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KhuddakanikÈya

JÈtakaÔÔhakathÈ
(PaÔhamo bhÈgo)
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

GanthÈrambhakathÈ
JÈtikoÔisahassehi, pamÈÓarahitaÑ hitaÑ.
Lokassa LokanÈthena, kataÑ yena MahesinÈ.
Tassa pÈde namassitvÈ, katvÈ dhammassa caÒjaliÑ.
SaÑghaÒca patimÈnetvÈ, sabbasammÈnabhÈjanaÑ.
NamassanÈdino1 assa, puÒÒassa ratanattaye.
PavattassÈnubhÈvena, chetvÈ2 sabbe upaddave.
TaÑ taÑ kÈraÓamÈgamma, desitÈni jutÊmatÈ.
ApaÓÓakÈdÊni purÈ, JÈtakÈni MahesinÈ.
YÈni yesu ciraÑ SatthÈ, lokanittharaÓatthiko.
Anante bodhisambhÈre, paripÈcesi NÈyako.
TÈni sabbÈni ekajjhaÑ, Èropentehi sa~gahaÑ.
JÈtakaÑ nÈma sa~gÊtaÑ, dhammasa~gÈhakehi yaÑ.
BuddhavaÑsassa etassa, icchantena ciraÔÔhitiÑ.
YÈcito abhigantvÈna, therena AtthadassinÈ.
______________________________________________________________
1. NamassanÈdito (SÊ, I)

2. BhetvÈ (SÊ, I)

KhuddakanikÈya

2

AsaÑsaÔÔhavihÈrena, sadÈ suddhavihÈrinÈ1.
Tatheva Buddhamittena, santacittena viÒÒunÈ.
MahiÑsÈsakavaÑsamhi, sambh|tena2 nayaÒÒunÈ.
Buddhadevena ca tathÈ, bhikkhunÈ suddhabuddhinÈ.
MahÈpurisacariyÈnaÑ, ÈnubhÈvaÑ acintiyaÑ.
Tassa vijjotayantassa, JÈtakassatthavaÓÓanaÑ.
MahÈvihÈravÈsÊnaÑ, vÈcanÈmagganissitaÑ.
BhÈsissaÑ bhÈsato taÑ me, sÈdhu gaÓhantu sÈdhavoti.
_____

NidÈnakathÈ
SÈ panÈyaÑ JÈtakassa atthavaÓÓanÈ D|renidÈnaÑ Avid|renidÈnaÑ
SantikenidÈnanti imÈni tÊÓi nidÈnÈni dassetvÈ vaÓÓiyamÈnÈ ye naÑ suÓanti,
tehi samudÈgamato paÔÔhÈya viÒÒÈtattÈ yasmÈ suÔÔhu viÒÒÈtÈ nÈma hoti,
tasmÈ taÑ tÈni nidÈnÈni dassetvÈ vaÓÓayissÈma.
Tattha Èdito tÈva tesaÑ nidÈnÈnaÑ paricchedo veditabbo.
DÊpa~karapÈdam|lasmiÑ hi katÈbhinÊhÈrassa mahÈsattassa yÈva
VessantarattabhÈvÈ cavitvÈ Tusitapure nibbatti, tÈva pavatto kathÈmaggo
D|renidÈnaÑ nÈma. Tusitabhavanato pana cavitvÈ yÈva BodhimaÓÉe
sabbaÒÒutappatti3, tÈva pavatto kathÈmaggo Avid|renidÈnaÑ nÈma.
SantikenidÈnaÑ pana tesu tesu ÔhÈnesu viharato tasmiÑ tasmiÑ yeva ÔhÈne
labbhatÊti.
1. D|renidÈnakathÈ
TatridaÑ D|renidÈnaÑ nÈma–ito4 kira kappasatasahassÈdhikÈnaÑ
catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake AmaravatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, tattha
Sumedho nÈma brÈhmaÓo paÔivasati ubhato sujÈto
______________________________________________________________
1. SaddhivihÈrinÈ (SÊ, I)
3. SabbaÒÒutaÑ adhigataÑ (Ka)

2. TathÈ tena (Ka)
4. Bhaddakappato (Ka)
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mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ akkhitto
anupakuÔÔho1 jÈtivÈdena abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato. So aÒÒaÑ kammaÑ akatvÈ
brÈhmaÓasippameva uggaÓhi. Tassa daharakÈleyeva mÈtÈpitaro
kÈlamakaÑsu. Athassa rÈsivaÉÉhako2 amacco ÈyapotthakaÑ ÈharitvÈ
suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdibharite gabbhe vivaritvÈ “ettakaÑ te kumÈra mÈtu
santakaÑ, ettakaÑ pitu santakaÑ, ettakaÑ ayyakapayyakÈnan”ti yÈva
sattamÈ kulaparivaÔÔÈ dhanaÑ ÈcikkhitvÈ “etaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha.
SumedhapaÓÉito cintesi “imaÑ dhanaÑ saÑharitvÈ mayhaÑ
pitupitÈmahÈdayo paralokaÑ gacchantÈ ekaÑ kahÈpaÓampi gahetvÈ na gatÈ,
mayÈ pana gahetvÈ gamanakÈraÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So raÒÒo ÈrocetvÈ
nagare bheriÑ carÈpetvÈ mahÈjanassa dÈnaÑ datvÈ tÈpasapabbajjaÑ
pabbaji. Imassa panatthassa ÈvibhÈvatthaÑ imasmiÑ ÔhÈne SumedhakathÈ
kathetabbÈ. SÈ panesÈ kiÒcÈpi BuddhavaÑse nirantaraÑ ÈgatÈyeva,
gÈthÈsambandhena3 pana ÈgatattÈ na suÔÔhu pÈkaÔÈ, tasmÈ taÑ antarantarÈ
gÈthÈya sambandhadÊpakehi4 vacanehi saddhiÑ kathessÈma.
SumedhakathÈ
KappasatasahassÈdhikÈnaÑ hi catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake
dasahi saddehi avivittaÑ “AmaravatÊ”ti ca “Amaran”ti ca laddhanÈmaÑ
nagaraÑ ahosi, yaÑ sandhÈya BuddhavaÑse vuttaÑ–
“Kappe ca satasahasse, caturo ca asa~khiye.
AmaraÑ nÈma nagaraÑ, dassaneyyaÑ manoramaÑ.
Dasahi saddehi avivittaÑ, annapÈnasamÈyutan”ti.
Tattha dasahi saddehi avivittanti hatthisaddena assasaddena
rathasaddena bherisaddena mudi~gasaddena vÊÓÈsaddena sammasaddena5
tÈÄasaddena sa~khasaddena “asnÈtha pivatha khÈdathÈ”ti dasamena
saddenÈti imehi dasahi saddehi avivittaÑ ahosi. TesaÑ pana saddÈnaÑ
ekadesameva gahetvÈ–
______________________________________________________________
1. AnupakkuÔÔho (SÊ, I)
2. SirivaÉÉhako (Ka)
4. GÈthÈbandhadÊpakehi (SÊ,I)

3. GÈthÈbandhanena (SÊ, I)
5. GÊtasaddena (SÊ, I)
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“HatthisaddaÑ assasaddaÑ, bherisa~kharathÈni ca.
KhÈdatha pivatha ceva, annapÈnena ghositan”ti–
BuddhavaÑse imaÑ gÈthaÑ vatvÈ–
“NagaraÑ sabba~gasampannaÑ, sabbakammamupÈgataÑ.
SattaratanasampannaÑ, nÈnÈjanasamÈkulaÑ.
SamiddhaÑ devanagaraÑva, ÈvÈsaÑ puÒÒakamminaÑ.
Nagare AmaravatiyÈ, Sumedho nÈma brÈhmaÓo.
AnekakoÔisannicayo, pah|tadhanadhaÒÒavÈ.
AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|.
LakkhaÓe itihÈse ca, sadhamme pÈramiÑ gato”ti–vuttaÑ.
AthekadivasaÑ so SumedhapaÓÉito uparipÈsÈdavaratale rahogato hutvÈ
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinno cintesi “punabbhave paÓÉita
paÔisandhiggahaÓaÑ nÈma dukkhaÑ, tathÈ nibbattanibbattaÔÔhÈni
sarÊrabhedanaÑ, ahaÒca jÈtidhammo jarÈdhammo byÈdhidhammo
maraÓadhammo, evaÑbh|tena mayÈ ajÈtiÑ ajaraÑ abyÈdhiÑ adukkhaÑ
sukhaÑ1 sÊtalaÑ amatamahÈnibbÈnaÑ pariyesituÑ vaÔÔati, avassaÑ Bhavato
muccitvÈ nibbÈnagÈminÈ ekena maggena bhavitabban”ti. Tena vuttaÑ–
“Rahogato nisÊditvÈ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ.
Dukkho punabbhavo nÈma, sarÊrassa ca bhedanaÑ.
JÈtidhammo jarÈdhammo, byÈdhidhammo sahaÑ2 tadÈ.
AjaraÑ amataÑ khemaÑ, pariyesissÈmi nibbutiÑ.
Yann|nimaÑ p|tikÈyaÑ, nÈnÈkuÓapap|ritaÑ.
ChaÉÉayitvÈna gaccheyyaÑ, anapekkho anatthiko.
Atthi hehiti so maggo, na so sakkÈ na hetuye.
PariyesissÈmi taÑ maggaÑ, bhavato parimuttiyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. AdukkhamasukhaÑ (SÊ, I)

2. CahaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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Tato uttaripi evaÑ cintesi–yathÈ hi loke dukkhassa paÔipakkhabh|taÑ
sukhaÑ nÈma atthi, evaÑ bhave sati tappaÔipakkhena vibhavenÈpi
bhavitabbaÑ. YathÈ ca uÓhe sati tassa v|pasamabh|taÑ sÊtampi atthi, evaÑ
rÈgÈdÊnaÑ aggÊnaÑ v|pasamena nibbÈnenÈpi bhavitabbaÑ. YathÈ ca
pÈpassa lÈmakassa dhammassa paÔipakkhabh|to kalyÈÓo anavajjadhakkopi
atthiyeva, evameva pÈpikÈya jÈtiyÈ sati sabbajÈtikkhepanato ajÈtisa~khÈtena
nibbÈnenÈpi bhavitabbamevÈti. Tena vuttaÑ–
“YathÈpi dukkhe vijjante, sukhaÑ nÈmapi vijjati.
EvaÑ bhave vijjamÈne, vibhavopi icchi tabbako.
YathÈpi uÓhe vijjante, aparaÑ vijjati sÊtalaÑ.
EvaÑ tividhaggi vijjante, nibbÈnaÑ icchitabbakaÑ.
YathÈpi pÈpe vijjante, kalyÈÓamapi vijjati.
Evameva jÈti vijjante, ajÈtipicchitabbakan”ti.
Aparampi cintesi–yathÈ nÈma g|tharÈsimhi nimuggena purisena
d|rato paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ mahÈtaÄÈkaÑ disvÈ “katarena nu kho
maggena ettha gantabban”ti taÑ taÄÈkaÑ gavesituÑ yuttaÑ. YaÑ tassa
agavesanaÑ, na so taÄÈkassa doso. Evameva kilesamaladhovane
amatamahÈnibbÈnataÄÈke vijjante tassa agavesanaÑ na
amatanibbÈnamahÈtaÄÈkassa doso. YathÈ ca corehi samparivÈrito puriso
palÈyanamagge vijjamÈnepi sace na palÈyati, na so maggassa doso,
purisasseva doso. Evameva kilesehi parivÈretvÈ gahitassa purisassa
vijjamÈneyeva nibbÈnagÈmimhi sive magge maggassa agavesanaÑ nÈma na
maggassa doso, puggalasseva doso. YathÈ ca byÈdhipÊÄito puriso vijjamÈne
byÈdhitikicchake vejje sace taÑ vejjaÑ gavesitvÈ byÈdhiÑ na tikicchÈpeti,
na so vejjassa doso, purisasseva doso. Evameva yo kilesabyÈdhipÊÄito puriso
kilesav|pasamamaggakovidaÑ vijjamÈnameva ÈcariyaÑ na gavesati,
tasseva doso, na kilesavinÈsakassa ÈcariyassÈti. Tena vuttaÑ–
“YathÈ g|thagato puriso, taÄÈkaÑ disvÈna p|ritaÑ.
Na gavesati taÑ taÄÈkaÑ, na doso taÄÈkassa so.
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EvaÑ kilesamaladhove, vijjante amatantaÄe.
Na gavesati taÑ taÄÈkaÑ, na doso amatantaÄe.
YathÈ arÊhi pariruddho, vijjante gamanampathe.
Na palÈyati so puriso, na doso aÒjasassa so.
EvaÑ kilesapariruddho, vijjamÈne sive pathe.
Na gavesati taÑ maggaÑ, na doso sivamaÒjase.
YathÈpi byÈdhito puriso, vijjamÈne tikicchake.
Na tikicchÈpeti taÑ byÈdhiÑ, na doso so tikicchake.
EvaÑ kilesabyÈdhÊhi, dukkhito paripÊÄito1.
Na gavesati taÑ ÈcariyaÑ, na doso so vinÈyake”ti.
Aparampi cintesi–yathÈ maÓÉanajÈtikopuriso kaÓÔhe ÈsattaÑ kuÓapaÑ
chaÉÉetvÈ sukÊ gacchati, evaÑ mayÈpi imaÑ p|tikÈyaÑ chaÉÉetvÈ
anapekkhena nibbÈnanagaraÑ pavisitabbaÑ. YathÈ ca naranÈriyo
ukkÈrabh|miyaÑ uccÈrapassÈvaÑ katvÈ na taÑ uccha~gena vÈ ÈdÈya
dasantena vÈ veÔhetvÈ2 gacchanti, jigucchamÈnÈ pana anapekkhÈva
chaÉÉetvÈ gacchanti, evaÑ mayÈpi imaÑ p|tikÈyaÑ anapekkhena chaÉÉetvÈ
amataÑ nibbÈnanagaraÑ pavisituÑ vaÔÔati. YathÈ ca nÈvikÈ nÈma jajjaraÑ
nÈvaÑ anapekkhÈ chaÉÉetvÈ gacchanti, evaÑ ahampi imaÑ navahi
vaÓamukhehi paggharantaÑ kÈyaÑ chaÉÉetvÈ anapekkho nibbÈnapuraÑ
pavisissÈmi. YathÈ ca puriso nÈnÈratanÈni ÈdÈya corehi saddhiÑ maggaÑ
gacchanto attano ratananÈsabhayena3 te chaÉÉetvÈ khemaÑ maggaÑ
gaÓhÈti, evaÑ ayampi karajakÈyo ratanavilopakacorasadiso. SacÈhaÑ ettha
taÓhaÑ karissÈmi, ariyamaggakusaladhammaratanaÑ me nassissati, tasmÈ
mayÈ imaÑ corasadisaÑ kÈyaÑ chaÉÉetvÈ nibbÈnanagaraÑ pavisituÑ
vaÔÔatÊti. Tena vuttaÑ–
“YathÈpi kuÓapaÑ puriso, kaÓÔhe baddhaÑ jigucchiya4.
MocayitvÈna gaccheyya, sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ.
______________________________________________________________
1. PaÔipÊÄito (SÊ, I, Ka)
3. Ratanavilopabhayena (Ka)

2. Dussante vÈ bandhitvÈ (Ka)
4. JigucchiyaÑ (Ka)
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TathevimaÑ p|tikÈyaÑ, nÈnÈkuÓapasaÒcayaÑ.
ChaÉÉayitvÈna gaccheyyaÑ, anapekkho anatthiko.
YathÈ uccÈraÔÔhÈnamhi, karÊsaÑ naranÈriyo.
ChaÉÉayitvÈna gacchanti, anapekkhÈ anatthikÈ.
EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ, nÈnÈkuÓapap|ritaÑ.
ChaÉÉayitvÈna gacchissaÑ, vaccaÑ katvÈ yathÈ kuÔiÑ.
YathÈpi jajjaraÑ nÈvaÑ, paluggaÑ udagÈhiniÑ.
SÈmÊ chaÉÉetvÈ gacchanti, anapekkhÈ anatthikÈ.
EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ, navacchiddaÑ dhuvassavaÑ.
ChaÉÉayitvÈna gacchissaÑ, jiÓÓanÈvaÑva sÈmikÈ.
YathÈpi puriso corehi, gacchanto bhaÓÉamÈdiya.
BhaÓÉacchedabhayaÑ disvÈ, chaÉÉayitvÈna gacchati.
Evameva ayaÑ kÈyo, mahÈcorasamo viya.
PahÈyimaÑ gamissÈmi, kusalacchedanÈbhayÈ”ti.
EvaÑ SumedhapaÓÉito nÈnÈvidhÈhi upamÈhi imaÑ
nekkhamm|pasaÑhitaÑ atthaÑ cintetvÈ sakanivesane aparimitaÑ
bhogakkhandhaÑ heÔÔhÈ vuttanayena kapaÓaddhikÈdÊnaÑ vissajjetvÈ
mahÈdÈnaÑ datvÈ vatthukÈme ca kilesakÈme ca pahÈya Amaranagarato
nikkhamitvÈ ekakova Himavante DhammikaÑ nÈma pabbataÑ nissÈya
assamaÑ katvÈ tattha paÓÓasÈlaÒca ca~kamaÒca mÈpetvÈ paÒcahi
nÊvaraÓadosehi vivajjitaÑ “evaÑ samÈhite citte”ti-ÈdinÈ nayena vuttehi
aÔÔhahi kÈraÓaguÓehi samupetaÑ abhiÒÒÈsa~khÈtaÑ balaÑ ÈharituÑ tasmiÑ
assamapade navadosasamannÈgataÑ sÈÔakaÑ pajahitvÈ
dvÈdasaguÓasamannÈgataÑ vÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ isipabbajjaÑ pabbaji.
EvaÑ pabbajito aÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ taÑ paÓÓasÈlaÑ pahÈya
dasaguÓasamannÈgataÑ rukkham|laÑ upagantvÈ sabbaÑ dhaÒÒavikatiÑ
pahÈya pavattaphalabhojano hutvÈ nisajjaÔÔhÈnaca~kamanavaseneva
padhÈnaÑ padahanto sattÈhabbhantareyeva aÔÔhannaÑ samÈpattÊnaÑ
paÒcannaÒca abhiÒÒÈnaÑ lÈbhÊ ahosi. EvaÑ taÑ yathÈpatthitaÑ
abhiÒÒÈbalaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ–
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“EvÈhaÑ cintayitvÈna, nekakoÔisataÑ dhanaÑ.
NÈthÈnÈthÈnaÑ datvÈna, HimavantamupÈgamiÑ.
HimavantassÈvid|re, Dhammiko nÈma pabbato.
Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ.
Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, paÒcadosavivajjitaÑ.
AÔÔhaguÓasamupetaÑ, abhiÒÒÈbalamÈhariÑ.
SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha, navadosamupÈgataÑ.
VÈkacÊraÑ nivÈsesiÑ, dvÈdasaguÓamupÈgataÑ.
AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ paÓÓasÈlakaÑ.
UpÈgamiÑ rukkham|laÑ, guÓe dasahupÈgataÑ.
VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ, pajahiÑ niravasesato.
AnekaguÓasampannaÑ, pavattaphalamÈdiyiÑ.
TatthappadhÈnaÑ padahiÑ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame.
Abbhantaramhi sattÈhe, abhiÒÒÈbalapÈpuÓin”ti.

