45, 70
44
68, 72
48
76
77
186
77
66

340

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

VÈsaÑ
VÈsakÈle
VÈsavena
VÈhane
VikatthamÈnÈ
Vicaranto
VicintayiÑ
Vijjati
ViÒÒÈya
ViÒÒ|
VitathaÑ
VinicchayaÑ
Vinivijjhante
Vindati
VipÈko
VipinakÈnane
Vibhajja
VibhÈvaya
Viravante
Vilaggamajjhe
VivÈdaÑ
Vivitte
Vissuto
ViharÈmi
VuÉÉhÈpacÈyÊ
VegÈ
VejjaÑ
Vebha~go
VessÈnaÑ
Vessantaro

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

170
239
199
146
200
138
29
209
112
140
66
211
172
146
188
21
188
211
192
33
325
142
181
21
181
188
45
188
79
79

SaÑpÊÄe
SaÑvacchare
SaÑviggamÈnasÈ
SaÑviggamÈnaso
SaÑvijiÑ
SaÑsito
SakaÒÈtibhi
SakabhuttÈ
SakamattÈnaÑ
SakalaÑ
Sakkena
SakhilÈ
SaggagamanatthÈya
Sa~kati
Sa~kappaÑ
Sa~kappo
Sa~khipiÑsu
Sa~gahavatth|hi
Sa~gÈmavijayuttamaÑ
SaccaÑ
Saccatejabalassito
SaccavÈcÈnurakkhiya
SajanaÑ
SatabhÈgo
SattakkhattuÑ
Sattarajjesu
SattarÈjapurohito
SatthÈradassanaÑ
SadatthaÑ
SadÈtthuto

191
225
260
67
178
122
191
62
106
109
249
325
118
200
107
67
88
255
38
222
232
266
191
62
103
48
46
275
137
160

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SaddÈyanto
SanantanaÑ
SanigamaÑ
SanegamÈ
SantaÑ
Santatto
Santi
SantuÔÔho
SabalaÔÔhe
Sabba~gasobhanÈ
SabbalokÈnukampako
SabbasamÈgatÈnaÑ
SabhÈvaÑ
Samako
SamaggaÑ
SamaggÈ
Samatiggayha
SamasÈdisaÑ
SamÈgatÈ
SamÈdÈnaÑ
SamÈnayi
SamÈpanno
Samitto
SamimhÈ
SambhÈvayamÈno
SammÈnanÈvamÈnane
SammÈpaÓÊdhÊ
SayambhuÑ
SaraÔÔhakaÑ
SaraÔÔhakÈ
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

226
50
191
179
83
24
227
107
256
88
157
200
80
261
223
325
74
113
84
38
108
211
157
159
327
267
188
29
191
179

SaraÔÔhake
SarÈjake
SarÊrakiccaÑ
SarÊrÈnugataÑ
Sallapante
SallÈpaÑ
Sallite
Sasako
Sasatthahatth|pagataÑ
SasÈgarantaÑ
Sahagahite
SahajÈ
SahadaÔÔho
Sahanto
SahÈyÈ
SahÈyo
Sahorodhe
SÈgar|pamaÑ
SÈmaÒÒÈ
SÈrattagadhito
SÈvayitvÈ
SÈvayuÑ
SÈhukÈraÑ
SineruvanavaÔaÑsakÈ
Sivayo
SÊmantinÊnaÑ
SÊlaÑ
SÊlaguÓaÑ
SÊlabalÈ
SÊlabbataÑ

256
179
118
113
101
89
238
104
166
172
112
134
237
141
202
234
179
48
184
133
86
195
88
81
84
200
254
163
175
118
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PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Sa ]
SÊlarakkhÈya
SÊlavÈ
Sukhasamappite
Sukhedhito
SuÒÒe
SuÓohi
Sutadhammo
Suttapoto
Subbh|ru
SumÈpaya
SumÈpayi
SuvÈsitaÑ
SusamÈhito
SusÈne
SusÊlavÈ
SussoÓi
S|riyasantÈpe
S|riyÈtape
SeÔÔhe

PadÈnukkamo

113
181
117
34
21
20
163
104
33
91
91
202
149
260
131
33
229
178
202

Semi
SeÄasitthisahassÈnaÑ

118
209

[ Ha ]
HaÒchati
HaÔÔhÈ
HaÔÔho
HadayabandhanaÑ
HarÈtu
HiÑsitaÑ
HitakÈmÈ
HitesinaÑ
HitvÈ
HirÊmÈ
HirÊsukkaÑ
HirÊsukkadhammajahito
HÊÄitÈ
HÊnaÑ
HutaÑ
Hetu

161
260
67
108
118
230
212
195
50
181
194
184
140
191
33
274

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AkittikumÈrassa saÑviggo
21
Akittitittha
22
AkittidvÈra
22
AggamahesibhÈvo
77
AgginÈ anabhibhavanÊyattakappaÔÔhiyaÔÔhÈnaÑ
228
A~gapariccÈga
97
AcchariyabbhutadhammÈ
cattÈro
281
AjjhattikadÈtabbavatthu
295
AjjhattikabalaÑ
280
AjjhÈsayÈ cha
282
AtthacariyÈ
181, 255
AdinnÈdÈnÈ viramaÓassa
phalaÑ
301
AdosajjhÈsayÈ
282
AdhikÈra
16, 274
AdhiÔÔhÈnapÈramÊ
27, 175
AdhiÔÔhÈnapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
292
AdhiÔÔhÈnÈni cattÈri
314
AdhiÔÔhÈniddhi
154
AnunnatakucchibhÈvo
77
Antarasaddassa atthuddhÈro
16
AnnadÈna
295
AnnapÈnÈdideyyadhammaÑ
aparikkhayaÑ pasannacitto
dadeyyaÑ
100

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AnnapÈnÈdideyyadhammo
bahuko siyÈ
100
ApalitabhÈvo
77
ApÈyadukkha
131
AppamÈdena sampÈdetha
326
AbrahmacariyÈ viramaraÓassa
phalaÑ
302
AbhayadÈna
295
AbhijjhÈya viramaÓassa
phalaÑ
302
AbhinÊhÈrakkhaÓe
bodhisattÈ tividhÈ
321
AbhinÊhÈrassa paccayÈ
cattÈro
277
paÔhamahetu
278
dutiyahetu
278
tatiyahetu
278
catutthahetu
278
AbhinÊhÈrassa
lakkhaÓarasÈdÊni
276
AbhinÊhÈrÈ aÔÔha
16, 274
Amacca
257
AmanussÈ nÈma ayogharena bhÈyanti
190
AmaraÓadhammo nÈma koci
satto natthi
167
AmohajjhÈsayÈ
282
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Ariyiddhi
154
Ariy|pavÈdassa khamÈpanaÑ 156
AlambatthanatÈ
77
AlobhajjhÈsayÈ
282
AvatthÈnaÑ
282
Avid|renidÈnaÑ
3
Asa~khyeyyakappÈni cattÈri
11
Asa~khyeyyakappassa
paricchedÈ
12
Asa~khiya,asa~khyeyyÈnaÑ
viseso
12
Asippassa ÈdÊnavÈ
142-3
Assattho assÈseyyaÑ
274
[Œ]
ŒdeyyavacanatÈ
ŒposaÑvaÔÔakappa
Œbhassara
ŒmisadÈna
ŒyatanacariyÈ
ŒyusampadÈ
Œvasatha
ŒhÈrapariyeÔÔhim|lakadukkha
[I]
Ijjhati bhikkhave sÊlavato
cetopaÓidhivisuddhattÈ
ItthÊnaÑ vasaÑ na
gaccheyyaÑ
ItthÊ nÈma brahmacariyassa
malaÑ
Iddhiyo dasa
IriyÈpathacariyÈ
IssariyasampadÈ

323
11
11
295
17
323
295
131

286
100
90
154
17
323

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[U-O]
UgghaÔitaÒÒ|
321
UgghaÔitaÒÒ|naÑ
dhammÈbhisamayo
321
UpanissayabalaÑ
280
UpapÈramiyo dasa
312
UpasamÈdhiÔÔhÈnaÑ ante
315
UpekkhÈpÈramÊ
27, 175
UpekkhÈpÈramiyaÑ
paccavekkhaÓanayo
292-3
UposathÈdhiÔÔhÈnassa a~gÈni
cattÈri
118
Umma~go
282
UssÈho
282
OdapattikÈ
133-4
[ Ka ]
KaÓhÈjinÈ
81
Kapilavatthuto RÈjagahanagaraÑ saÔÔhiyojanikaÑ
5
Kappa
11
Kappasaddassa atthuddhÈro 9, 10
Kappassa sÈsap|pamÈ
11
KammavipÈkajiddhi
154
KalyÈÓamittassa lakkhaÓaÑ 280
KÈlavibhÈgo aparo nayo
320
KÈlasampÈdanassa
uparimaparicchedo
320
majjhimaparicchedo
320
heÔÔhimaparicchedo
320

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KÈÄakaÓÓivasantagehassa
antarÈyÈ tayo antepure
214
KÊÄanakaÑ anatth|pasaÑhitaÑ
pamÈdÈvahaÑ dÈnaÑ na deti
mahÈpuriso
295
KumbhÊlÈ nimmÊlanti akkhÊni
mukhe vivaÔe
222
KulasampadÈ
323
Kodhassa ÈdÊnavÈ
136
[ Kha ]
KhantipÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
KhantipÈramÊ
KhÊram|lassa sahassaÑ
KhÊrapÈnena sinehaÑ
uppÈdeti

290-1
27, 175
46
164

[ Ga ]
GaÓha nÈgaÑ, maÓiÑ me dehi 120
GandhadÈna
295
Garudhammassa ÈnisaÑsÈ
40
GarudhammÈti vuccanti paÒca
sÊlÈni
39
GÈthÈ nava
2
GuÓavisesayuttaputtapaÔilÈbho
77
GuÓasampatti
16, 274
[ Ca ]
CakkavattÊ
CatuvÊsati BuddhÈnaÑ
byÈkaraÓaÑ

40
14
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[ Ca ]
Cande sasalakkhaÓaÑ
kappaÔÔhiyaÑ
109, 168
CariyÈ aÔÔha
17
CÈga
222
CÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ
314-5-6
CÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ majjhe
315
CÈrittasÊla
301
CÈrittasÊle paÔipattikkamo
303-4-5
CittadukkhaÑ sarÊradukkhena
tanukaÑ bhaveyya
95
CirakÈlabhÈvanÈ
19
[ Cha - Ja ]
ChattupÈhanadÈnassa
nissando
30, 31, 33
ChandatÈ
16, 274
ChÈtakabhaya
37
JambudÊpatale hiraÒÒasuvaÓÓaÑ
jÈtaÑ nÈgabhavanato
130
JarÈ
131
JÈtaveda
227
JÈtamattova kathesi bodhisatto
pacchimattabhave
tÊsu ÔhÈnesu
80
JÈti
131
JÈlÊ
81
JÊvitadÈnaÑ dhammadÈne
sa~gahaÑ gacchati
300
JÊvitapariccÈga
97
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[ Ja - ©a ]
Jetuttaranagarato CetaraÔÔhaÑ
tiÑsayojanikaÑ
88
©ÈÓacariyÈ
17
©ÈÓavipphÈriddhi
154
[ Ta ]
TÈpasÈnaÑ sapathavacanÈni
197-8-9, 200
TiÓÓo tÈreyyaÑ
274
TiracchÈnayoniyaÑ nibbatti
bodhisatto tiracchÈnÈnaÑ anuggaÓhanatthaÑ 104
TejosaÑvaÔÔakappa
274
[ Da ]
Dasakusalakammapathadhammo
pubbe pÈturahosi
imasmiÑ loke
160
DÈtabbavatthu duvidhaÑ
295
DÈnaÑ tividhaÑ
295
DÈnaÑ dadantena kammaÒca
phalaÒca saddahitvÈ
dÈtabbaÑ
240
DÈna
181, 255
DÈna-upapÈramÊ
312
DÈnaparamatthapÈramÊ
312
DÈnapÈramÊ
35, 180, 312
DÈnapÈramiyÈ
paÔipattikkamo
295-6-7-89,300
DÈnapÈrami-ÈdÊnaÑ
paÔipakkhadhammÈ
294-5
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[ Da ]
DÈnapÈrami-ÈdÊnaÑ
saÑkilesÈ
294
DÈnapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
284-5
DÈnavinibandhÈ cattÈro
318
catutthadÈnavinibandha 318-9
tatiyadÈnavinibandha
318
dutiyadÈnavinibandha
318
paÔhamadÈnavinibandha
318
DÈnasÈlÈyo cha paÒca
29, 36, 47, 54, 62, 64,
78, 248, 255
DÈnÈdÊnaÑ padaÔÔhÈnÈni
314
DiÔÔhama~galikÈ
149
DÊpa~karabuddhassa
byÈkaraÓaÑ
14
Dubbhikkhabhaya
37
D|renidÈnaÑ
3
DevaputtÈnaÑ vivÈdakaraÓaÑ 158
Desadhamma
150
Desadhammo nÈma atthi
yattha yattha
150
DesanÈkkamo
270-1-2
DosÈgatiÑ agamanaÑ
317
[ Dha ]
DhanapariccÈga
97
Dhamma
222
DhammadÈna
295
DharamÈnakabuddhÈnaÑ eva
santike BuddhattaÑ patthanÈ
samijjhati
275
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[ Dha - Na ]
Dhiti
222
NÈbhiparÈmasanagabbha
251
NikÈyÈ paÒca
2
NidÈnÈnaÑ paricchedÈ
3
NidÈnÈni tÊÓi
3
NirantarabhÈvanÈ
19
NissaraÓajjhÈsayatÈ
282
NÊlanettatÈ
17
NÊlabhamukatÈ
77
NekkhammajjhÈsayatÈ
282
NekkhammapÈrami-ÈdÊnaÑ
li~gÈni
279
NekkhammapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
287-8
NekkhammapÈramiyÈ
paÔipattikkamo
306-7
NekkhammapÈramÊ
27, 175
Neyya
321
Neyyassa dhammÈbhisamayo 321
[ Pa ]
Paccayagaja
82
PaccavekkhaÓÈvidhi
283
PaccÈmittÈnaÑ
atikkamaÓadhammÈ cattÈro 222
PaÒca mahÈpariccÈge apariccajitvÈ BuddhÈ nÈma bh|tapubbÈ
natthi
98
PaÒÒÈkaruÓÈnaÑ phalasiddhibhÈvo
281-2

[ Pa ]
PaÒÒÈdhikabuddhÈnaÑ
adhigantabbaparicchedo
sammÈsambodhi
320
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ
314-5-6, 315
PaÒÒÈpÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
288-9
PaÒÒÈparamiyÈ
paÔipattikkamo
307-8-9
PaÒÒÈpÈramÊ
27, 175, 180
PattÈnumodanakammassa
phalaÑ
34
PatticariyÈ
17
PadÊpa
295
PabbajjÈ
16, 274
PayogabalaÑ
281
ParadÈraÑ na gaccheyya
100
ParamatthapÈramiyo dasa
312
Parinibbuto parinibbÈpeyyaÑ 274
Par|paghÈtÈvahaÑ
satthavisamajjÈdikaÑ na
deti mahÈpuriso
295
PavivekajjhÈsaya
282
PÈÓÈtipÈtÈ viramaÓassa
phalaÑ
301
PÈnadÈna
295
PÈramÊnaÑ
lakkhaÓarasÈdÊni
272-3
PÈramÊnaÑ sa~gaho
313
PÈramiyo samattiÑsa
312
PÈramiyo dasa
27, 35, 175,
180, 258, 261-2

348

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PÈramÊ
270
PiÔakÈni tÊÓi
2
Piyavacana
181, 255
PuÒÒavatiddhi
154
PuttapariccÈga
97
Putto me dÊghÈyuko siyÈ
100
Punadeva rajje patiÔÔhÈpanaÑ
bhaveyyaÑ
100
Purisasseva BuddhattapatthanÈ
samijjhati
274
PetÈnampi pattiÑ dinnaÑ
dÈnakÈle
55
PesuÒÒÈ viramaÓassa phalaÑ 302
PorÈÓakarÈj|naÑ vassÈpanaÑ 37
PorisÈda
240
[ Pha ]
PharusavÈcÈ viramaÓassa
phalaÑ
PhussatÊtinÈmaÑ
PhussatÊdevaccharÈya
gahitavarÈ dasa
PhoÔÔhabbadÈna
[ Ba ]
BÈrÈÓasinagarassa
porÈÓanÈmÈni
BÈhiradÈtabbavatth|ni dasa
BÈhirabalaÑ
BuddhakÈrakadhammÈ dasa,
keci cha

302
77
77
295

177
295
280
270

PadÈnukkamo
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[ Ba ]
BuddhabhÈve chandamahantatÈya opammaÑ
275-6
BuddhabhÈvo nÈma natthi
itthibhÈvena
274
BuddhabhÈvo nÈma natthi
gahaÔÔhabhÈvena
275
Buddhabh|miyo
282
BuddhavaÑsaÑ pÈlessÈmÊti
dhammaÑ eva sakkaronto
tattha cittaÑ Ôhapeti
277
BuddhavaÑsadesanÈ
6
BuddhasuÒÒakappassa
paricchedo
15
BuddhÈnaÑ anusÈsanÊ
325
BuddhÈnaÑ antarakÈlagaÓanaÑ 15
BuddhÈnaÑ ÈÓÈkhettaÑ
11, 12
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ
324
BuddhÈnubhÈvapaÔisaÑyuttaÑ
dhammaÑ suÓitvÈ tattha
cittaÑ Ôhapeti
277
BuddhÈnubhÈvaÑ passitvÈ
tattha cittaÑ Ôhapeti
277
BuddhÈnubhÈvaÑ suÓitvÈ
tattha cittaÑ Ôhapesi
277
Buddho bodheyyaÑ
274
Buddho uppajjati loke
pabbajitabhÈveneva
275
BodhisattÈnaÑ
dhammÈbhisayo
321-2-3
BodhisattÈnaÑ dhammatÈ
19
BodhisattÈnaÑ sampadÈ
323
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349

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
Bodhisaddassa atthuddhÈro
Bodhisattassa mahÈbhinikkhamanaÑ ek|natiÑsavasse
BodhisambhÈresu
bhÈvanÈ catasso
ByÈdhi
ByÈpÈdÈ viramaÓassa phalaÑ
BrahmalokÈ gatÈ itthÊ

19
131
302
132

[ Bha ]
BhayÈgatiÑ agamanaÑ
BhayÈni tÊÓi
BhariyapariccÈga
BhÈvanÈ catasso
Bh|ridatta

317
37
98
19
116

18
4

[ Ma ]
MakkhikaÑ s|lena vijjhitassa
doso
235
MaggacariyÈ
17
MaccharÈjassa
saccakiriyakaraÓaÑ
230
MacchÈ nidhÊti vuccanti
231
MaÓimekhalÈya rakkhaÓaÑ
32
ManussattaÑ
16, 274
ManussattabhÈveyeva
BuddhattaÑ patthentassa
patthanÈ samijjhati
274
Manomayiddhi
154
MaraÓaÑ
131
MahÈkappa
12
MahÈnubhÈvatÈ
323

[ Ma ]
MahÈpathavÊ catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ 162
MahÈpadhÈnaÑ padahati
chabbassÈni
4
MahÈpariccÈgÈ paÒca
98, 263
MahÈpurisassa
upanissayasampadÈ
278
MahÈpurisassa ajjhattikadÈne
pariccattaniyamo
296-7
MahÈpurisassa
cetopaÓidhi
298-9
MahÈpurisassa dÈnaniyamo
dÈnavatth|su
295-6
MahÈpurisassa dÈnaniyamo
dhammadÈne
297
MahÈpurisassa dÈnapÈramiyÈ
li~gÈni
279
MahÈpurisassa sÊlapÈramiyÈ
li~gÈni
279
MahÈsattÈnaÑ
sammÈsambodhiÑ
apÈpuÓanakÈraÓÈni
321
MahÈsutasomaraÒÒo
gahitavarÈ cattÈro
248
MahÈsutasomassa
upÈyakusalatÈ
248
MÈtÈ nÈma puttassa
bah|pakÈrÈ
115
MÈtupaÔÔhÈnaÑ nÈma
paÓÉitena paÒÒattaÑ
115
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[ Ma ]
MÈnatthaddhÈnaÑ ÈdÊnavo
150
MÈrassa mÈrakÈyikÈnaÑ
devatÈnaÑ na deti
mahÈpuriso
297
MÈlÈdÈna
295
MigavaÑ
164
MicchÈdassanÈ viramaÓassa
phalaÑ
302
Mutto moceyyaÑ
274
MusÈvÈdÈ viramaÓassa
phalaÑ
302
MettÈpÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
292
MettÈpÈramÊ
27, 175
MohÈgatiÑ agamanaÑ
317
[ Ya ]

YakkhÈnaÑ
lakkhitabbakÈraÓaÑ
YaÒÒayajanassa doso
YÈnadÈna
Yugalasiddhiyo
YugalÈ paÒcadasa
[ Ra - La ]

168
61
295
313-4
313-4

RasadÈna
295
R|padÈna
295
R|padÈnÈdÊnaÑ
vibhÈvanÈ
299, 300
R|pasampadÈ
323
R|pÈdÊnaÑ dÈtabbavatth|ni
chabbidhÈni
295
Rogabhaya
37
Li~gasampatti
16, 274
LokatthacariyÈ
17