Tattha “assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ”ti imÈya PÈÄiyÈ
SumedhapaÓÉitena assamapaÓÓasÈlÈca~kamÈ sahatthÈ mÈpitÈ viya vuttÈ.
AyaÑ panettha attho–mahÈsattaÑ “HimavantaÑ ajjhogÈhetvÈ ajja
DhammikaÑ pabbataÑ pavisissÈmÊ”ti nikkhantaÑ disvÈ Sakko
DevÈnamindo VissakammadevaputtaÑ1 Èmantesi “tÈta ayaÑ
SumedhapaÓÉito pabbajissÈmÊti nikkhanto, etassa vasanaÔÔhÈnaÑ mÈpehÊ”ti.
So tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ ramaÓÊyaÑ assamaÑ, suguttaÑ
paÓÓasÈlaÑ, manoramaÑ ca~kamaÒca mÈpesi. BhagavÈ pana tadÈ attano
puÒÒÈnubhÈvena nipphannaÑ taÑ assamapadaÑ sandhÈya “SÈriputta
tasmiÑ Dhammikapabbate–
Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ.
Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, paÒcadosavivajjitan”ti–
Èha. Tattha sukato mayhanti sukato mayÈ. PaÓÓasÈlÈ sumÈpitÈti
paÓÓacchadanasÈlÈpi me sumÈpitÈ ahosi.
______________________________________________________________
1. VissukammadevaputtaÑ (SyÈ), VisukammadevaputtaÑ (Ka)
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PaÒcadosavivajjitanti paÒcime ca~kamadosÈ nÈma thaddhavisamatÈ
antorukkhatÈ gahanacchannatÈ atisambÈdhatÈ ativisÈlatÈti.
Thaddhavisamabh|mibhÈgasmiÑ hi ca~kame ca~kamantassa pÈdÈ rujjanti,
phoÔÈ uÔÔhahanti, cittaÑ ekaggaÑ na labhati, kammaÔÔhÈnaÑ vipajjati.
Mudusamatale pana phÈsuvihÈraÑ Ègamma kammaÔÔhÈnaÑ sampajjati.
TasmÈ thaddhavisamabh|mibhÈgatÈ eko dosoti veditabbo. Ca~kamassa anto
vÈ majjhe vÈ koÔiyaÑ vÈ rukkhe sati pamÈdamÈgamma ca~kamantassa
nalÈÔaÑ vÈ sÊsaÑ vÈ paÔihaÒÒatÊti antorukkhatÈ dutiyo doso.
TiÓalatÈdigahanacchanne ca~kame ca~kamanto andhakÈravelÈyaÑ
uragÈdike pÈÓe akkamitvÈ vÈ mÈreti, tehi vÈ daÔÔho dukkhaÑ ÈpajjatÊti
gahanacchannatÈ tatiyo doso. AtisambÈdhe ca~kame vitthÈrato ratanike vÈ
aÉÉharatanike vÈ ca~kamantassa paricchede pakkhalitvÈ nakhÈpi a~guliyopi
bhijjantÊti atisambÈdhatÈ catuttho doso. AtivisÈle ca~kame ca~kamantassa
cittaÑ vidhÈvati, ekaggataÑ na labhatÊti ativisÈlatÈ paÒcamo doso. Puthulato
pana diyaÉÉharatanaÑ dvÊsu passesu ratanamatta-anuca~kamaÑ1 dÊghato
saÔÔhihatthaÑ mudutalaÑ samavippakiÓÓavÈlukaÑ ca~kamaÑ vaÔÔati
Cetiyagirimhi dÊpappasÈdakamahindattherassa ca~kamanaÑ viya, tÈdisaÑ
taÑ ahosi. TenÈha “ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, paÒcadosavivajjitan”ti.
AÔÔhaguÓasamupetanti aÔÔhahi samaÓasukhehi upetaÑ. AÔÔhimÈni
samaÓasukhÈni nÈma dhanadhaÒÒapariggahÈbhÈvo,
anavajjapiÓÉapÈtapariyesanabhÈvo, nibbutapiÓÉapÈtabhuÒjanabhÈvo,
raÔÔhaÑ pÊÄetvÈ dhanasÈraÑ vÈ sÊsakahÈpaÓÈdÊni vÈ gaÓhantesu rÈjakulesu
raÔÔhapÊÄanakilesÈbhÈvo, upakaraÓesu nicchandarÈgabhÈvo, coravilope
nibbhayabhÈvo, rÈjarÈjamahÈmattehi asaÑsaÔÔhabhÈvo, cat|su disÈsu
appaÔihatabhÈvoti. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ tasmiÑ assame vasantena sakkÈ
honti imÈni aÔÔhasamaÓasukhÈni vindituÑ, evaÑ aÔÔhaguÓasamupetaÑ taÑ
assamaÑ mÈpesinti.
AbhiÒÒÈbalamÈharinti pacchÈ tasmiÑ assame vasanto
kasiÓaparikammaÑ katvÈ abhiÒÒÈnaÑ samÈpattÊnaÒca uppÈdanatthÈya
aniccato dukkhato vipassanaÑ ÈrabhitvÈ thÈmappattaÑ vipassanÈbalaÑ
ÈhariÑ. YathÈ tasmiÑ vasanto taÑ
______________________________________________________________
1. RatanamattaÑ anuca~kamaÑ (SÊ, Ka)
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balaÑ ÈharituÑ sakkomi, evaÑ taÑ assamaÑ tassa abhiÒÒatthÈya
vipassanÈbalassa anucchavikaÑ katvÈ mÈpesinti attho.
SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha, navadosamupÈgatanti etthÈyaÑ anupubbikathÈ.
TadÈ kira kuÔileÓaca~kamÈdipaÔimaÓÉitaÑ
pupph|pagaphal|pagarukkhasaÒchannaÑ ramaÓÊyaÑ madhurasalilÈsayaÑ
apagatavÈÄamigabhiÑsanakasakuÓaÑ pavivekakkhamaÑ assamaÑ mÈpetvÈ
ala~kataca~kamassa ubhosu antesu ÈlambanaphalakaÑ saÑvidhÈya
nisÊdanatthÈya ca~kamavemajjhe samatalaÑ muggavaÓÓasilaÑ mÈpetvÈ
antopaÓÓasÈlÈyaÑ jaÔÈmaÓÉalavÈkacÊratidaÓÉakuÓÉikÈdike
tÈpasaparikkhÈre, maÓÉape pÈnÊyaghaÔapÈnÊyasa~khapÈnÊyasarÈvÈni,
aggisÈlÈyaÑ a~gÈrakapalladÈru-ÈdÊnÊti evaÑ yaÑ yaÑ pabbajitÈnaÑ
upakÈrÈya saÑvattati, taÑ taÑ sabbaÑ mÈpetvÈ paÓÓasÈlÈya bhittiyaÑ “ye
keci pabbajitukÈmÈ ime parikkhÈre gahetvÈ pabbajant|”ti akkharÈni
chinditvÈ devalokameva gate Vissakammadevaputte SumedhapaÓÉito
HimavantapabbatapÈde girikandarÈnusÈrena attano nivÈsÈnur|paÑ
phÈsukaÔÔhÈnaÑ olokento nadÊnivattane VissakammanimmitaÑ
SakkadattiyaÑ ramaÓÊyaÑ assamaÑ disvÈ ca~kamanakoÔiÑ gantvÈ
padavalaÒjaÑ apassanto “dhuvaÑ pabbajitÈ dhuragÈme bhikkhaÑ
pariyesitvÈ kilantar|pÈ ÈgantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nisinnÈ bhavissantÊ”ti
cintetvÈ thokaÑ ÈgametvÈ “ativiya cirÈyanti, jÈnissÈmÊ”ti
paÓÓÈsÈlÈkuÔidvÈraÑ vivaritvÈ anto pavisitvÈ ito cito ca olokento
mahÈbhittiyaÑ akkharÈni vÈcetvÈ “mayhaÑ kappiyaparikkhÈrÈ ete, ime
gahetvÈ pabbajissÈmÊ”ti attano nivatthapÈrutaÑ sÈÔakayugaÑ pajahi. TenÈha
“sÈÔakaÑ pajahiÑ tatthÈ”ti. EvaÑ paviÔÔho ahaÑ SÈriputta tassaÑ
paÓÓasÈlÈyaÑ sÈÔakaÑ pajahiÑ.
NavadosamupÈgatanti sÈÔakaÑ pajahanto nava dose disvÈ pajahinti
dÊpeti. TÈpasapabbajjaÑ pabbajitÈnaÑ hi sÈÔakasmiÑ nava dosÈ
upaÔÔhahanti. Tesu tassa mahagghabhÈvo eko doso, parapaÔibaddhatÈya
uppajjanabhÈvo eko, paribhogena lahuÑ kilissanabhÈvo eko. KiliÔÔho hi1
dhovitabbo ca rajitabbo ca hoti. Paribhogena jÊraÓabhÈvo eko. JiÓÓassa hi
tunnaÑ vÈ aggaÄadÈnaÑ vÈ kÈtabbaÑ
______________________________________________________________
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hoti. Puna pariyesanÈya durabhisambhavabhÈvo eko, tÈpasapabbajjÈya
asÈruppabhÈvo eko, paccatthikÈnaÑ sÈdhÈraÓabhÈvo eko. YathÈ hi naÑ
paccatthikÈ na gaÓhanti, evaÑ gopetabbo hoti. ParibhuÒjantassa
vibh|sanaÔÔhÈnabhÈvo eko, gahetvÈ vicarantassa
khandhabhÈramahicchabhÈvo ekoti.
VÈkacÊraÑ nivÈsesinti tadÈhaÑ SÈriputta ime nava dose disvÈ sÈÔakaÑ
pahÈya vÈkacÊraÑ nivÈsesiÑ, muÒjatiÓaÑ hÊraÑ hÊraÑ katvÈ ganthetvÈ
katavÈkacÊraÑ nivÈsanapÈrupanatthÈya Èdiyinti attho.
DvÈdasaguÓamupÈgatanti dvÈdasahi ÈnisaÑsehi samannÈgataÑ.
VÈkacÊrasmiÑ hi dvÈdasa ÈnisaÑsÈ–appagghaÑ sundaraÑ kappiyanti
ayaÑ tÈva eko ÈnisaÑso, sahatthÈ kÈtuÑ sakkÈti ayaÑ dutiyo, paribhogena
saÓikaÑ kilissati, dhoviyamÈnepi papaÒco natthÊti ayaÑ tatiyo, paribhogena
jiÓÓepi sibbitabbÈbhÈvo catuttho, puna pariyesantassa sukhena karaÓabhÈvo
paÒcamo, tÈpasapabbajjÈya sÈruppabhÈvo chaÔÔho, paccatthikÈnaÑ
nirupabhogabhÈvo sattamo, paribhuÒjantassa vibh|sanaÔÔhÈnÈbhÈvo
aÔÔhamo, dhÈraÓe sallahukabhÈvo navamo, cÊvarapaccaye appicchabhÈvo
dasamo, vÈkuppattiyÈ dhammika-anavajjabhÈvo ekÈdasamo, vÈkacÊre
naÔÔhepi anapekkhabhÈvo dvÈdasamoti.
AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ paÓÓasÈlakanti kathaÑ pajahi? So kira
varasÈÔakayugaÑ omuÒcitvÈ cÊvaravaÑse laggitaÑ
anojapupphadÈmasadisaÑ rattaÑ vÈkacÊraÑ gahetvÈ nivÈsetvÈ tass|pari
aparaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ vÈkacÊraÑ paridahitvÈ
punnÈgapupphasantharasadisaÑ sakhuraÑ ajinacammaÑ ekaÑsaÑ katvÈ
jaÔÈmaÓÉalaÑ paÔimuÒcitvÈ c|ÄÈya saddhiÑ niccalabhÈvakaraÓatthaÑ
sÈras|ciÑ pavesetvÈ muttajÈlasadisÈya sikkÈya pavÈÄavaÓÓaÑ kuÓÉikaÑ
odahitvÈ tÊsu ÔhÈnesu va~kakÈjaÑ ÈdÈya ekissÈ kÈjakoÔiyÈ kuÓÉikaÑ, ekissÈ
a~kusapacchitidaÓÉakÈdÊni olaggetvÈ khÈribhÈraÑ aÑse katvÈ dakkhiÓena
hatthena kattaradaÓÉaÑ gahetvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ saÔÔhihatthe
mahÈca~kame aparÈparaÑ ca~kamanto attano vesaÑ oloketvÈ “mayhaÑ
manoratho matthakaÑ pattho, sobhati vata me pabbajjÈ,
BuddhapaccekabuddhÈdÊhi sabbehi dhÊrapurisehi1 vaÓÓitÈ
______________________________________________________________
1. VÊrasappurisehi (Ka)
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thomitÈ ayaÑ pabbajjÈ nÈma, pahÊnaÑ me gihibandhanaÑ, nikkhantosmi
nekkhammaÑ, laddhÈ me uttamapabbajjÈ, karissÈmi samaÓadhammaÑ,
labhissÈmi maggaphalasukhan”ti ussÈhajÈto khÈrikÈjaÑ otÈretvÈ
ca~kamavemajjhe muggavaÓÓasilÈpaÔÔe suvaÓÓapaÔimÈ viya nisinno
divasabhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ sÈyanhasamayaÑ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ
bidalamaÒcakapasse kaÔÔhattharikÈya nipanno sarÊraÑ utuÑ gÈhÈpetvÈ
balavapacc|se pabujjhitvÈ attano ÈgamanaÑ Èvajjesi “ahaÑ gharÈvÈse
ÈdÊnavaÑ disvÈ amitabhogaÑ anantayasaÑ pahÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ
nekkhammagavesako hutvÈ pabbajito, ito dÈni paÔÔhÈya pamÈdacÈraÑ
carituÑ na vaÔÔati. PavivekaÒhi pahÈya vicarantaÑ micchÈvitakkamakkhikÈ
khÈdanti, idÈni mayÈ vivekamanubr|hetuÑ vaÔÔati. AhaÒhi gharÈvÈsaÑ
palibodhato disvÈ nikkhanto, ayaÒca manÈpÈ paÓÓasÈlÈ,
beluvapakkavaÓÓaparibhaÓÉakatÈ bh|mi, rajatavaÓÓÈ setabhittiyo,
kapotapÈdavaÓÓaÑ paÓÓacchadanaÑ, vicittattharaÓavaÓÓo bidalamaÒcako,
nivÈsaphÈsukaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ, na etto atirekarÈ viya me gehasampadÈ
paÒÒÈyatÊ”ti paÓÓasÈlÈya dose vicinanto aÔÔha dose passi.
PaÓÓasÈlÈparibhogasmiÑ hi aÔÔha ÈdÊnavÈ–mahÈsamÈrambhena
dabbasambhÈre samodhÈnetvÈ karaÓapariyesanabhÈvo eko ÈdÊnavo,
tiÓapaÓÓamattikÈsu patitÈsu tÈsaÑ punappunaÑ ÔhapetabbatÈya
nibaddhajagganabhÈvo dutiyo, senÈsanaÑ nÈma mahallakassa pÈpuÓÈti,
avelÈya vuÔÔhÈpiyamÈnassa cittekaggatÈ na hotÊti uÔÔhÈpaniyabhÈvo tatiyo,
sÊtuÓhapaÔighÈtena kÈyassa sukhumÈlakaraÓabhÈvo catuttho, gehaÑ
paviÔÔhena yaÑkiÒci pÈpaÑ sakkÈ kÈtunti garahÈpaÔicchÈdanabhÈvo
paÒcamo, “mayhan”ti pariggahakaraÓabhÈvo chaÔÔho, gehassa atthibhÈvo
nÈma sadutiyakavÈsoti1 sattamo, |kÈma~gulagharagoÄikÈdÊnaÑ2
sÈdhÈraÓatÈya bahusÈdhÈraÓabhÈvo aÔÔhamo. Iti ime aÔÔha ÈdÊnave disvÈ
mahÈsatto paÓÓasÈlaÑ pajahi. TenÈha “aÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ
paÓÓasÈlakan”ti.
UpÈgamiÑ rukkham|laÑ, guÓe dasahupÈgatanti channaÑ paÔikkhipitvÈ
dasahi guÓehi upetaÑ rukkham|laÑ upagatosmÊti vadati. Tatrime dasa
guÓÈ–appasamÈrambhatÈ eko guÓo. Upagamanamattakameva hi tattha hoti.
______________________________________________________________
1. NÈmesa dutiyakavÈso (Ka)
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ApaÔijagganatÈ1 dutiyo. TaÑ hi sammaÔÔhampi asammaÔÔhampi
paribhogaphÈsukaÑ hotiyeva. AnuÔÔhÈpaniyabhÈvo tatiyo. GarahaÑ
nappaÔicchÈdeti. Tattha hi pÈpaÑ karonto lajjatÊti garahÈya
appaÔicchannabhÈvo catuttho. AbbhokÈsavÈso viya kÈyaÑ na santhambhetÊti
kÈyassa asanthambhanabhÈvo paÒcamo, pariggahakaraÓÈbhÈvo chaÔÔho,
gehÈlayapaÔikkhepo sattamo. BahusÈdhÈraÓagehe viya “paÔijaggissÈmi naÑ,
nikkhamathÈ”ti nÊharaÓakÈbhÈvo aÔÔhamo, vasantassa sappÊtikabhÈvo
navamo, rukkham|lasenÈsanassa gatagataÔÔhÈne sulabhatÈya
anapekkhabhÈvo dasamoti ime dasa guÓe disvÈ rukkham|laÑ upÈgatosmÊti
vadati.
ImÈni ettakÈni kÈraÓÈni sallakkhetvÈ mahÈsatto punadivase bhikkhÈya
gÈmaÑ pÈvisi. Athassa sampattagÈme manussÈ mahantena ussÈhena
bhikkhaÑ adaÑsu. So bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ assamaÑ Ègamma nisÊditvÈ
cintesi “nÈhaÑ ÈhÈraÑ na labhÈmÊti pabbajito, siniddhÈhÈro nÈmesa
mÈnamadapurisamade vaÉÉheti, ÈhÈram|lakassa ca dukkhassa anto natthi,
yann|nÈhaÑ vÈpitaropitadhaÒÒanibbattaÑ ÈhÈraÑ pajahitvÈ
pavattaphalabhojano bhaveyyan”ti. So tato paÔÔhÈya tathÈ katvÈ ghaÔento
vÈyamanto sattÈhabbhantareyeva aÔÔha samÈpattiyo paÒca abhiÒÒÈyo ca
nibbattesi. Tena vuttaÑ–
“VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ, pajahiÑ niravasesato.
AnekaguÓasampannaÑ, pavattaphalamÈdiyiÑ.
TatthappadhÈnaÑ padahiÑ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame.
Abbhantaramhi sattÈhe, abhiÒÒÈbalapÈpuÓin”ti.
EvaÑ abhiÒÒÈbalaÑ patvÈ SumedhatÈpase samÈpattisukhena
vÊtinÈmente DÊpa~karo nÈma SatthÈ loke udapÈdi. Tassa
paÔisandhijÈtisambodhidhammacakkappavattanesu sakalÈpi dasasahassÊ
lokadhÈtu saÑkampi sampakampi sampavedhi, mahÈviravaÑ viravi,
dvattiÑsa pubbanimittÈni pÈturahesuÑ. SumedhatÈpaso samÈpattisukhena
vÊtinÈmento neva taÑ saddamassosi, na tÈni nimittÈni addasa. Tena
vuttaÑ–
______________________________________________________________
1. AppajagganatÈ (SÊ, I)
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“EvaÑ me siddhippattassa, vasÊbh|tassa sÈsane.
DÊpa~karo nÈma Jino, uppajji LokanÈyako.
Uppajjante ca jÈyante, bujjhante dhammadesane.
Caturo nimitte nÈddasaÑ, jhÈnaratisamappito”ti.