PadÈnukkamo
[ La ]
LokavivaraÓapÈÔihÈriya
LobhÈgatiÑ agamanaÑ

PiÔÔha~ko
5
317

[ Va ]
VajjhajanÈnaÑ
mocanasamatthatÈ
77
VajjhappattaÑ vadhato
moceyyaÑ
100
VaÔÔam|lakadukkha
131
VaÔÔarÈjassa
saccakiriyakaraÓaÑ
228
VatthadÈna
295
VassavalÈhakadevarÈjÈ
meghagÊtaÑ gÈyati
231
VÈyosaÑvaÔÔakappa
11
VÈrittasÊla
301
VÈrittasÊle paÔipattikkamo
301
Vikubbaniddhi
154
VijjÈmayiddhi
154
VipaÒcitaÒÒ|
320
VipaÒcitaÒÒ|naÑ
dhammÈbhisamayo
321
VilepanadÈna
295
VivaÔÔakappa
11
VivaÔÔaÔÔhÈyÊkappa
11
VÊriyapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
289, 290
VÊriyassa a~gÈni cattÈri
118
VÊriyapÈramiyÈ
paÔipattikkamo
309, 310-1
VÊriyapÈramÊ
27, 175
VÊriyÈdhikabuddhassa
adhigantabbaparicchedo
sammÈsambodhi
320
VejjakammaÑ na karoti
pabbajito
237
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[ Va ]
VessantarabhÈve sattakkhattuÑ
mahÈpathavÊ akampittha
103
VessantararÈjassa gahitavarÈ
aÔÔha
100
VehapphalÈ
11
[ Sa ]
SaÑvaÔÔakappa
11
SaÑvaÔÔakappassa sÊmÈ
11
SaÑvaÔÔakappÈ tayo
11
SaÑvaÔÔaÔÔhÈyÊkappa
11
SaÑvegavatth|ni aÔÔha
131
SaÑvego jÈto palitena
53
SakkaccabhÈvanÈ
19
Sa~gahavatthÈdhiÔÔhÈnehi
sampayogÈ cattÈro
320
Sa~gahavatth|ni cattÈri 181, 255,
319
Sacca
222
SaccakiriyÈnaÑ balaÑ
60-1
SaccapÈramitÈcakkh|ni
73
SaccapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
292
SaccapÈramÊ
27, 175
SaccÈdhiÔÔhÈnaÑ
314-5-6
SaccÈdhiÔÔhÈnaÑ Èdimhi
315
SaccÈpanaÑ nÈma mahÈbodhisattÈnaÑpaveÓÊkulavaÑso 246
SatÈrahagÈthÈyo
244, 247
SaticariyÈ
17
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[ Sa ]
SattasatakamahÈdÈnaÑ
85
SatthÈradassanaÑ
16, 274
SaddadÈna
295
SaddhÈdhikabuddhassa
adhigantabbaparicchedo
sammÈsambodhi
320
SantikenidÈnaÑ
3
Santo sameyyaÑ
274
SabbasattÈnaÑ avassayo
bhaveyyaÑ
100
Sabbasaddassa atthuddhÈro
18
SabbasambhÈrabhÈvanÈ
19
SamÈdhicariyÈ
17
SamÈdhivipphÈriddhi
154
SamÈnattatÈ
181, 255
SampÈdan|pÈyo
317, 319
SamphappalÈpÈ viramaÓassa
phalaÑ
302
SammÈsambuddhÈ aÔÔhavÊsati 14
Sasatthuto
168
SÊlaÑ duvidhaÑ
301
SÊlapÈramiyaÑ
paÔipattikkamo
300-1, 305-6
SÊlapÈramiyaÑ
paccavekkhaÓÈnayo
285-6-7
SÊlapÈramÊ
27, 180
SukhumacchavitÈ
77
Suddho sodheyyaÑ
274
SumedhatÈpasassa kÈyaveyyÈvaccakaraÓaÑ
14
SumedhabrÈhmaÓassa
jÈtiÔÔhÈnaÑ
12
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[ Sa - Ha ]
SubhakiÓhÈ
11
Setagajo abhima~galasammato 82
SeyyadÈna
295
Sobhanadevo
231
Hatthimahussava
115

PadÈnukkamo
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[ Ha ]
HitacariyÈ
282
HiraÒÒasuvaÓÓaÑ
nÈgabhavanato jÈtaÑ
130
HÊna, majjhima, uttamasÊlÈnaÑ
phalapavattanaÔÔhÈnaÑ
57
Hetu
16, 274
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[A-Œ]
Akitti (tÈpasa)
21, 24, 27
Akitti (brÈhmaÓa)
110, 263
Akittitittha
22
AkittidvÈra
22
A~gulimÈlatthera
169, 249
AccimukhÊ (nÈginÊ)
123-4
Accuta (tÈpasa)
103
AÒjana (ma~galahatthÊ)
36
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒa
4
AÔÔhisena (paribbÈjaka)
267
AtthadassÊ (Buddha)
15
Adhamma (devaputta)
158, 162
Anuruddhatthera 27, 40, 58, 75,
103, 202, 254
AnomadassÊ (Buddha)
14-5
AmaravatÊ (nagara)
5
AmittatÈpana (brÈhmaÓÊ) 91, 103
Ayoghara (kumÈra)
189, 190
Araka (paÓÉita)
265
AriÔÔha (nÈgakumÈra)
116
AriÔÔhapura (nagara)
64
AlampÈyana (brÈhmaÓa)
120-1,
123
AlÊnasattu (kumÈra)
163, 169
AhidÊpa
22
ŒÓimaÓÉabya (tÈpasa)
236, 240

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[Œ]
Œnandatthera
35, 40-1, 43, 58,
75, 109, 124, 137,
148, 175, 180, 202,
208 ÈdipiÔÔhesu
ŒÄÈra (kuÔumbika)
173, 175
[I-U-E]
Indapattha (nagara)
36-7, 181,
240, 245
Uggasena (rÈjÈ)
127, 131
Udena
156
UpakaÒcana (kumÈra)
196-7
UppalavaÓÓÈ (therÊ)
35, 40, 63,
103, 124 ÈdipiÔÔhesu
Uruvela (vana)
4
Uruvelakassapa (jaÔila)
4
Ussadaniraya
5, 210
EkarÈjÈ (rÈjÈ)
59, 254, 258
[ Ka ]
Kakusandha (Buddha)
KaccÈnatthera
KaÒcana (kumÈra)
KaÒcana (tÈpasa)
KaÒcanadevÊ
KaÓÉambarukkha

15-6
40
193-4-5
202
193-4-5
5
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[ Ka ]
KaÓhadÊpÈyana (tÈpasa)

233,
235-6, 240
KaÓhavaÓÓÈ (nadÊ)
170
KaÓhÈjinÈ (rÈjadhÊtÈ)
81, 87,
93, 97, 103
KapirÈja
266
Kapila (nagara)
163
Kapilavatthu (nagara)
5
Kappakataruvana (uyyÈna)
81
KappÈsika (vanasaÓÉa)
4
Kali~ga (raÔÔha)
36-7, 100
Kali~ga (rÈjÈ)
39, 91
Kassapa (Buddha)
14-5
Kassapatthera
40, 63, 254
KÈÓÈriÔÔha (nÈgakumÈra)
122,
124-5
KÈradÊpa
22
KÈrarukkha
22
KÈvÊrapaÔÔana (uyyÈna)
22
KÈsi (gÈma)
132
KÈsiraÔÔha
234
KÈsirÈjÈ
209, 219, 267
KÈÄahatthÊ (senÈpati)
240, 249
KÈÄudÈyitthera
4, 202
KudÈlapaÓÉita
265
KuraÓÉaka (assamapada)
115
KururaÔÔha
36, 240, 245
KururÈjÈ
39
KusÈvatÊ (nagara)
40-1
KetumatÊ (nadÊ)
90

NÈmÈnukkamo
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[ Ka ]
KoÓÈgamana (Buddha)
KoÓÉaÒÒa (Buddha)
KontimÈrÈ (nadÊ)
Korabya (rÈjÈ)
Kolitatthera
Kosambika (rÈjÈ)
KosambÊ (nagara)
Kosala (janapada)
Kosala (raÔÔha)

15
14-5
88
240
40
234
234
255
229, 231

[ Kha ]
KhaÓÉahÈla (purohita)
KhantivÈda (tÈpasa)
KharadÈÔhika (yakkha)
KhujjuttarÈ (dÈsÊ)
KhemabrÈhmaÓa

59, 60-3
265
98
202
267

[ Ga ]
Gaja~gala (nagara)
200
GandhamÈdana (pabbata) 30, 90
GayÈ (gÈma)
18
Gijjhak|Ôapabbata
6
GotamÊdevÊ
63
GovindabrÈhmaÓa
47, 49-1
[ Ca ]
CaÓÉoraÓa (pabbata)
111, 114
CandakumÈra
59, 61
CandÈ (mahesÊ)
59, 60, 63,
209, 210, 214, 219
CampÈ (nagara)
125
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[ Ca - Cha ]
Campeyya (nÈgarÈjÈ)
125, 131,
264
CiÒcamÈÓavikÈ
103, 223
Citta (gahapati)
202
Cittak|Ôa (pabbata)
58
Cittac|Äa (kacchapa)
116
C|ÄakammÈsadamma (nigama) 169
C|ÄadhammapÈla
267
C|Äabodhi (paribbÈjaka)
131
C|Äasutasoma
264
Cetaputta (luddaka)
91, 103
CetaraÔÔha
87, 89
Chaddanta
264
Channa (amacca)
103
[ Ja ]
Jayaddisa (rÈjÈ)
JÈtimanta (brÈhmaÓa)
JÈlÊ (kumÈra)
J|jaka (brÈhmaÓa)
Jetuttara (nagara)
JotipÈla (kumÈra)
[ Ta ]
TakkasilÈ (nagara)
TaÓha~kara (Buddha)
Tissa (Buddha)

163-5
152-7
81, 87, 93,
97, 103
91, 94-5,
100, 103
78, 88,
91-2, 100
46-7,
266
64, 165
12, 14
15

NÈmÈnukkamo

355
PiÔÔha~ko

[ Ta - Da ]
Temiya (kumÈra)
208, 210,
218-9, 262, 266
DaÓÉabrÈhmaÓagÈma
88
Datta (nÈgakumÈra)
116
Dantapura (nagara)
37
Dabbasena (rÈjÈ)
255-8
DamiÄaraÔÔha
22
DiÔÔhama~galikÈ
149, 150-7
Dibbacakkhu (tÈpasa)
185-6
Dibbacakkhuka (tÈpasa)
169
Disampati (rÈjÈ)
47
DÊpa~kara (Buddha)3, 4, 12, 13, 15
DÊpÈyana (kumÈra)
234
Duk|la (kumÈra)
249
Duk|la (tÈpasa)
250-3
Devadatta
63, 103, 115,
124, 131 ÈdipiÔÔhesu
[ Dha - Na ]
DhataraÔÔha (rÈjÈ)
47, 116
DhanaÒcaya (rÈjÈ)
36-7
Dhamma (devaputta)
157, 265
DhammadassÊ (Buddha)
15
Nanda (kumÈra)
203-8
Nandanavana (uyyÈna)
81
NandabrÈhmaÓa 165, 241-2, 249
NÈrada (Buddha)
14-5
NÈlika (pabbata)
90
Nigrodha (rukkha)
90, 122, 241
NigrodhÈrÈma
1, 5, 9
Nimi (rÈjÈ)
52, 54, 56-8, 266
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Na - Pa ]
NesÈda (brÈhmaÓa)
118-9, 120,
122, 124-5
Paccayagaja (ma~galahatthÊ) 81-2
PaÒcÈlaraÔÔha
163
PaÒcÈvudha (kumÈra)
265
PaÓÉukambala (silÈsana)
117
Paduma (Buddha)
14
Padumuttara (Buddha)
14-6
PÈrikÈ (kumÈrÊ)
249
PÈrikÈ (tÈpasÊ)
250
PÈricchattaka
117
PÈlileyya (nÈga)
202
PiyadassÊ (Buddha)
15
PiÄiyakkha (rÈjÈ)
252
PuÓÓatthera
40, 202
PupphavatÊ (nagara)
59
PorisÈda (yakkhinÊputta)
163-6,
169, 204-8
[ Pha ]
PhÈrusakavana (uyyÈna)
81
Phussa (Buddha)
15
PhussatÊ (devÊ)
76, 77-8,
84, 101
[ Ba ]
Bandhuma (rÈjÈ)
76
BandhumatÊ (nagara)
76
BÈrÈÓasÊ (rÈjÈ)
174-5, 111
BÈrÈÓasÊ (nagara)
4, 21, 22,
29, 59 ÈdipiÔÔhesu

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BimbisÈra (mahÈrÈjÈ)
4
BodhikumÈra
132
BodhiparibbÈjaka
134, 265
Bodhirukkha
18
Brahmadatta (rÈjÈ)
21, 47
BrahmavaÉÉhana (nagara) 202-3,
206
[ Bha ]
BhaddakÈpilÈnÊ
254
Bhaddavaggiya (rÈjaputta)
4
Bhaddasena
59, 63
Bharata (rÈjÈ)
47
Bh|ridatta
116-7, 120,
122, 124
[ Ma ]
MagadharÈjÈ
4
Maghadeva (rÈjÈ)
53, 264
Ma~gala (Buddha)
14-5
MaÓimekhalÈ (devadhÊtÈ)
32
MaÓÉabya (kumÈra)
156-7, 234
MaÓÉabya (tÈpasa)
233,
235-6, 240
MaddÊ (devÊ)
84, 86-7, 89, 90,
92 ÈdipiÔÔhesu
MaddÊ (rÈjadhÊtÈ)
81
MadhuvÈsiÔÔha
202
Manoja (rÈjÈ)
206, 208
MahÈkapi
264-5
MahÈkassapa
202, 249

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma - Ya ]
MahÈgovinda (brÈhmaÓa) 46, 48,
52, 265
MahÈjanaka (rÈjÈ)
110, 265
MahÈnigrodha (rukkha)
117
MahÈniraya
5
MahÈmÈyÈ (devÊ)
40, 63, 115
MahÈrakkhita (tÈpasa)
181, 189
MahÈlomahaÑsa
262, 267
MahÈvÈnarinda
265, 267
MahÈsÊlava (rÈjÈ)
265, 267
MahÈsutasoma (rÈjÈ)
110,
266
MahÈsudassana(cakkavattirÈjÈ) 40,
41, 43
MahiÑsarÈjÈ
265
Mahosadha (paÓÉita)
265
MÈta~ga (paÓÉita)
149, 150-6
MÈtali (devasÈrathi)
57-8
MÈraÒjanÈgiri (pabbata)
88
MigasammatÈ (nadÊ)
249
MithilÈ (nagara)
52-3, 57-8
Missakavana (uyyÈna)
81
Mucalinda (sara)
90
Medha~kara (Buddha)
12, 14
MoggallÈnatthera
4, 63, 109,
124, 202
MoÄinÊ (nagara)
29, 34
YaÒÒadatta (kumÈra)
237
YamunÈ (nadÊ)
117, 119
Yasa (seÔÔhiputta)
4

357

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ya ]
Yugandhara (pabbata)
9
YadhaÒjaya (kumÈra)
117-8,
180, 262, 264
YudhiÔÔhila (kumÈra)
180
[ Ra ]
Ramma (nagara)
RammavatÊ (nagara)
RÈjagaha (nagara)
RÈhula (Buddhaputta)
RÈhulamÈtÈ
RurumigarÈjÈ
ReÓu (kumÈra)
Revata (Buddha)
[ La ]
LaÔÔhivana (uyyÈna)
Lokantara (niraya)

177
13
4, 6
45, 63,
103, 240
40, 63, 103,
131, 137, 169
265
47-8, 51-2
14
4
5

[ Va ]
VaÑsaraÔÔha
234
Va~kapabbata
88-9, 90-1
VÈraÓa
202
VÈsula (rÈjaputta)
59, 63
VideharaÔÔha
53
Vidhura (paÓÉita)
265
VipassÊ (Buddha)
15-6, 76
Vir|pakkha (nÈgarÈjÈ)
116-7
VisayhaseÔÔhi
263
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]

[ Sa ]

VisÈkhÈ
240
Vissakamma (devaputta) 188, 193,
217-8, 250
Vejayanta (pÈsÈda)
117
Vejayanta (ratha)
57-8
VettavatÊ (nagara)
152
Vepulla (pabbata)
90
VelÈma
263
Vessantara (kumÈra)
79
Vessantara (rÈjÈ)
87, 89, 91,
101, 103
Vessabh| (Buddha)
15-6
Vessabh| (rÈjÈ)
47
VeÄuvana (vihÈra)
4

Sasa (paÓÉita)
263
SÈgarabrahmadatta (rÈjaputta) 116
SÈtÈgira
202
SÈma (tÈpasakumÈra)
249, 267
SÈriputtatthera
4, 6, 7, 9, 21,
40, 63, 103-4,
109 ÈdipiÔÔhesu
SÈvatthi (nagara)
229
SikhÊ (Buddha)
15-6
Siddhattha (Buddha)
15
Sineru (pabbata)
81
Sivaka (vejja)
68, 70
Sivi (kumÈra)
64
SiviraÔÔha
64
SivirÈjÈ
64-5, 72, 74-5, 77-8
SÊlava (nÈgarÈjÈ)
264
SujÈta (Buddha)
15
Sutasoma (kumÈra)
240
Sutasoma (rÈjÈ)
241, 244,
246
Sudassana (nÈgakumÈra)
116,
122-4
Sudassana (mahÈvihÈra)
13
Suddhodana (mahÈrÈjÈ)
4
SudhammÈ (sabhÈ)
56, 58
SudhammÈ (aggamahesÊ) 182, 186
Sunakkhattatthera
124
Sunanda (sÈrathi)
215, 217
SubhaddÈdevÊ
45

[ Sa ]
SakkaraÔÔha
Sa~khapÈla (nÈgarÈjÈ)

1
170,
175-6, 264
Sa~khabrÈhmaÓa
29, 263
Sacca (kumÈra)
224
Sacca (tÈpasa)
266
SaÒjaya (kumÈra)
78
SaÒjaya (rÈjÈ)
79, 84, 92, 102
Sattabh| (rÈjÈ)
47, 51
Sana~kumÈra (brahmÈ)
48-9
Sabbadatta (rÈjÈ)
177
SamuddajÈ (rÈjakaÒÒÈ)
116
SaraÓa~kara (Buddha)
12, 14
Sarabha~ga
266

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo
[ Sa ]
Subhoga (nÈgakumÈra)

PiÔÔha~ko

116,
122, 124-5
Sumana (Buddha)
14
SumanÈ (nÈgamahesÊ)
126, 129,
130-1
Sumedha (tÈpasa)
13
Sumedha (Buddha)
15
Sumedha (brÈhmaÓa)
13
SuvaÓÓagiritÈla (pabbata)
88
SuvaÓÓabh|mi (nagara)
29
SuvaÓÓasÈma (kumÈra) 250,252,
267
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NÈmÈnukkamo
[ Sa - Ha ]

S|ra
S|riyakumÈra
Senaka (paÓÉita)
SelÈ (rÈjadhÊtÈ)
SoÓa (kumÈra)
SoÓa (paÓÉita)
SoÓananda
Sobhita (Buddha)
Somadatta (kumÈra)
Somanassa (kumÈra)
HatthipÈla (kumÈra)

PiÔÔha~ko
59, 63
59, 63
265
59, 63
203-6, 208
262
262
14
118-9, 124
183, 189,
264
264

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho.
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AkÈlavuÔÔhidhÈrÈ = AkÈlavuÔÔhi (Ka)
AccimukhÊ = AjamukhÊ (Ka)
AcchariyatÈvacanato = AmacchariyatÈvacanato (SÊ)
AcchinnadhÈraÑ = AbbocchinnadhÈraÑ (Ka)
Accubbhantipi = Acchantipi (SÊ)
AjÈnÈpetvÈ = AnÈrocetvÈ (Ka)
AÒÒÈÓe = AÔÔhÈne (SÊ)
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒappamukhÈ = AÒÒÈtakoÓÉaÒÒappamukhÈ (Ka)
AÒÒo vÈ = Amacco vÈ (SÊ)
AÔÔabh|taÑ = Andhatthabh|taÑ (SÊ)
AtittimaÑ = AkittimaÑ (SÊ)
AtiduggandhavÈyanena = AkittiduggandhavÈyanena (SÊ)
AtimuttakasusÈne = AdhimuttakasusÈne (JÈtaka-®Ôha 4. 28 piÔÔhe)
AtivimhayatÈ = AvimhayatÈ (Ka)
AttÈ me na ca dessiyo = Napi dessaÑ mahÈyasaÑ (SÊ, Ka)
AnanuÒÒÈtÈya = AÒÒÈtakÈya (SÊ)
Anubhavatopi = Anubhavantopi (Ka)
AvaÔÔhÈnanti = AvatthÈnanti (SÊ)
AnavasumbhetvÈ = AmuÒcitvÈ (SÊ)
AnuciÓÓaÑ mahÈpathaÑ = ŒsevitanisevitaÑ (SÊ, Ka)