TasmiÑ kÈle DÊpa~karadasabalo cat|hi khÊÓÈsavasatasahassehi parivuto
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno RammaÑ nÈma nagaraÑ patvÈ
SudassanamahÈvihÈre paÔivasati. RammanagaravÈsino “DÊpa~karo kira
samaÓissaro paramÈtisambodhiÑ patvÈ pavattavaradhammacakko
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno RammanagaraÑ patvÈ SudassanamahÈvihÈre
paÔivasatÊ”ti sutvÈ sappinavanÊtÈdÊni ceva bhesajjÈni vatthacchÈdanÈni ca
gÈhÈpetvÈ gandhamÈlÈdihatthÈ yena Buddho, yena dhammo, yena saÑgho,
tanninnÈ tappoÓÈ tappabbhÈrÈ hutvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ ekamantaÑ nisinnÈ dhammadesanaÑ sutvÈ
svÈtanÈya nimantetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu.
Te punadivase mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ nagaraÑ ala~karitvÈ Dasabalassa
ÈgamanamaggaÑ ala~karontÈ udakabhinnaÔÔhÈnesu paÑsuÑ pakkhipitvÈ
samaÑ bh|mitalaÑ katvÈ rajatapaÔÔavaÓÓaÑ vÈlukaÑ Èkiranti, lÈjÈni ceva
pupphÈni ca vikiranti, nÈnÈvirÈgehi vatthehi dhajapaÔÈke ussÈpenti, kadaliyo
ceva puÓÓaghaÔapantiyo ca patiÔÔhÈpenti. TasmiÑ kÈle SumedhatÈpaso
attano assamapadÈ uggantvÈ tesaÑ manussÈnaÑ uparibhÈgena ÈkÈsena
gacchanto te haÔÔhatuÔÔhe manusse disvÈ “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti ÈkÈsato
oruyha ekamantaÑ Ôhito manusse pucchi “ambho kassa tumhe imaÑ
maggaÑ ala~karothÈ”ti. Tena vuttaÑ–
“Paccantadesavisaye, nimantetvÈ TathÈgataÑ.
Tassa ÈgamanaÑ maggaÑ, sodhenti tuÔÔhamÈnasÈ.
AhaÑ tena samayena, nikkhamitvÈ sakassamÈ.
Dhunanto vÈkacÊrÈni, gacchÈmi ambare tadÈ.
VedajÈtaÑ janaÑ disvÈ, tuÔÔhahaÔÔhaÑ pamoditaÑ.
OrohitvÈna gaganÈ, manusse pucchi tÈvade.
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‘TuÔÔhahaÔÔho pamudito, vedajÈto mahÈjano.
Kassa sodhÊyati maggo, aÒjasaÑ vaÔumÈyanan’ti”.
ManussÈ ÈhaÑsu “bhante Sumedha na tvaÑ jÈnÈsi, DÊpa~karadasabalo
sammÈsambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakko cÈrikaÑ caramÈno
amhÈkaÑ nagaraÑ patvÈ SudassanamahÈvihÈre paÔivasati, mayaÑ taÑ
BhagavantaÑ nimantayimhÈ, tassetaÑ Buddhassa Bhagavato
ÈgamanamaggaÑ ala~karomÈ”ti. SumedhatÈpaso cintesi “Buddhoti kho
ghosamattakampi loke dullabhaÑ, pageva BuddhuppÈdo, mayÈpi imehi
manussehi saddhiÑ Dasabalassa maggaÑ ala~karituÑ vaÔÔatÊ”ti. So te
manusse Èha “sace bho tumhe etaÑ maggaÑ Buddhassa ala~karotha,
mayhampi ekaÑ okÈsaÑ detha, ahampi tumhehi saddhiÑ maggaÑ
ala~karissÈmÊ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “SumedhatÈpaso iddhimÈ”ti
jÈnantÈ udakabhinnokÈsaÑ sallakkhetvÈ “tvaÑ imaÑ ÔhÈnaÑ ala~karohÊ”ti
adaÑsu. Sumedho BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ gahetvÈ cintesi “ahaÑ imaÑ
okÈsaÑ iddhiyÈ ala~karituÑ sakkomi, evaÑ ala~kato pana mama manaÑ1
na paritosessati, ajja mayÈ kÈyaveyyÈvaccaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti paÑsuÑ
ÈharitvÈ tasmiÑ padese pakkhipi.
Tassa tasmiÑ padese anala~kateyeva DÊpa~karo Dasabalo
mahÈnubhÈvÈnaÑ chaÄabhiÒÒÈnaÑ khÊÓÈsavÈnaÑ cat|hi satasahassehi
parivuto devatÈsu dibbagandhamÈlÈdÊhi p|jayantÊsu dibbasa~gÊtesu
pavattantesu manussesu mÈnusakagandhehi ceva mÈlÈdÊhi ca p|jayantesu
anantÈya BuddhalÊÄÈya manosilÈtale vijambhamÈno sÊho viya taÑ
ala~katapaÔiyattaÑ maggaÑ paÔipajji. SumedhatÈpaso akkhÊni ummÊletvÈ
ala~katamaggena Ègacchantassa Dasabalassa
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ asÊtiyÈ anubyaÒjanehi
anuraÒjitaÑ2 byÈmappabhÈya samparivÈritaÑ maÓivaÓÓagaganatale
nÈnappakÈrÈ vijjulatÈ viya ÈveÄÈveÄabh|tÈ ceva yugalayugalabh|tÈ ca
chabbaÓÓaghanabuddharasmiyo vissajjentaÑ r|paggappattaÑ attabhÈvaÑ
oloketvÈ “ajja mayÈ Dasabalassa jÊvitapariccÈgaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, mÈ
BhagavÈ kalalaÑ akkami, maÓiphalakasetuÑ pana akkamanto viya saddhiÑ
cat|hi khÊÓÈsavasatasahassehi mama piÔÔhiÑ maddamÈno gacchatu,
______________________________________________________________
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taÑ me bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti kese mocetvÈ
ajinacammajaÔÈmaÓÉalavÈkacÊrÈni1 kÈÄavaÓÓe kalale pattharitvÈ
maÓiphalakasetu viya kalalapiÔÔhe nipajji. Tena vuttaÑ–
“Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu, ‘Buddho loke anuttaro.
DÊpa~karo nÈma Jino, uppajji LokanÈyako.
Tassa sodhÊyati maggo, aÒjasaÑ vaÔumÈyanaÑ’.
Buddhoti mama sutvÈna, pÊti uppajji tÈvade.
Buddho Buddhoti kathayanto, somanassaÑ pavedayiÑ.
Tattha ÔhatvÈ vicintesiÑ, tuÔÔho saÑviggamÈnaso.
‘Idha bÊjÈni ropissaÑ, khaÓo ve mÈ upaccagÈ’.
Yadi Buddhassa sodhetha, ekokÈsaÑ dadÈtha me.
Ahampi sodhayissÈmi, aÒjasaÑ vaÔumÈyanaÑ.
AdaÑsu te mamokÈsaÑ, sodhetuÑ aÒjasaÑ tadÈ.
Buddho Buddhoti cintento, maggaÑ sodhemahaÑ tadÈ.
AniÔÔhite mamokÈse, DÊpa~karo MahÈmuni.
Cat|hi satasahassehi, chaÄabhiÒÒehi tÈdihi.
KhÊÓÈsavehi vimalehi, paÔipajji aÒjasaÑ Jino.
PaccuggamanÈ vattanti, vajjanti bheriyo bah|.
ŒmoditÈ naramar|, sÈdhukÈraÑ pavattayuÑ.
DevÈ manusse passanti, manussÈpi ca devatÈ.
Ubhopi te paÒjalikÈ, anuyanti TathÈgataÑ.
DevÈ dibbehi turiyehi, manussÈ mÈnusehi ca.
Ubhopi te vajjayantÈ, anuyanti TathÈgataÑ.
DibbaÑ mandÈravaÑ pupphaÑ, padumaÑ PÈrichattakaÑ.
DisodisaÑ okiranti, ÈkÈsanabhagatÈ2 mar|.
______________________________________________________________
1. AjinajaÔÈvÈkacÊrÈni (SÊ, I)