PiÔÔha~kÈ
136
123
271
232
48
22
283
4
134
45
81
139
234
58
266
138
125
253
252
270
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CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya
PiÔÔha~kÈ

[A-Œ]
AnuÔÔhÈnaÑ = AnupaÔÔhÈnaÑ (Ka)
AnupubbikathÈ = ŒnupubbÊkathÈ (SÊ)
Anubhavatopi = Anubhavantopi (Ka)
Andhassa = Atthassa (Ka)
AnvatthanÈmena = Attano nÈmena (Ka)
Apagamanena = Accayena (SÊ)
AparampariyÈ = AparantapanÊyÈ (SÊ, Ka)
ApaloketvÈ = OloketvÈ (SÊ)
Appiyenapi dadanto = Appiyo santo (Ka)
AbhibhuyyamÈnaÑ
dukkhavedanaÑ = AbhibhuyyamÈnadukkhavedano (SÊ)
AbhivinayanaÑ = AbhinivesanaÑ (SÊ)
AlampÈyanamantaÑ = ŒlambÈyanamantaÑ (SÊ)
AllÈpasallÈpaÑ = ŒlÈpasallÈpaÑ (Ka)
AvaÔÔhÈnanti =AvatthÈnanti (SÊ)
AviditavipulÈnatthÈvahena = AviratavipulÈnatthÈvahena (SÊ)
AvisaÑvÈdibhÈvena = AvisaÑvÈdÈdibhÈvena (SÊ)
AhituÓÉika = AhiguÓÔhika (SÊ)
ŒkaÉÉhi = ŒkaÉÉhati (SÊ)
ŒkÈsena = ŒkÈse (SÊ)
Œgacchant|ti = Gacchant|ti (Ka)
ŒgaÒchi = Œgacchati (SÊ, Ka)
ŒcÈrasampattiÑ = ŒkÈrasampattiÑ (Ka)
ŒyÈpÈya-upÈyakosallabh|tÈ = ŒyÈpÈyakosallabh|tÈ (SÊ)
ŒrambhapÈramimadhigacchati = ŒrambhapÈramadhigacchati (Ka)
ŒrÈmuyyÈnataÄÈkavanadÈnaÑ = TapovanadÈnaÑ (Ka)
ŒrocÈpetvÈ = ŒrocetvÈ (Ka)
ŒlasiyadÊnatÈbhÈvo = NinnatÈbhÈvo (Ka)
Œli~getvÈ = Œli~gitvÈ (Ka)
ŒhunapÈhunavasena = ŒhunanapÈhunanavasena (Ka)

52
21
125
68
254
209
8
86
161
71
320
119
120
253
210
223
122
93
227
21
30
174
308
289
298
182
282
34
33

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[I-U]
IdaÑ = EtaÑ (Ka)
Indapatthe = Indapatte (SÊ)
ImaÑ = NaÑ (Ka)
ImÈ hi = ImÈpi (Ka)
Ime = ImesaÑ (Ka)
UkkaÑsagatÈya = UkkaÔÔhasa~gahako (Ka)
UggatÈpanaÑ = UggatapaÑ (SÊ)
UggiramÈnaÑ = UggiriyamÈnaÑ (Ka)
UÔÔhÈpanato = UpaÔÔhÈpanato (SÊ)
Udakatumba = Udakakumbhi (SÊ)
UdakasittÈni = UdakasinnÈni (Ka)
UpakkhalanaÑ = UpalakkhaÓaÑ (SÊ)
Upagacchati = Nupagacchati (Ka)
UpaÉÉharajjampi = Uparajjampi (Ka)
Upanetunti = PatÈretunti (SÊ)
Ubbhijji = Ubbatti (Ka)
Umm|lento = UppÊÄento (Ka)
UssÈha-umma~ga = UssÈha-ummagga (SÊ)
[E-O]
EtaÑ = EvaÑ (SÊ)
EtesaÑ pamilÈpetvÈti = Ete sampamilÈpetvÈti (SÊ)
OkkamÈpetvÈ = OkkÈmetvÈ (Ka)
OÔÔhubhanÈdinÈ = NiÔÔhubhanÈdinÈ (SÊ)
OdapattakiyÈti = OdapattakiniyÈti (SÊ)
OdahitvÈ = OlambetvÈ (SÊ)
Olokento = OloketvÈ (Ka)
OvijjhitaÑ = OvijjhitvÈ (SÊ)
OsiÒci = Opi (SÊ)
OhadetÊti = OhanetÊti (SÊ, Ka)

363
PiÔÔha~kÈ
300
36, 181
167
160
101
175
184
98
132
41
22
134
305
206
195
81
77
282
299
243
159
267
134
142
210
172
127
139
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KaÓayaggasadisehi = KaÓÉaggasadisehi (SÊ)
KadÈci = KadÈci kadÈci (Ka)
KambalageÓÉukaÑ = KambalabheÓÉukaÑ (SÊ)
KaraÓuttariyakaraÓalakkhaÓÈ = KaraÓuttariyalakkhaÓÈ (Ka)
KarissÈmi taÑ = KarissÈmÊti (SÊ)
KarÊsÈvacchÈdanÈ = KarÊsÈvacchÈdanasukhaÑ (SÊ, Ka)
KaruÓekarasatÈ = KaruÓokÈsatÈ (SÊ, Ka)
KareÓukÈ = KaÓerukÈ (SÊ, Ka)
KasmÈ ca pana tvaÑ = TathÈ hi pana tvaÑ (Ka)
KahÈpaÓakabhaÓÉikaÑ = KahÈpaÓamÈsakabhaÓÉikaÑ (SÊ)
KÈkÈ vÈ itare vÈ = KÈkÈ divÈ itare (Ka)
KÈm|pasamanato kÈmapariÄÈhav|pasamanato = Kamm|pasamanato
kammapariÄÈhav|pasamanato (Ka)
KÈyÈrahaÑ = KÈyappasÈdaÑ (SÊ)
KÈraÓaÑ = KaraÓena (SÊ, Ka)
KÈÄavettayaÔÔhiyo = TÈlavettayaÔÔhiyo (SÊ)
Kicchesu = Kiccesu (SÊ)
KiÒca = KiÒci (SÊ)
Keci = Ye keci (SÊ)
[ Kha - Ga ]
KhaggabandhÈ = KhaggahatthÈ (SÊ)
Ga~gÈya = Ga~gÈvahe (SÊ)
Gacchanto = Œgacchanto (Ka)
Gaja~galanagaraÑ = Kaja~galanagaraÑ (SÊ)
GabbhaÑ = NaÑ gabbhaÑ (Ka)
GamanavÊthi = Gamanavidhi (Ka)
Garudhamme = Kurudhamme (SÊ, Ka)
GÈmaÓÉalÈti = GomaÓÉalÈti (SÊ, Ka)
GuÓasambhÈvanÈpÈkaÔo = GuÓasambhÈvanÈsakkato (SÊ)

229
177
71
137
2
306
311
82
186
186
229
315
14
140
171
319
275
259
187
146
252
200
182
293
39
260
159

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Gha - Ca ]
GhÈtakÈvacchÈdanÈ = GhÈtakÈvacchÈdanakisÈlayo (SÊ, Ka)
CaturassasÈlavasena = CatusÈlavasena (SÊ, Ka)
CatuvÊsati-akkhobhanÊparimÈÓÈya = CatuvÊsati-akkhobhiÓÊparimÈÓÈya (SÊ, Ka)
CandasamÈnasommavaravaÓÓatÈya ca = CandasamÈnasommavadanatÈya ca (SÊ)
CÈgasuta = Sati (SÊ, Ka)
Cittac|Äena = Cittas|lena (SÊ)
CintanaÑ = VitathaÑ (SÊ)

365
PiÔÔha~kÈ
306
189
207
240
313
116
66

[ Ja ]
JaÔÈkalÈpaÒca = JaÔÈmaÓÉalaÒca (SÊ)
JaÔilahÊÄitÈnaÑ = JaÔilahÊÄitÈnaÑ hÊÄitajaÔilÈnaÑ (Ka)
JÈyi = NibbattÈ (Ka)
Jitoti = JÈtoti (SÊ, Ka)
JÊvitapemassa = JÊvitagavesassa (SÊ, Ka)

14
185
21
163
143

[ ©a - ®ha ]
©atvÈ = KaritvÈ (SÊ)
®hapetha = VÈsetha (Ka)

127
155

[ Ta ]
TaÓhÈmÈnadiÔÔhÊhi = TaÓhÈmÈnÈdÊhi (Ka)
TaÓÉuleyyakÈdisÈkaÒca = VÈrisÈkaÒca (Ka)
Tattha te = TathÈ (SÊ)
Tatheva = Tasseva (Ka)
TadÈ = TathÈ (Ka)
Tassa = Gatassa (SÊ)
TÈta = Tattha (Ka)
TÈpasaÑ = TaÑ tÈpasaÑ (Ka)

269
181
196
28
63
167
93
184

366
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ta ]
Tusitabhavane = Tusitapure (Ka)
Te brÈhmaÓe = Bhonto brÈhmaÓÈ (SÊ)
TesaÑ deti = RajjaÑ dÈnaÑ deti (Ka)

PiÔÔha~kÈ
3
37
296

[ Da ]
DadhivÈrakaÑ = DadhithÈlakaÑ (SÊ, Ka)
107
DÈnaÑ = Api ca dÈnaÑ (Ka)
270
DÈnavittako = DÈnavitakko (SÊ, Ka)
86
DÈnena = Dhanena (SÊ)
56
DÈsidÈsaparicÈrikÈ vÈ dÈtabbÈ siyÈ = DÈsidÈsaparivÈrakaÑ vÈ
dÈtabbaÑ siyÈ (SÊ)
84
Devamanussanayanaviha~gÈnaÑ = DevamanussanÈgaviha~gÈnaÑ (SÊ)
6
DevasikaÑ = DevasikaÑ devasikaÑ (SÊ, Ka)
36
[ Dha ]
Dhammanti = Saddhammanti (SÊ)

246

[ Na ]
NaÑ = DhanaÑ (SÊ, Ka)
Na kilamitoti = Kilamitoti (SÊ)
Na jhÈyamÈnova = NajjhÈyamÈnova (SÊ)
Niggacchi = NikkhamitvÈ gacchi (Ka)
Niddasavatth|ni = Nijjaravatth|ni (SÊ, Ka)
NiddhÈretabbÈti = VeditabbÈti (Ka)
NiddhÈretabbÈti = VibhÈvetabbÈti (Ka)

21
244
228
218
8
40
64

[ Pa ]
Pakkhandi = PÈyÈsi pakkhandi (SÊ)
PaccupÈdÊ = PaccapÈdÊ (SÊ)
PaÒÒavÈ eva = PaÒÒÈya eva (SÊ)
PaÒÒÈ = SaÒÒÈ (Ka)

231
201
288
8

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
PaÔiÒÒÈtassa = Patthitassa (SÊ, Ka)
PaÔisanthÈraÑ = PaÔisandhÈraÑ (Ka)
PaÔiharaÓaniyÈmena = VaÔÔiharaÓaniyÈmena (SÊ)
PaÔÔhÈya = VuÔÔhÈya (Ka)
PaÓÓÈkÈraÑ = SakkÈraÑ (SÊ, Ka)
Patantopi = Marantopi (SÊ, Ka)
PatticariyÈ = PakaticariyÈ (SÊ)
PatticariyÈnaÑ = PakaticariyÈnaÑ (SÊ)
PabbatapÈda = PabbapapÈde (Ka)
ParatÊti = P|retÊti (SÊ, Ka)
ParamadhitindriyÈ = ParivÈritindriyÈ (SÊ)
Paramadhitindriyoti = Samitindriyoti (SÊ)
ParÈkari = Parakkari (SÊ, Ka)
ParÈbhibhavasamatthÈnaÑ = ParÈbhibhavane samatthÈnaÑ (Ka)
ParikireyyuÑ = ParikareyyuÑ (SÊ)
ParikkharaÓato = ParikkhÈraguÓato (SÊ)
ParicÈravasena = ParivÈravasena (Ka)
Parip|rayÈmi = Parip|ressÈmi (SÊ)
PariyodÈtasabbasippassa = Pariyositasabbasippassa (Ka)
ParivÈriyamÈnaÑ = ParicÈriyamÈnaÑ (SÊ)
ParivÈrena = ParihÈrena (Ka)
ParivuddhiyaÑ = ParisuddhiyaÑ (Ka)
ParisosanaÑ = PariyÈdÈnaÑ (Ka)
ParihÈrena =ParivÈrena (Ka)
PavattiyÈ = PavaÉÉhiyÈ (Ka)
Pavicayabahulo = Paricayabahulo (SÊ)
PavicayahetukaÑ = ParicayahetukaÑ (SÊ)
Pavicini = Pavici (SÊ)
PucchiÑsu = VadiÑsu (Ka)

367
PiÔÔha~kÈ
165
244
173
102
116
146
17
18
139
269
196
149
68
290
68
110
43
178
47
118
80
289
319
4
281
289
270
16
155
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[ Pa ]
Putto me dÊghÈyuko siyÈ = PuttÈ MaddÊ ca dÊghÈyukÈ siyÈ (Ka)
Puna = Yadi puna (SÊ)
P|tibh|taÑ = PatissutaÑ (Ka)
PetÈnampi = DevatÈnampi (Ka)
PokkharaÓiÑ = PokkharaÓitÊraÑ (Ka)

100
233
98
55
92

[ Pha - Ba ]
PhussatÊti = PhusatÊti (SÊ)
BÈrÈÓasiseÔÔhi = BÈrÈÓasÊseÔÔhi brÈhmaÓo (Ka)
Buddhabh|miyoti = Bh|miyoti (SÊ, Ka)
BuddhalÊÄÈya = BuddhalÊlÈya (SÊ, Ka)
Bodhisatto, paramassa = Bodhisatto paramo (SÊ)
ByÈkarituÑ = JÈnituÑ (Ka)

76
142
282
6
269
33

[ Bha ]
BhÈvitattabhÈvÈ = BhÈvitattabhÈvanÈ (SÊ)
BhÈvitabhÈvino = BhÈvitabhÈvanÈ (Ka)
BhisacariyÈ = MahÈkaÒcanacariyÈ (SÊ)
BhisamuÄÈlaÑ = Bhisam|laÑ (SÊ, Ka)

304
28
193
112

[ Ma ]
Maghadevo = MakhÈdevo (SÊ)
Matthake = Matthako (SÊ)
MadhupiÓÉaÑ = Madhubindu (Ka)
Mama = MaÑ (SÊ, Ka)
MahaccadevÈnubhÈvena = MahatÈ devÈnubhÈvena (SÊ)
MahÈjana = MahÈjanaÑ (SÊ)
MahÈsattaÑ = MahÈsattassa (Ka)
Mahoghena = MahÈmeghena (SÊ)
MÈtÈ mahÈmÈyÈ = MÈtÈpitaro rÈjakulÈni ahesuÑ (Ka)
MÈraÒjanÈgiri = AÒchanagiri (SÊ) AÒcaragiri (Ka)

53
126
306
64
5
255
252
232
189
88

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

369
PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MicchÈdhimÈno = MicchÈmÈno (SÊ)
MuddÈdhikÈre = MaddhÈdhikÈre (SÊ, Ka)
Muddito = Muddhato (SÊ, Ka)
Mudhappasanno = Muddhappasanno (SÊ)
Me cittato = Mettacittato (SÊ, Ka)

307
30
30
59
134

[ Ya - Ra ]
YakkhÈti deva = Yakkhoti devo (Ka) (JÈtaka-®Ôha 5. 35 piÔÔhe.)
YathÈcÈha = Aparampi vuttaÑ (Ka)
YathÈruciyÈva = YathÈruciyÈ varaÑ (SÊ)
YasmÈ = Tato yasmÈ (SÊ)
YÈciyamÈno = YÈciyamÈna... (SÊ) YÈcanÈnantarameva deti (?)
YÈya = NissÈya (SÊ, Ka)
YugandharavÈtapamadditaÑ viya = YugantavÈtapahatapamadditaÑ
viya (SÊ)
Yo = Ko (SÊ, Ka)
YogaÑ = VoyogaÑ (Ka)
RajjasiriÑ = RÈjissariyaÑ (SÊ)
RaÒÒo imaÑ = ( ) (Natthi SÊ)
RammavatÊnagaraÑ = RammanagaraÑ (SÊ)
R|pakÈyÈdÊsu = R|pamukhÈdÊsu (Ka)

101
144
279
189
218
13
297

[ La - Va ]
LaggaÑ = Sa~gaÑ (Ka)
LajjÈpassayo = LajjÈjjhÈsayo (SÊ)
LaÒjavittako = LaÒjavitakko (SÊ)
LaddhavarÈnubhÈveneva = LaddhavarÈnubhÈvenekaÑ (SÊ)
VacanapaÔivacanakathÈ = ...gÈthÈ (Ka)
VaÉÉhetha = GhaÔetha (SÊ)
Vadanti = Vadanti eva (Ka)
Vanibbako = VaÓibbako (Ka)
VayasampattiyÈ = VayappattiyÈ (SÊ)

179
280
59
199
160
326
320
44
138

168
270
148
222
297
257
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PiÔÔha~kÈ

[ Va ]
VaraÑ = ParaÑ (Ka)
VaraÑ varassu paÔiggaÓhÈhÊti = VaraÑ taÑ gaÓhÈhÊti (SÊ)
VaralÈbhanavasena = VarayÈcanavasena (Ka)
VarÈkÈ = AnÈthÈ (Ka)
VarÈvaraÑ = CarÈcaraÑ (SÊ)
VassÈpento = Vassanto (SÊ)
VÈmaÑ = PadakkhiÓaÑ (SÊ)
VÈsulo = Vasulo (Ka)
VibhÈvetabbÈ = VeditabbÈ (SÊ)
Viy|hitvÈ = By|hitvÈ (Ka)
VivaritvÈ = DvÈraÑ vivaritvÈ (SÊ)
VisadapariccÈgato = VisÈdapariccÈgato (Ka)
VisapÊtena = Visalittena (Ka)
Visuddhacarito = Visuddhacariyako (Ka)
VisussamÈne = ParisussamÈne (SÊ)
VÊtikkamappahÈnena cittassa = VÊtikkamappahÈne Ôhitassa (SÊ)
VuÔÔhadhanaÑ = VuÔÔhitadhanaÑ (SÊ)
VuttaÒcetaÑ = VuttaÒcetaÑ BhagavatÈ (SÊ)
VejayantapÈsÈdaÑ = VejayantaÑ pÈsÈdaÑ (SÊ)

74
76
216
114
162
48
158
59
115
230
13
314
252
327
310
271
102
324
117

[ Sa ]
Sakka = NÈma (Ka)
SakkosÊti = SakkÈti (SÊ)
SaÒÒaÑ paÔÔhapetvÈ = AÒÒaÑ apaÔÔhapetvÈ (Ka)
Sattasa~khÈrakatavippakÈresu ca = SattakatavippakÈresu ca (SÊ)
SattÈhameva = SattÈhamattameva (Ka)
SantÈsanamattenapi = SantÈpanamattenÈpi (SÊ)
Santike = SantikÈ (SÊ)
SandacchÈyassa = SampannacchÈyassa (Ka)
Sabba~gasobhanaÑ = Sabba~gasobhiniÑ (SÊ, Ka)

25
255
197
175
233
115
14
182
100

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Sa ]
SabbacariyÈsu = BuddhacariyÈsu (Ka)
327
SabbasamantavedaÑ = SabbasamattavedaÑ (SÊ, Ka)
198
SamakÈ = SÈdhikÈ (Ka)
27
SamannÈgatena = SamannÈgamena (Ka)
40
SamÈdhÈnalakkhaÓÈ = SamÈdÈnalakkhaÓÈ (SÊ)
273
SamÈpattisaÒcÈritamahÈvajiraÒÈÓaÑ = SamÈpattisaÒcaramahÈvajiraÒÈÓaÑ (DÊ-®Ôha 3. 58 piÔÔhe)
8
Samuddhata = SamuÔÔhÈta (SÊ)
28
SambhatasabbasambhÈro = Sambhavo sabbasambhÈro (SÊ)
320
SammÈsamÈdhi ( ) = SammÈsamÈdhi paÒcaÒÈÓiko sammÈsamÈdhi(Ka) 7
SarÊrassa = SarÊraÑ (SÊ)
184
SahÈyÈ = SahÈsÈ (SÊ)
201
TaÓÉuleyyakÈdisÈkaÒca = VÈrisÈkaÒca (Ka)
181
SÈdhukammikÈ = DhammikÈ (Ka)
158
SÈmo = SuvaÓÓasÈmo (Ka)
249
SÈvakapaccekabodhisattÈ = AbodhisattÈ (SÊ, Ka)
100
SikkhamÈnÈ = Ete sikkhamÈno (SÊ, Ka)
51
SiyaÑ = SiyÈ (SÊ, Ka)
191
SivakaÑ = SÊvakaÑ (SÊ, Ka)
68
SivisaÒjayaraÒÒo = SiviraÒÒo saÒjayassa (Ka)
78
SÊsadhovana-udakaÑ = PÈdadhovana-udakaÑ (JÈtaka-®Ôha 4. 378 piÔÔhe)
151
SurundhananagaraÑ nÈma = SududdanagaraÑ nÈma (SÊ)
177
SodhethÈti = HaÔÔhÈtuÔÔhÈ sodhethÈti (SÊ)
13
SoÄasavÈhagoÓe = SoÄasabhojaputtÈnaÑ vÈhagoÓe (Ka)
173
[ Ha ]
HaÔÔho = TuÔÔhahaÔÔho (Ka)
HatthikalabhappamÈÓo = HatthikkhandhappamÈÓo (SÊ)
Hatthe = HatthaÑ (SÊ)
Hanissati = HanÊyati (Ka)