2. ŒkÈsena gatÈ (SyÈ, Ka)
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CampakaÑ salalaÑ nÊpaÑ, nÈgapunnÈgaketakaÑ.
DisodisaÑ ukkhipanti, bh|mitalagatÈ narÈ.
Kese muÒcitvÈhaÑ tattha, vÈkacÊraÒca cammakaÑ.
Kalale pattharitvÈna, avakujjo nipajjahaÑ.
AkkamitvÈna maÑ Buddho, saha sissehi gacchatu.
MÈ naÑ kalale akkamittho, hitÈya me bhavissatÊ”ti.
So kalalapiÔÔhe nipannakova puna akkhÊni ummÊletvÈ
DÊpa~karadasabalassa BuddhasiriÑ sampassamÈno evaÑ cintesi “sacÈhaÑ
iccheyyaÑ, sabbakilese jhÈpetvÈ saÑghanavako hutvÈ RammanagaraÑ
paviseyyaÑ, aÒÒÈtakavesena pana me kilese jhÈpetvÈ nibbÈnappattiyÈ
kiccaÑ natthi, yann|nÈhaÑ DÊpa~karadasabalo viya paramÈbhisambodhiÑ
patvÈ dhammanÈvaÑ ÈropetvÈ mahÈjanaÑ saÑsÈrasÈgarÈ uttÈretvÈ pacchÈ
parinibbÈyeyyaÑ, idaÑ mayhaÑ patir|pan”ti. Tato aÔÔha dhamme
samodhÈnetvÈ BuddhabhÈvÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipajji. Tena vuttaÑ–
“PathaviyaÑ nipannassa, evaÑ me Èsi cetaso.
‘IcchamÈno ahaÑ ajja, kilese jhÈpaye mama.
KiÑ me aÒÒÈtavesena, dhammaÑ sacchikatenidha.
SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, Buddho hessaÑ sadevake.
KiÑ me ekena tiÓÓena, purisena thÈmadassinÈ.
SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, santÈressaÑ sadevake.
IminÈ me adhikÈrena, katena purisuttame.
SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, tÈremi janataÑ bahuÑ.
SaÑsÈrasotaÑ chinditvÈ, viddhaÑsetvÈ tayo bhave.
DhammanÈvaÑ samÈruyha, santÈressaÑ sadevake’ti”.
YasmÈ pana BuddhattaÑ patthentassa–
ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.
PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ.
AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊti1.
______________________________________________________________
1. Khu 4. 311 piÔÔhe.
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ManussattabhÈvasmiÑyeva hi ÔhatvÈ BuddhattaÑ patthentassa patthanÈ
samijjhati, na nÈgassa vÈ supaÓÓassa vÈ devatÈya vÈ patthanÈ samijjhati.
ManussattabhÈvepi purisali~ge Ôhitasseva patthanÈ samijjhati, na itthiyÈ vÈ
paÓÉakanapuÑsaka-ubhatobyaÒjanakÈnaÑ vÈ patthanÈ samijjhati.
PurisassÈpi tasmiÑ attabhÈve arahattappattiyÈ hetusampannasseva patthanÈ
samijjhati, no itarassa. HetusampannassÈpi1 jÊvamÈnakabuddhasseva santike
patthentassa patthanÈ samijjhati, parinibbute Buddhe cetiyasantike vÈ
bodhim|le vÈ patthentassa na samijjhati. BuddhÈnaÑ santike patthentassÈpi
pabbajjÈli~ge Ôhitasseva samijjhati, no gihili~ge Ôhitassa. PabbajitassÈpi
paÒcÈbhiÒÒassa aÔÔhasamÈpattilÈbhinoyeva samijjhati, na imÈya
guÓasampattiyÈ virahitassa. GuÓasampannenÈpi yena attano jÊvitaÑ
BuddhÈnaÑ pariccattaÑ hoti, tassa iminÈ adhikÈrena
adhikÈrasampannasseva samijjhati, na itarassa. AdhikÈrasampannassÈpi
yassa BuddhakÈrakadhammÈnaÑ atthÈya mahanto chando ca ussÈho ca
vÈyÈmo ca pariyeÔÔhi ca, tasseva samijjhati, na itarassa.
TatridaÑ chandamahantatÈya opammaÑ–sace hi evamassa “yo
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ ekodakÊbh|taÑ attano bÈhubalena uttaritvÈ2 pÈraÑ
gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo vÈ pana
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ veÄugumbasaÒchannaÑ by|hitvÈ madditvÈ padasÈ
gacchanto pÈraÑ gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo vÈ pana
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ sattiyo ÈkoÔetvÈ nirantaraÑ sattiphalasamÈkiÓÓaÑ
padasÈ akkamamÈno pÈraÑ gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo
vÈ pana sakalacakkavÈÄagabbhaÑ vÊtaccita~gÈrabharitaÑ pÈdehi
maddamÈno pÈraÑ gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti. Yo etesu
ekampi attano dukkaraÑ na maÒÒati, “ahaÑ etampi taritvÈ vÈ gantvÈ vÈ
pÈraÑ gahessÈmÊ”ti evaÑ mahantena chandena ca ussÈhena ca vÈyÈmena ca
pariyeÔÔhiyÈ ca samannÈgato hoti, tassa patthanÈ samijjhati, na itarassa.
SumedhatÈpaso pana ime aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ BuddhabhÈvÈya
abhinÊhÈraÑ katvÈ nipajji.
______________________________________________________________
1. Hetusampannepi (SÊ), hetusampannenapi (I)

2. PataritvÈ (SÊ, I)
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DÊpa~karopi BhagavÈ ÈgantvÈ SumedhatÈpasassa sÊsabhÈge ÔhatvÈ
maÓisÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔento viya paÒcavaÓÓappasÈdasampannÈni akkhÊni
ummÊletvÈ kalalapiÔÔhe nipannaÑ SumedhatÈpasaÑ disvÈ “ayaÑ tÈpaso
BuddhattÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipanno, ijjhissati nu kho imassa patthanÈ,
udÈhu no”ti anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ upadhÈrento “ito
kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni atikkamitvÈ Gotamo nÈma
Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ Ôhitakova parisamajjhe byÈkÈsi “passatha no
tumhe imaÑ uggatapaÑ tÈpasaÑ kalalapiÔÔhe nipannan”ti. EvaÑ bhanteti.
“AyaÑ BuddhattÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipanno, samijjhissati imassa
patthanÈ, ito kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ
matthake Gotamo nÈma Buddho bhavissati. TasmiÑ panassa attabhÈve
Kapilavatthu nÈma nagaraÑ nivÈso bhavissati, MÈyÈ nÈma devÊ mÈtÈ,
Suddhodano nÈma rÈjÈ pitÈ, aggasÈvako Upatisso nÈma thero, dutiyasÈvako
Kolito nÈma, BuddhupaÔÔhÈko Œnando nÈma, aggasÈvikÈ KhemÈ nÈma therÊ,
dutiyasÈvikÈ UppalavaÓÓÈ nÈma therÊ bhavissati, paripakkaÒÈÓo
mahÈbhinikkhamanaÑ katvÈ mahÈpadhÈnaÑ padahitvÈ nigrodham|le
pÈyÈsaÑ paÔiggahetvÈ NeraÒjarÈya tÊre paribhuÒjitvÈ BodhimaÓÉaÑ Èruyha
assattharukkham|le abhisambujjhissatÊ”ti. Tena vuttaÑ–
“DÊpa~karo Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho.
UssÊsake maÑ ÔhatvÈna, idaÑ vacanamabravi.
‘Passatha imaÑ tÈpasaÑ, jaÔilaÑ uggatÈpanaÑ.
Aparimeyye ito kappe, Buddho loke bhavissati.
Ahu KapilavhayÈ rammÈ, nikkhamitvÈ TathÈgato.
PadhÈnaÑ padahitvÈna, katvÈ dukkarakÈrikaÑ.
AjapÈlarukkham|le, nisÊditvÈ TathÈgato.
Tattha pÈyÈsaÑ paggayha, NeraÒjaramupehiti.
NeraÒjarÈya tÊramhi, pÈyÈsaÑ ada so Jino.
PaÔiyattavaramaggena, bodhim|lamupehiti.
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Tato padakkhiÓaÑ katvÈ, BodhimaÓÉaÑ anuttaro.
Assattharukkham|lamhi, bujjhissati mahÈyaso1.
Imassa janikÈ mÈtÈ, mÈyÈ nÈma bhavissati.
PitÈ Suddhodano nÈma, ayaÑ hessati Gotamo.
AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ, santacittÈ samÈhitÈ.
Kolito Upatisso ca, aggÈ hessanti sÈvakÈ.
Œnando nÈmupaÔÔhÈko, upaÔÔhissati taÑ JinaÑ.
KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, aggÈ hessanti sÈvikÈ.
AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ, santacittÈ samÈhitÈ.
Bodhi tassa Bhagavato, assatthoti pavuccatÊ’ti”.