214
138
237
161

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkittiÑ disvÈna sammantaÑ
25
AggÊva tiÓakaÔÔhasmiÑ
136
AcinteyyÈnubhÈvÈ ca
28
AcetanaÑva koÔÔente
266
AcetanÈyaÑ pathavÊ
102
AccheraÑ vata lokasmiÑ
56
AjjhÈyakaÑ
sabbasamantavedaÑ
198
AtÊradassÊ jalamajjhe
265
Atthi loke sÊlaguÓo
227
AddasaÑsu bhojaputtÈ
172
AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ 174
Adhane Èture jiÓÓe
79
AdhammayÈnaÑ
daÄhamÈruhitvÈ
159
Adhammikassa luddassa
247
AnayaÑ nayati dummedho
26
AnÈnutappÈni hi ye karonti
187
AniccÈ vata sa~khÈrÈ
45
Anindho dh|maket|va
136
Anisamma kataÑ kammaÑ
187
Anuttare kÈmaguÓe samiddhe 257
AnumodÈmi te deva
95
AnvaddhamÈse pannarase
81
AmaccamaÓÉalaÑ rajjaÑ
257
AmbapakkaÑ dakaÑ sÊtaÑ
107

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AmmÈ ca tÈta nikkhantÈ
93
AlakkamÈlÊ tipukaÓÓapiÔÔho 199
Alaso gihÊ kÈmabhogÊ
na sÈdhu
187, 236
AvÊcimhi nuppajjanti
321
AvuÔÔhiko janapado
82
AsiÒca sattiÒca parÈmasÈmi 243
AssaÑ gavaÑ rajataÑ
jÈtar|paÑ
197
AhaÑ nisajja cintesiÑ
106
AhaÑ SoÓo ca Nando ca
204
AhaÒca brÈhmaÓo eko
152
Aho me mÈnasaÑ siddhaÑ
67
[Œ]
ŒgacchuÑ dovÈrikÈ
khaggabandhÈ
Œgamehi mahÈrÈja
Œcariyo mesi pitÈ ca mayhaÑ
Œnando ca pamodo ca
ŒyuÑ nu vaÓÓaÑ nu sukhaÑ
balaÑ nu
ŒvajjetvÈ dhammabalaÑ
ŒvÈsiko hotu mahÈvihÈre
ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ
ŒsÊviso tÈta pah|tatejo

187
145
201
207
69
227
199
49
239

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[I]
I~gha Maddi nisÈmehi
87
Iti Èka~khamÈnassa
2
Iti taÑ sa~kharontena
327
Iti sÊlavataÑ hetu
169
IdaÑ hi so brÈhmaÓaÑ
maÒÒamÈno
168
IdÈnÈhaÑ cintayitvÈna
66
Idha’nnapÈnaÑ sayanÈsanaÒca 32
ImasmiÑ BhaddakappasmiÑ
1
IsÊnaÑ hi sÈ
sabbasamÈgatÈnaÑ
199
[U-]
UjjÈlehi mahÈ-aggiÑ
167
Uttama~garuhÈ mayhaÑ
53
Uposathamhi divase
104
Uppajji me na muccittha
135
Ubho kumÈrÈ pabbajitÈ
180
Ubhopi nettÈ nayanÈ
66
Ubho mÈtÈ pitÈ mayhaÑ
196
UssÈvabinduÑ s|riyÈtape
178
UssÈvova tiÓaggamhi
179
r| bÈhuÒca me passa
217
[E]
EkaÑ te yÈcamÈnassa
Etampi disvÈ sivayo
EtasmiÑ te sulapite
EtasmiÑ vanasaÓÉasmiÑ
Ete ahesuÑ SambuddhÈ
Ete ca sa~gahÈ nÈssu

68
74
25-6
142
15
207

PaÔhamapÈdÈ

373
PiÔÔha~kÈ

[E-O]
EvaÑ acchariyÈ hete

28, 35,
103
EvaÑ bahubbidhaÑ dukkhaÑ 267
EvaÑ mandassa posassa
136
EvaÑ sabba~gasampannÈ
321
EvÈhaÑ cintayitvÈna
31
Eso ce SivÊnaÑ chando
84
Ehi sivaka uÔÔhehi
70
OgÈhetvÈ visuddhÈya
328
[ Ka ]
KaÔukaÑ hi sambÈdhaÑ
sukicchaÑ patto
KaÔÔhasmiÑ
manthamÈnasmiÑ
KatvÈ daÄhamadhiÔÔhÈnaÑ
Kappe ca satasahasse
Kalaho vattatÊ bhesmÈ
Kali~garaÔÔhavisayÈ
KÈ nu te sÈ MahÈnÈga
KÈmaÑ maÑ sivayo sabbe
KiÑ te uppajji no mucci
KiÑ nu te akaraÑ dhÊro
KiÑ nu te akaraÑ bÈlo
KiÑ nu ruru garahasi
migÈnaÑ
Kinnu santaramÈnova
KismiÑ me sivayo kuddhÈ
KÊdiso te MahÈvÊra
Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ
KenÈ’nusiÔÔho idhamÈgatosi

188
136
268
3
159
82
114
85
135
26
26
146
217
85
7
152
67

374
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KoÓÉaÒÒassa aparena
15
Ko nÊ’dha vittaÑ na dadeyya
yÈcito
74
Ko nu maÑ usunÈ vijjhi
252
KomÈrÊ yassÈhaÑ bhariyÈ
97
[ Kha - Ga ]
KhantÊbalo yuddhabalaÑ
vijetvÈ
GaÓikÈ UppalavaÓÓÈ
GantvÈ so hatthidamako
Gahito PorisÈdena
[ Gha - Ca ]
Ghamme pathe brÈhmaÓa
ekabhikkhuÑ
CatussadaÑ gÈmavaraÑ
samiddhaÑ
Cando yathÈ rÈhumukhÈ
pamutto
CariyÈ sabbalokassa
CiraÑ jÊvatu so rÈjÈ
CiraÑ tiÔÔhatu lokasmiÑ
[ Cha - Ja ]
ChaviÑ cammaÑ maÑsaÑ
nhÈruÑ
JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ dhÊtaÑ
JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ

162
40
112
242

33
198
168
1
114
328

108
97
244,
247

[ Ta ]
TaÑ ekarÈjÈ pathaviÑ vijetvÈ 198
TaÑ tÈdisaÑ devavaÓÓaÑ
27
TaÒÒevÈdhipatiÑ katvÈ
178
TaÓha~karo Medha~karo
14
Tato cutÈ sÈ PhussatÊ
78

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
Tato ratyÈ vivasÈne
Tato Vessantaro rÈjÈ
Tato so codito mayhaÑ
Tattha vattetvÈ sallÈpaÑ
TathaÑ nu vitathaÑ netaÑ
TadÈpi maÑ nimantiÑsu
TadÈpi lokaÑ disvÈna
TadÈ maÑ tapatejena
TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ
TadÈhaÑ mÈpayitvÈna
TadÈhaÑ yajanÈ mutto
TadÈhaÑ sattarajjesu
TamahaÑ anurakkhanto
TamahaÑ upaÔÔhahitvÈna
TasmÈ taÑ avalambitvÈ
TasmÈ sataÒca asataÑ
TasmÈ hi ne namasseyya
Tassa atthaÑ pakÈsetuÑ
Tassa gÈmavaraÑ dammi
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ
Tassa datvÈnahaÑ paÓÓaÑ
Tassa puÔÔho viyÈkÈsi
Tassa raÒÒo ahaÑ putto
Tassa sambodhisambhÈra
TassÈ ÈyukkhayaÑ ÒatvÈ
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ
TÈya naÑ pÈricariyÈya
TÈsaÑ sambodhicariyÈnaÑ
TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ
Tisso Phusso ca Sambuddho

84
103
70
89
65
203
203
23
83
54
61
48
147
236
2
99
207
327
144
112
23
7
218
2
76
66
207
1
74
15

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Ta ]
TenevÈhaÑ sataguÓato
Te me sÈdh|ti vatvÈna
Tesu cittappasÈdopi

PiÔÔha~kÈ
34
105
29

[ Da ]
DakkhiÓaÑ vÈpa’haÑ bÈhuÑ 85
DatvÈ dÈtabbakaÑ dÈnaÑ
267
Dadato me na khÊyetha
26
DadamÈnassa dentassa
73
DadÈmi na vikampÈmi
82, 96
DadÈmi bhoto bhariyaÑ
100
Dabbaseno upagantvÈ
256
Dasakusalakammapathe
157
Dasa pÈramÊ tayÈ dhÊra
7
DasamÈse dhÈrayitvÈna
79
DÈnaÑ sÊlaÒca
nekkhammaÑ
7, 270
DÈnaÒca peyyavajjaÒca
207
DÈnÈni paÔiyÈdetha
104
DiÔÔhadhammahitatthÈya
49
DiÔÔhÈ mayÈ mÈnusakÈpi
kÈmÈ
174
DisvÈna vividhaÑ pÈpaÑ
203
DÊpa~karassa Bhagavato
15
Dukkho punabbhavo sakka
25
Dutiyampi tatiyampi
23
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ
99
DumapphalÈnÊva patanti
mÈÓavÈ
174
Dussa me khettapÈlassa
107
DevatÈ nu’si gandhabbo
217
DevÊ ahaÑ sa~kha
mahÈnubhÈvÈ
32
Desesi nÈtho cariyÈ
327

PaÔhamapÈdÈ

375
PiÔÔha~kÈ

[ Da - Dha ]
Dosehi nÈbhibh|yanti
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ
Dhammena bhÈsitÈ gÈthÈ
Dhammo have pÈturahosi
pubbe