SumedhatÈpaso “mayhaÑ kira patthanÈ samijjhissatÊ”ti
somanassappatto ahosi. MahÈjano DÊpa~karadasabalassa vacanaÑ sutvÈ
“SumedhatÈpaso kira BuddhabÊjaÑ Buddha~kuro”ti haÔÔhatuÔÔho ahosi.
EvaÒcassa ahosi “yathÈ nÈma puriso nadiÑ taranto ujukena titthena
uttarituÑ asakkonto heÔÔhÈtitthena uttarati, evameva mayampi
DÊpa~karadasabalassa sÈsane maggaphalaÑ alabhamÈnÈ anÈgate yadÈ tvaÑ
Buddho bhavissasi, tadÈ tava sammukhÈ maggaphalaÑ sacchikÈtuÑ
samatthÈ bhaveyyÈmÈ”ti patthanaÑ ÔhapayiÑsu. DÊpa~karadasabalopi
bodhisattaÑ pasaÑsitvÈ aÔÔhahi pupphamuÔÔhÊhi p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
pakkÈmi, tepi catusatasahassasa~khÈ khÊÓÈsavÈ bodhisattaÑ gandhehi ca
mÈlehi ca p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. DevamanussÈ pana
tatheva p|jetvÈ vanditvÈ pakkantÈ.
Bodhisatto sabbesaÑ paÔikkantakÈle sayanÈ vuÔÔhÈya “pÈramiyo
vicinissÈmÊ”ti puppharÈsimatthake palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. EvaÑ nisinne
bodhisatte sakaladasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatitvÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ
“ayya SumedhatÈpasa porÈÓakabodhisattÈnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ
‘pÈramiyo vicinissÈmÈ’ti nisinnakÈle yÈni pubbanimittÈni nÈma paÒÒÈyanti,
tÈni sabbÈnipi ajja pÈtubh|tÈni,
______________________________________________________________
1. Assattham|le sambuddho, bujjhissati mahÈvÊro (Ka)
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nissaÑsayena tvaÑ Buddho bhavissasi, mayampetaÑ jÈnÈma ‘yassetÈni
nimittÈni paÒÒÈyanti, ekantena so Buddho hoti’, tvaÑ attano vÊriyaÑ
daÄhaÑ katvÈ paggaÓhÈ”ti bodhisattaÑ nÈnappakÈrÈhi thutÊhi abhitthuniÑsu.
Tena vuttaÑ–
“IdaÑ sutvÈna vacanaÑ, asamassa Mahesino.
ŒmoditÈ naramar|, BuddhabÊjaÑ kira1 ayaÑ.
UkkuÔÔhisaddÈ vattanti, apphoÔenti2 hasanti ca.
KataÒjalÊ namassanti, dasasahassÊ sadevakÈ.
Yadimassa LokanÈthassa, virajjhissÈma sÈsanaÑ.
AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ imaÑ.
YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ, paÔititthaÑ virajjhiya.
HeÔÔhÈtitthe gahetvÈna, uttaranti mahÈnadiÑ.
Evameva mayaÑ sabbe, yadi muÒcÈmimaÑ JinaÑ.
AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ imaÑ.
DÊpa~karo Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho.
Mama kammaÑ pakittetvÈ, dakkhiÓaÑ pÈdamuddhari.
Ye tatthÈsuÑ JinaputtÈ, sabbe padakkhiÓamakaÑsu maÑ.
NarÈ nÈgÈ ca gandhabbÈ, abhivÈdetvÈna pakkamuÑ.
DassanaÑ me atikkante, sasaÑghe LokanÈyake.
HaÔÔhatuÔÔhena3 cittena, ÈsanÈ vuÔÔhahiÑ tadÈ.
Sukhena sukhito homi, pÈmojjena pamodito.
PÊtiyÈ ca abhissanno, palla~kaÑ ÈbhujiÑ tadÈ.
Palla~kena nisÊditvÈ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ.
‘VasÊbh|to ahaÑ jhÈne, abhiÒÒÈsu pÈramiÑ gato4.
Sahassiyamhi lokamhi5, isayo natthi me samÈ.
Asamo iddhidhammesu, alabhiÑ ÊdisaÑ sukhaÑ’.
______________________________________________________________
1. BuddhabÊja~kuro (SÊ, SyÈ, I)
3. HaÔÔho haÔÔhena (SÊ)
5. Dasasahassilokamhi (Ka)

2. ApphoÔhenti (SÊ, I), appoÔhenti (SyÈ)
4. AbhiÒÒÈpÈramiÑ gato (Ka)
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Palla~kÈbhujane mayhaÑ, dasasahassÈdhivÈsino.
MahÈnÈdaÑ pavattesuÑ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
YÈ pubbe bodhisattÈnaÑ, palla~kavaramÈbhuje.
NimittÈni padissanti, tÈni ajja padissare.
SÊtaÑ byapagataÑ hoti, uÓhaÒca upasammati.
TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
DasasahassÊ lokadhÈt|, nissaddÈ honti nirÈkulÈ.
TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
MahÈvÈtÈ na vÈyanti, na sandanti savantiyo.
TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
ThalajÈ dakajÈ pupphÈ, sabbe pupphanti tÈvade.
Tepajja pupphitÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
LatÈ vÈ yadi vÈ rukkhÈ, phalabhÈrÈ honti tÈvade.
Tepajja phalitÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
ŒkÈsaÔÔhÈ ca bh|maÔÔhÈ, ratanÈ jotanti tÈvade.
Tepajja ratanÈ jotanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
MÈnusakÈ ca dibbÈ ca, turiyÈ vajjanti tÈvade.
Tepajjubho abhiravanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
VicittapupphÈ gaganÈ, abhivassanti tÈvade.
Tepi ajja pavassanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
MahÈsamuddo Èbhujati, dasasahassÊ pakampati.
Tepajjubho abhiravanti1, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
Nirayepi dasasahasse, aggÊ nibbanti tÈvade.
Tepajja nibbutÈ aggÊ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.

Vimalo hoti s|riyo, sabbÈ dissanti tÈrakÈ.
Tepi ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
______________________________________________________________
1. Padissanti (Ka)
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AnovaÔÔhena udakaÑ, mahiyÈ ubbhijji tÈvade.
Tampajjubbhijjate mahiyÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
TÈrÈgaÓÈ virocanti, nakkhattÈ gaganamaÓÉale.
VisÈkhÈ candimÈyuttÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
BilÈsayÈ darÊsayÈ, nikkhamanti sakÈsayÈ.
Tepajja ÈsayÈ chuddhÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
Na hoti arati sattÈnaÑ, santuÔÔhÈ honti tÈvade.
Tepajja sabbe santuÔÔhÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
RogÈ tad|pasammanti, jighacchÈ ca vinassati.
TÈnipajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
RÈgo tadÈ tanu hoti, doso moho vinassati.
Tepajja vigatÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
BhayaÑ tadÈ na bhavati, ajjapetaÑ padissati.
Tena li~gena jÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
Rajo nuddhaÑsati uddhaÑ, ajjapetaÑ padissati.
Tena li~gena jÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
AniÔÔhagandho pakkamati, dibbagandho pavÈyati.
Sopajja vÈyati gandho, dhuvaÑ Buddho bhavissati.
Sabbe devÈ padissanti, ÔhapayitvÈ ar|pino.
Tepajja sabbe dissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
YÈvatÈ nirayÈ nÈma, sabbe dissanti tÈvade.
Tepajja sabbe dissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
KuÔÔÈ kavÈÔÈ selÈ ca, na hontÈvaraÓÈ tadÈ.
ŒkÈsabh|tÈ tepajja, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
CutÊ ca upapatti ca, khaÓe tasmiÑ na vijjati.
TÈnipajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi.
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DaÄhaÑ paggaÓha vÊriyaÑ, mÈ nivatta abhikkama.
MayampetaÑ vijÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasÊ”ti.

Bodhisatto DÊpa~karadasabalassa ca dasasahassacakkavÈÄadevatÈnaÒca
vacanaÑ sutvÈ bhiyyoso mattÈya saÒjÈtussÈho hutvÈ cintesi “BuddhÈ nÈma
amoghavacanÈ, natthi BuddhÈnaÑ kathÈya aÒÒathattaÑ. YathÈ hi ÈkÈse
khittaleÉÉussa patanaÑ dhuvaÑ, jÈtassa maraÓaÑ dhuvaÑ, aruÓe uggate
s|riyassuÔÔhÈnaÑ, ÈsayÈ nikkhantasÊhassa sÊhanÈdanadanaÑ, garugabbhÈya
itthiyÈ bhÈramoropanaÑ avassaÑbhÈvÊ, evameva BuddhÈnaÑ vacanaÑ
nÈma dhuvaÑ amoghaÑ, addhÈ ahaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti. Tena vuttaÑ–
“Buddhassa vacanaÑ sutvÈ, dasasahassÊna c|bhayaÑ.
TuÔÔhahaÔÔho pamodito, evaÑ cintesahaÑ tadÈ.
AdvejjhavacanÈ BuddhÈ, amoghavacanÈ JinÈ.
VitathaÑ natthi BuddhÈnaÑ, dhuvaÑ Buddho bhavÈmahaÑ.
YathÈ khittaÑ nabhe leÉÉu, dhuvaÑ patati bh|miyaÑ.
Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ.
YathÈpi sabbasattÈnaÑ, maraÓaÑ dhuvasassataÑ.
Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ.
YathÈ rattikkhaye patte, s|riyuggamanaÑ dhuvaÑ.
Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ.
YathÈ nikkhantasayanassa, sÊhassa nadanaÑ dhuvaÑ.
Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ.
YathÈ ÈpannasattÈnaÑ, bhÈramoropanaÑ dhuvaÑ.
Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassatan”ti.
So “dhuvÈhaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti evaÑ katasanniÔÔhÈno
BuddhakÈrake dhamme upadhÈretuÑ “kahaÑ nu kho
BuddhakÈrakadhammÈ, kiÑ uddhaÑ, udÈhu adho, disÈsu, vidisÈs|”ti
anukkamena sakalaÑ dhammadhÈtuÑ vicinanto porÈÓakabodhisattehi
ÈsevitanisevitaÑ paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ disvÈ evaÑ attÈnaÑ ovadi
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ p|reyyÈsi.
YathÈ hi nikkujjito udakakumbho nissesaÑ katvÈ
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udakaÑ vamatiyeva, na paccÈharati, evameva dhanaÑ vÈ yasaÑ vÈ puttaÑ
vÈ dÈraÑ vÈ a~gapacca~gaÑ vÈ anoloketvÈ sampattayÈcakÈnaÑ sabbaÑ
icchiticchitaÑ nissesaÑ katvÈ dadamÈno Bodhirukkham|le nisÊditvÈ Buddho
bhavissasÊ”ti paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena
vuttaÑ–
“Handa Buddhakare dhamme, vicinÈmi ito cito.
UddhaÑ adho dasa disÈ, yÈvatÈ dhammadhÈtuyÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, anuciÓÓaÑ mahÈpathaÑ.
ImaÑ tvaÑ paÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
DÈnapÈramitaÑ gaccha, yadi bhodhiÑ pattumicchasi.
YathÈpi kumbho sampuÓÓo, yassa kassaci adhokato.
VamatevudakaÑ nissesaÑ, na tattha parirakkhati.
Tatheva yÈcake disvÈ, hÊnamukkaÔÔhamajjhime.
DadÈhi dÈnaÑ nissesaÑ, kumbho viya adhokato”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita tvaÑ
ito paÔÔhÈya sÊlapÈramimpi p|reyyÈsi. YathÈ hi camarÊmigo nÈma jÊvitampi
anoloketvÈ attano vÈlameva rakkhati, evaÑ tvampi ito paÔÔhÈya jÊvitampi
anoloketvÈ sÊlameva rakkhanto Buddho bhavissasÊ”ti dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ
daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ dutiyaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
SÊlapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈpi camarÊ vÈlaÑ, kismiÒci paÔilaggitaÑ.
Upeti maraÓaÑ tattha, na vikopeti vÈladhiÑ.
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Tatheva cat|su bh|mÊsu, sÊlÈni parip|raya.
Parirakkha sabbadÈ sÊlaÑ, camarÊ viya vÈladhin”ti.

Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato tatiyaÑ nekkhammapÈramiÑ disvÈ etadahosi
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya nekkhammapÈramimpi p|reyyÈsi. YathÈ
hi ciraÑ bandhanÈgÈre vasamÈno puriso na tattha sinehaÑ karoti, atha kho
ukkaÓÔhitoyeva avasitukÈmo hoti, evameva tvampi sabbabhave
bandhanÈgÈrasadise katvÈ sabbabhavehi ukkaÓÔhito muccitukÈmo hutvÈ
nekkhammÈbhimukhova hohi, evaÑ Buddho bhavissasÊ”ti tatiyaÑ
nekkhammapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, tatiyaÑ nekkhammapÈramiÑ.
Pubbakehi mahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
NekkhammapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈ andughare puriso, ciravuttho dukhaÔÔito.
Na tattha rÈgaÑ janeti, muttimeva gavesati.
Tatheva tvaÑ sabbabhave, passa andughare viya.
NekkhammÈbhimukho hohi, bhavato parimuttiyÈ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato catutthaÑ paÒÒÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ ito paÔÔhÈya paÒÒÈpÈramimpi p|reyyÈsi, hÊnamajjhimukkaÔÔhesu kaÒci
avajjetvÈ sabbepi paÓÉite upasa~kamitvÈ paÒhi puccheyyÈsi. YathÈ hi
piÓÉacÈriko bhikkhu hÊnÈdikesu kulesu kiÒci avajjetvÈ paÔipÈÔiyÈ piÓÉÈya
caranto khippaÑ yÈpanaÑ labhati, evaÑ tvampi sabbapaÓÉite
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanto Buddho bhavissasÊ”ti catutthaÑ
paÒÒÈpÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
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“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, catutthaÑ paÒÒÈpÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ catutthaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
PaÒÒÈpÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈpi bhikkhu bhikkhanto, hÊnamukkaÔÔhamajjhime.
KulÈni na vivajjento, evaÑ labhati yÈpanaÑ.
Tatheva tvaÑ sabbakÈlaÑ, paripucchanto budhaÑ janaÑ.
PaÒÒÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato paÒcamaÑ vÊriyapÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ ito paÔÔhÈya vÊriyapÈramimpi p|reyyÈsi. YathÈ hi sÊho migarÈjÈ sabbairiyÈpathesu daÄhavÊriyo hoti, evaÑ tvampi sabbabhavesu sabba-iriyÈpathesu
daÄhavÊriyo anolÊnavÊriyo samÈno Buddho bhavissasÊ”ti paÒcamaÑ
vÊriyapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinassÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, paÒcamaÑ vÊriyapÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ paÒcamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
VÊriyapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈpi sÊho migarÈjÈ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame.
AlÊnavÊriyo hoti, paggahitamano sadÈ.
Tatheva tvaÑ sabbabhave, paggaÓha vÊriyaÑ daÄhaÑ.
VÊriyapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato chaÔÔhaÑ khantipÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ
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ito paÔÔhÈya khantipÈramimpi p|reyyÈsi, sammÈnanepi avamÈnanepi
khamova bhaveyyÈsi. YathÈ hi pathaviyaÑ nÈma sucimpi pakkhipanti
asucimpi, na tena pathavÊ sinehaÑ, na paÔighaÑ karoti, khamati sahati
adhivÈsetiyeva, evaÑ tvampi sammÈnanÈvamÈnanakkhamova samÈno
Buddho bhavissasÊ”ti chaÔÔhaÑ khantipÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi.
Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, chaÔÔhamaÑ khantipÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ chaÔÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
Tattha advejjhamÈnaso, sambodhiÑ pÈpuÓissasi.
YathÈpi pathavÊ nÈma, sucimpi asucimpi ca.
SabbaÑ sahati nikkhepaÑ, na karoti paÔighaÑ tayÈ.
Tatheva tvampi sabbesaÑ, sammÈnÈvamÈnakkhamo.
KhantipÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato sattamaÑ saccapÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ ito paÔÔhÈya saccapÈramimpi p|reyyÈsi, asaniyÈ matthake
patamÈnÈyapi dhanÈdÊnaÑ atthÈya chandÈdivasena sampajÈnamusÈvÈdaÑ
nÈma mÈkÈsi1. YathÈ hi osadhitÈrakÈ nÈma sabba-ut|su attano
gamanavÊthiÑ jahitvÈ aÒÒÈya vÊthiyÈ na gacchati, sakavÊthiyÈva gacchati,
evameva tvampi saccaÑ pahÈya musÈvÈdaÑ nÈma akarontoyeva Buddho
bhavissasÊ”ti sattamaÑ saccapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena
vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, sattamaÑ saccapÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
______________________________________________________________
1. MÈ abhÈsi (SÊ)
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ImaÑ tvaÑ sattamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
Tattha advejjhavacano, sambodhiÑ pÈpuÓissasi.
YathÈpi osadhÊ nÈma, tulÈbh|tÈ sadevake.
Samaye utuvasse vÈ, na vokkamati vÊthito.
Tatheva tvampi saccesu, mÈ vokkamasi vÊthito.
SaccapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ disvÈ etadahosi
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya adhiÔÔhÈnapÈramimpi p|reyyÈsi. YaÑ
adhiÔÔhÈsi, tasmiÑ adhiÔÔhÈne niccalo bhaveyyÈsi. YathÈ hi pabbato nÈma
sabbadisÈsu vÈtehi pahaÔopi na kampati na calati, attano ÔhÈneyeva tiÔÔhati,
evameva tvampi attano adhiÔÔhÈne niccalo hontova Buddho bhavissasÊ”ti
aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ aÔÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
Tattha tvaÑ acalo hutvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasi.
YathÈpi pabbato selo, acalo suppatiÔÔhito.
Na kampati bhusavÈtehi, sakaÔÔhÈneva tiÔÔhati.
Tatheva tvampi adhiÔÔhÈne, sabbadÈ acalo bhava.
AdhiÔÔhÈnapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato navamaÑ mettÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ ito paÔÔhÈya navamaÑ mettÈpÈramimpi p|reyyÈsi, ahitesupi hitesupi
ekacitto bhaveyyÈsi. YathÈ hi udakaÑ nÈma pÈpajanassÈpi kalyÈÓajanassÈpi
sÊtibhÈvaÑ ekasadisaÑ katvÈ pharati, evameva tvampi
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sabbasattesu mettacittena ekacittova honto Buddho bhavissasÊ”ti navamaÑ
mettÈpÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, navamaÑ mettÈpÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ navamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
MettÈya asamo hohi, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈpi udakaÑ nÈma, kalyÈÓe pÈpake jane.
SamaÑ pharati sÊtena, pavÈheti rajomalaÑ.
Tatheva tvampi ahitahite, samaÑ mettÈya bhÈvaya.
MettÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti uttaripi
upadhÈrayato dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi “SumedhapaÓÉita
tvaÑ ito paÔÔhÈya upekkhÈpÈramimpi p|reyyÈsi, sukhepi dukkhepi
majjhattova bhaveyyÈsi. YathÈ hi pathavÊ nÈma sucimpi asucimpi
pakkhippamÈnÈ majjhattÈva hoti, evameva tvampi sukhadukkhesu
majjhattova honto Buddho bhavissasÊ”ti dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ daÄhaÑ
katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare.
AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
Vicinanto tadÈdakkhiÑ, dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ.
Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.
ImaÑ tvaÑ dasamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
TulÈbh|to daÄho hutvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasi.
YathÈpi pathavÊ nÈma, nikkhittaÑ asuciÑ suciÑ.
Upekkhati ubhopete, kopÈnunayavajjitÈ.
Tatheva tvampi sukhadukkhe, tulÈbh|to sadÈ bhava.
UpekkhÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti.
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Tato cintesi “imasmiÑ loke bodhisattehi p|retabbÈ bodhiparipÈcanÈ
BuddhakÈrakadhammÈ ettakÈyeva, dasa pÈramiyo ÔhapetvÈ aÒÒe1 natthi,
imÈpi dasa pÈramiyo uddhaÑ ÈkÈsepi natthi, heÔÔhÈ pathaviyampi,
puratthimÈdÊsu disÈsupi natthi, mayhameva pana hadayamaÑsabbhantare
patiÔÔhitÈ”ti. EvaÑ tÈsaÑ hadaye patiÔÔhitabhÈvaÑ disvÈ sabbÈpi tÈ daÄhaÑ
katvÈ adhiÔÔhÈya punappunaÑ sammasanto anulomapaÔilomaÑ sammasati,
pariyante gahetvÈ ÈdiÑ pÈpeti, Èdimhi gahetvÈ pariyante Ôhapeti, majjhe
gahetvÈ ubhato osÈpeti, ubhato koÔÊsu gahetvÈ majjhe osÈpeti.
BÈhirakabhaÓÉapariccÈgo dÈnapÈramÊ nÈma, a~gapariccÈgo dÈna-upapÈramÊ
nÈma, jÊvitapariccÈgo dÈnaparamatthapÈramÊ nÈmÈti2 dasa pÈramiyo dasa
upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyo yantatelaÑ3 vinivaÔÔento viya
MahÈmeruÑ matthaÑ katvÈ cakkavÈÄamahÈsamuddaÑ ÈluÄento viya ca
sammasi. TassevaÑ dasa pÈramiyo sammasantassa dhammatejena
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ ayaÑ mahÈpathavÊ hatthinÈ
akkantanaÄakalÈpo viya, pÊÄiyamÈnaÑ ucchuyantaÑ viya ca mahÈviravaÑ
viravamÈnÈ sa~kampi sampakampi sampavedhi, kulÈlacakkaÑ viya
telayantacakkaÑ viya ca paribbhami. Tena vuttaÑ–
“EttakÈyeva te loke, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ.
TatuddhaÑ natthi aÒÒatra, daÄhaÑ tattha patiÔÔhaha.
Ime dhamme sammasato, sabhÈvasarasalakkhaÓe.
Dhammatejena vasudhÈ, dasasahassÊ pakampatha.
CalatÊ ravatÊ pathavÊ, ucchuyantaÑva pÊÄitaÑ.
Telayante4 yathÈ cakkaÑ, evaÑ kampati medanÊ”ti.
MahÈpathaviyÈ kampamÈnÈya RammanagaravÈsino saÓÔhÈtuÑ
asakkontÈ yugantavÈtabbhÈhatÈ5 mahÈsÈlÈ viya mucchitamucchitÈva
papatiÑsu,
______________________________________________________________
1. AÒÒaÑ (Ka)
2. A~gapariccÈgo pÈramiyo nÈma, bÈhirabhaÓÉapariccÈgo upapÈramiyo nÈma,
jÊvitapariccÈgo paramatthapÈramiyo nÈmÈti (SÊ,I) BuddhavaÑsaÔÔhakathÈpi passitabbÈ.
3. ParamatthapÈramiyoti yamakatelaÑ (SÊ, I) paramatthapÈramiyo majjhe gahetvÈ
yantatelaÑ (SyÈ)
4. TelayantaÑ (SyÈ, Ka)
5. YugandharavÈtappahatÈ (SyÈ, Ka)
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ghaÔÈdÊni kulÈlabhÈjanÈni pavaÔÔantÈni aÒÒamaÒÒaÑ paharantÈni
cuÓÓavicuÓÓÈni ahesuÑ. MahÈjano bhÊtatasito satthÈraÑ upasa~kamitvÈ
“kinnu kho BhagavÈ nÈgÈvaÔÔo ayaÑ bh|tayakkhadevatÈsu aÒÒatarÈvaÔÔoti
na hi mayaÑ etaÑ jÈnÈma, apica kho sabbopi ayaÑ mahÈjano upadduto,
kinnu kho imassa lokassa pÈpakaÑ bhavissati, udÈhu kalyÈÓaÑ, kathetha no
etaÑ kÈraÓan”ti Èha. Atha SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “tumhe mÈ bhÈyatha
mÈ cintayittha, natthi vo itonidÈnaÑ bhayaÑ, yo so mayÈ ajja
SumedhapaÓÉito ‘anÈgate Gotamo nÈma Buddho bhavissatÊ’ti byÈkato, so
dasa pÈramiyo sammasati, tassa dasa pÈramiyo sammasantassa viloÄentassa
dhammatejena sakaladasasahassilokadhÈtu ekappahÈrena kampati ceva
ravati cÈ”ti Èha. Tena vuttaÑ–
“YÈvatÈ parisÈ Èsi, Buddhassa parivesane.
PavedhamÈnÈ sÈ tattha, mucchitÈ sesi bh|miyaÑ.
GhaÔÈnekasahassÈni, kumbhÊnaÒca satÈ bah|.
SaÒcuÓÓamathitÈ tattha, aÒÒamaÒÒaÑ paghaÔÔitÈ.
UbbiggÈ tasitÈ bhÊtÈ, bhantÈ byadhitamÈnasÈ.
MahÈjanÈ samÈgamma, DÊpa~karamupÈgamuÑ.
KiÑ bhavissati lokassa, kalyÈÓamatha pÈpakaÑ.
Sabbo upadduto loko, taÑ vinodehi cakkhuma.
TesaÑ tadÈ saÒÒÈpesi, DÊpa~karo MahÈmuni.
VissatthÈ hotha mÈ bhÈtha, imasmiÑ pathavikampane.
YamahaÑ ajja byÈkÈsiÑ, Buddho loke bhavissati.
Eso sammasati dhammaÑ, pubbakaÑ JinasevitaÑ.
Tassa sammasato dhammaÑ, Buddhabh|miÑ asesato.
TenÈyaÑ kampitÈ pathavÊ, dasasahassÊ sadevake”ti.
MahÈjano TathÈgatassa vacanaÑ sutvÈ haÔÔhatuÔÔho
mÈlÈgandhavilepanaÑ ÈdÈya RammanagarÈ nikkhamitvÈ bodhisattaÑ
upasa~kamitvÈ mÈlÈdÊhi
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p|jetvÈ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ Rammanagarameva pÈvisi.
Bodhisattopi dasa pÈramiyo sammasitvÈ vÊriyaÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈya
nisinnÈsanÈ vuÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ–
“Buddhassa vacanaÑ sutvÈ, mano nibbÈyi tÈvade.
Sabbe maÑ upasa~kamma, punÈpi abhivandisuÑ.
SamÈdiyitvÈ BuddhaguÓaÑ, daÄhaÑ katvÈna mÈnasaÑ.
DÊpa~karaÑ namassitvÈ, ÈsanÈ vuÔÔhahiÑ tadÈ”ti.
Atha bodhisattaÑ ÈsanÈ vuÔÔhahantaÑ
sakaladasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatitvÈ dibbehi mÈlÈgandhehi
p|jetvÈ vanditvÈ “ayya SumedhatÈpasa tayÈ ajja DÊpa~karadasabalassa
pÈdam|le mahatÊ patthanÈ patthitÈ, sÈ te anantarÈyena samijjhatu, mÈ te
bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ ahosi, sarÊre appamattakopi rogo mÈ uppajji,
khippaÑ pÈramiyo p|retvÈ sammÈsambodhiÑ paÔivijjha. YathÈ
pupph|pagaphal|pagÈ rukkhÈ samaye pupphanti ceva phalanti ca, tatheva
tvampi samayaÑ anatikkamitvÈ khippaÑ sambodhimuttamaÑ phusass|”tiÈdÊni thutima~galÈni payirudÈhaÑsu, evaÑ payirudÈhitvÈ attano attano
devaÔÔhÈnameva agamaÑsu. Bodhisattopi devatÈhi abhitthuto “ahaÑ dasa
pÈramiyo p|retvÈ kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ
matthake Buddho bhavissÈmÊ”ti vÊriyaÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈya nabhaÑ
abbhuggantvÈ Himavantameva agamÈsi. Tena vuttaÑ–
“DibbaÑ mÈnusakaÑ pupphaÑ, devÈ mÈnusakÈ ubho.
Samokiranti pupphehi, vuÔÔhahantassa ÈsanÈ.
Vedayanti ca te sotthiÑ, devÈ mÈnusakÈ ubho.
MahantaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, taÑ labhassu yathicchitaÑ.
SabbÊtiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu.
MÈ te bhavantvantarÈyÈ, phusa khippaÑ bodhimuttamaÑ.
YathÈpi samaye patte, pupphanti pupphino dumÈ.
Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, BuddhaÒÈÓena pupphassu.
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YathÈ ye keci sambuddhÈ, p|rayuÑ dasa pÈramÊ.
Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, p|raya dasa pÈramÊ.
YathÈ ye keci sambuddhÈ, BodhimaÓÉamhi bujjhare.
Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, bujjhassu JinabodhiyaÑ.
YathÈ ye keci sambuddhÈ, dhammacakkaÑ pavattayuÑ.
Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, dhammacakkaÑ pavattaya.
PuÓÓamÈye yathÈ cando, parisuddho virocati.
Tatheva tvaÑ puÓÓamano, viroca dasasahassiyaÑ.
RÈhumutto yathÈ s|riyo, tÈpena atirocati.
Tatheva lokÈ muccitvÈ, viroca siriyÈ tuvaÑ.
YathÈ yÈ kÈci nadiyo, osaranti mahodadhiÑ.
EvaÑ sadevakÈ lokÈ, osarantu tavantike.
Tehi thutappasattho so, dasa dhamme samÈdiya.
Te dhamme parip|rento, pavanaÑ pÈvisÊ tadÈ”ti.
SumedhakathÈ niÔÔhitÈ.
RammanagaravÈsinopi kho nagaraÑ pavisitvÈ Buddhappamukhassa

bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adaÑsu. SatthÈ tesaÑ dhammaÑ desetvÈ
mahÈjana saraÓÈdÊsu patiÔÔhÈpetvÈ RammanagaramhÈ nikkhamitvÈ tato
uddhampi yÈvatÈyukaÑ tiÔÔhanto sabbaÑ BuddhakiccaÑ katvÈ anukkamena
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. Tattha yaÑ vattabbaÑ, taÑ
sabbaÑ BuddhavaÑse vuttanayeneva veditabbaÑ. VuttaÑ hi tattha–
“TadÈ te bhojayitvÈna, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ.
UpagacchuÑ saraÓaÑ tassa, DÊpa~karassa Satthuno.
SaraÓÈgamane kaÒci, niveseti TathÈgato.
KaÒci paÒcasu sÊlesu, sÊle dasavidhe paraÑ.
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Kassaci deti sÈmaÒÒaÑ, caturo phalamuttame.
Kassaci asame dhamme, deti so paÔisambhidÈ.
Kassaci varasamÈpattiyo, aÔÔha deti NarÈsabho.
Tisso kassaci vijjÈyo, chaÄabhiÒÒÈ pavecchati.
Tena yogena janakÈyaÑ, ovadati MahÈmuni.
Tena vitthÈrikaÑ Èsi, LokanÈthassa sÈsanaÑ.
MahÈhanusabhakkhandho, DÊpa~karasanÈmako.
Bah| jane tÈrayati, parimoceti duggatiÑ.
BodhaneyyaÑ janaÑ disvÈ, satasahassepi yojane.
KhaÓena upagantvÈna, bodheti taÑ MahÈmuni.
PaÔhamÈbhisamaye Buddho, koÔisatamabodhayi.
DutiyÈbhisamaye nÈtho, navutikoÔimabodhayi1.
YadÈ ca devabhavanamhi, Buddho dhammamadesayi.
NavutikoÔisahassÈnaÑ, tatiyÈbhisamayo ahu.
SannipÈtÈ tayo ÈsuÑ, DÊpa~karassa Satthuno.
KoÔisatasahassÈnaÑ, paÔhamo Èsi samÈgamo.
Puna nÈradak|Ôamhi, pavivekagate Jine.
KhÊÓÈsavÈ vÊtamalÈ, samiÑsu satakoÔiyo.
Yamhi kÈle2 mahÈvÊro, Sudassanasiluccaye.
NavutikoÔisahassehi, pavÈresi MahÈmuni3.
(AhaÑ tena samayena, jaÔilo uggatÈpano.
Antalikkhamhi caraÓo, paÒcÈbhiÒÒÈsu pÈrag|)4.
DasavÊsasahassÈnaÑ, dhammÈbhisamayo ahu.
EkadvinnaÑ abhisamayÈ, gaÓanÈto asa~khiyÈ.
VitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ, iddhaÑ phÊtaÑ ahu tadÈ.
DÊpa~karassa