28
2
74
160

[ Na ]
Na kappayanti na
purekkharonti
10
NagaraÑ gantvÈna Ècikkhi
145
Na cÈgamattÈ paramatthi kiÒci 74
Na tassa alikaÑ bhaÓitaÑ
222
Na tassa dÈnaÑ dadamÈno
24
Na te naÔÈ no pana kÊÄaneyyÈ 201
NadÊtÊresu saÓÔhÈne
16
Na badhiro na m|go’smi
217
NabhaÒca d|re pathavÊ ca
d|re
244, 247
Na bhavanti pariyÈpannÈ
322
Na maÑ koci uttasati
267
Na mayhaÑ mattikaÑ nÈmaÑ 79
Na me atthi tilÈ muggÈ
106
Na me tappaccayÈ atthi
23
Na me dessÈ ubho puttÈ
97
Na me yÈcakamanuppatte 38, 82
Namhi devo na gandhabbo
218
NayaÑ nayati medhÈvÊ
26
Na yÈcanÈya napi pÈtir|pÈ
160
Na vÈhametaÑ yasasÈ dadÈmi 69
Na he’te sulabhÈ kÈyÈ
57
Na hete jÈnanti sadevamÈnusÈ 6

376
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PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na he’te sulabhÈ kÈyÈ
57
Na honti khuddakÈ pÈÓÈ
322
NÈgaÑ gahetvÈ soÓÉÈya
38, 82
NÈradassa Bhagavato
15
NÈsÈya vinivijjhitvÈ
172
Nisajja pÈsÈdavare
65
Nisamma khattiyo kayirÈ
187
Nisamma ca kataÑ kammaÑ 187
Nisamma daÓÉaÑ paÓayeyya
issaro
187
NissitaÑ vÈcanÈmaggaÑ
2
NÊtaneyyatthabhedÈ ca
2
N|na MaddÊ varÈrohÈ
94
[ Pa ]
PaÒÒÈya vicinantohaÑ
PaÓÉite paripucchitvÈ
Panujja dukkhena sukhaÑ
janinda
PabbatyÈ’haÑ GandhamÈdane
PabbÈjesuÑ sakÈ raÔÔhÈ
PavanÈ ÈbhataÑ paÓÓaÑ
Pavane vasamÈnassa
PavedhamÈno palitasiro
Pah|taÑ me dhanaÑ Sakka
Pah|tadhaÒÒo kasimÈ yasassÊ
PÈpo kadariyo yakkho
Piyo garu bhÈvanÊyo
PÊÄito susumÈrena
PucchÈmi brahmÈnaÑ
sana~kumÈraÑ

265
268
258
253
84
23
92
65
72
198
158
280
221
49

PaÔhamapÈdÈ
[ Pa ]
Putte pasuÒca dhaÒÒaÒca
Punadeva sakko oruyha
PunÈparaÑ dadantassa
PunÈparaÑ brahÈraÒÒÈ
PunÈparaÑ brahÈraÒÒe
PunÈparaÑ yadÈ homi

PiÔÔha~kÈ
95
96
83
102
101
47, 225

[ Ba - Bha ]
Bah|hi vatacariyÈhi
27
Buddhopi Buddhassa bhaÓeyya
vaÓÓaÑ
9, 324
BrahmÈti mÈtÈpitaro
207
BhikkhÈya upagataÑ
disvÈ
110, 263
Bhiyyo maÑ ÈvisÊ pÊti
72
BhummÈ mahÈrÈjikÈ TÈvatiÑsÈ 5
[ Ma ]
MaÑ passa maddi mÈ putte
95
MaÑ ve kumÈraÑ jÈnanti
49
Ma~galo ca sumano ca
14
MaddiÑ hatthe gahetvÈna
96
MaddiyÈ dÊyamÈnÈya
96
ManussattaÑ
li~gasampatti
16, 274
Manusso udÈhu yakkho
93
Mama sa~kappamaÒÒÈya
65
MamevÈyaÑ maÒÒamÈno
140
MahÈkÈruÓiko SatthÈ
320
MahÈrajjaÑ hatthagataÑ
264
MahÈvÈtasamuddhatavÊcimÈlo 28

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MahesÊ RÈhulamÈtÈ
MÈtÈpitÈ na me dessÈ
MÈtÈpit| ca vanditvÈ
MÈtÈ me sÈ mahÈrÈja
MÈ naÑ daÓÉena satthena
MÈ no deva adÈ cakkhuÑ
MÈ maÑ deva nivÈrehi
MÈlaÑ ca so KÈsikacandanaÑ ca
MigavaÑ gahetvÈ muÒcassu
MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti
MuÒcathe’taÑ MahÈnÈgaÑ
Mutto ca bandhanÈ nÈgo
Mutto Campeyyako nÈgo

40
266
166
114
84
68
178
197
165
322
114
114
130

[ Ya ]
YaÑ acchariyadhammÈnaÑ 327
YaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒaÑ 253
YaÑ kiÒci mÈnusaÑ dÈnaÑ
65
YaÑ kiÒci yiÔÔhaÒca hutaÒca
mayhaÑ
32
YaÑ khuddakanikÈyasmiÑ
1
YaÑ tvaÑ sukhenÈ’bhisamekkhase maÑ
32
YaÑ DhammasenÈpatino
1
YaÑ maÑ so yÈcituÑ ÈgÈ
72
YaÑ so tadÈ maÑ abhisapi
155
YaÒhi yÈce taÒhi dade
69
YadÈhaÑ dÈrako homi
80
YadÈhaÑ PhussatiyÈ kucchiÑ 78

PaÔhamapÈdÈ

377
PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
Yadi koci eti dakkhiÓeyyo
Yadi mÈsampi dvemÈsaÑ
YathÈ cittaÑ vase hoti
YathÈ taÑ Sivayo sabbe
YathÈ rukkho tathÈ rÈjÈ
YamÈhu devesu SujampatÊti
YamuddhariÑ vÈhane
vuyhamÈnaÑ
YamekarattiÑ paÔhamaÑ
Yamhi jÈte na passati
YamhokÈse ahaÑ ÔhatvÈ
Yasokaro
puÒÒakarohamasmi
YasmÈ ca sa~gahÈ ete
YasmÈ dÈnaÑ nÈbhinandiÑ
kadÈci
YasmiÒca jÈyamÈnamhi
Yassa rukkhassa chÈyÈya
Yasse’te caturo dhammÈ
YÈcakaÑ upagataÑ disvÈ
YÈcanti maÑ paÒjalikÈ
YÈcÈmi taÑ mahÈrÈja
YÈ tattha paramatthÈnaÑ
YÈ devatÈ idha loke
YÈvatÈ karaÓaÑ sabbaÑ
Yutte deva rathe dehi
Yena atthena Ègacchi
Yena jÈtena nandanti
YenÈbhibh|to kusalaÑ jahÈti
Ye maÑ yÈcitumÈyanti

106
23
28
68
218
67
146
192
136
221
159
207
239
136
218
222
93
179
66
327
60
147
68
67
136
136
72

378

CariyÈpiÔakaÔÔhakathÈya

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YesaÑ ve attani sneho
28
Yo te kato sa~garo
brÈhmaÓena
243
Yo me kaniÔÔhako bhÈtÈ
204
Yo ve anaÔÔhaÑva naÔÔhanti
cÈha
200
Yo ve dassanti vatvÈna
68, 69
[ Ra ]
RajjaÑ putta paÔipajja
RaÒÒo m|go ca pakkho ca
RatanÈni satta vassiÑsu
RathaÑ niyyÈtayitvÈna
Ramme padese ramaÓÊye
RÈjÈ mÈtÈ mahesÊ ca
RÈj|pajÊve nigame
[ La ]
LÈbhÈlÈbhe yasÈyase
Loke saÒjÈtavaddhÈpi
Lohena ve haÒÒati jÈtar|paÑ
[ Va ]
VaÓÓavÈ yasavÈ sirimÈ
Vanibbato mayha vaniÑ
anuttaraÑ
VandanÈjanitaÑ puÒÒaÑ
VaraÒce me ado Sakka
Vicaranto anuk|lamhi
Vicinanto tadÈ dakkhiÑ
VijjÈcaraÓasampannÈ

165
217
102
218
142
39
256
268
28
160
49
67
1
25-7
153
270
1

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Va ]
Viratto sabbadhammesu
320
Visuddhacarito SatthÈ
327
VÊmaÑsamÈno isino bhisÈni 201
[ Sa ]
Sakideva mahÈrÈja
247
Sakideva Sutasoma
244
Sake putte cajantassa
93
Sakkohamasmi Devindo 72, 100
Sace tuvaÑ yuddhabalo
adhamma
160
SaccaÑ kireva mÈhaÑsu
146
SaccavÈcaÑ anurakkhanto
266
Saccena me samo natthi
222
Sacco cÈgÊ upasanto
320
SaÔÔhirÈjasahassÈni
89
Satta me rohitÈ macchÈ
106
SaddhÈya nikkhamma puna
nivatto
233
SabbadÈ sabbasattÈnaÑ
320
SabbapÈpassa akaraÓaÑ
324
SabbÈ disÈ anuvisaÔo’hamasmiÑ
160
Sabbe jitÈ te pacc|hÈ
99
Sabbe paviÔÔhÈ nirayaÑ
61
Sabbhireva samÈsetha
244, 247
SabrahmacÈrÊ maÓÉabyo
236
SabhÈvaÑ cintayantassa
80
SampattÈ pariniÔÔhÈnaÑ
327
SammÈ vassatu kÈlena
328
SarÈjake sahorodhe
179

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Saha kate saccavare
232
Saha saÑvaÓÓanaÑ yasmÈ
2
Saha sacce kate mayhaÑ 228, 238
SahassiyÈ imÈ gÈthÈ
245
SÈ tattha vittÈ sumanÈ patÊtÈ
34
SÈ n|na’sÈ kapaÓikÈ
114
SÈriputto tadÈ seÔÔhi
40
SÈriputto mahÈpaÒÒo
7
SÈ hotu nÈvÈ
phalak|papannÈ
33
SirasmiÑ palitaÑ disvÈ
53
SÊlÈdiguÓasampanno
1
SutvÈ dhammaÑ vijÈnanti
247
SuddhÈvÈsesu devesu
322
Sumedho ca SujÈto ca
15
SuvÈsitaÑ isinaÑ ekarattaÑ 201
SusÈne seyyaÑ kappemi
267
S|lehi vinivijjhante
264
So khattiyo hotu pasayhakÈrÊ 198

PaÔhamapÈdÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So gÈmaÓÊ hotu sahÈyamajjhe
So tadÈ paggahetvÈna
SotavekallatÈ natthi
So bajjhataÑ pÈsasatehi
chamhi
So brÈhmaÓo hotu avÊtarÈgo
Sobhitassa aparena
So maÑ asaÑsi ehÊti
So maÑ tattha khamÈpesi
[ Ha ]
HadayaÑ cakkhumpa’haÑ
dajjaÑ
HadayaÑ dadeyyaÑ cakkhuÑ
Handa Buddhakare dhamme
HandÈhaÑ dassayissÈmi
HitvÈ mamattaÑ manujesu
brahme
Hirottappena garunÈ
HÊnena brahmacariyena

198
66
322
199
198
15
222
188

85
80
277
6
49
101
57

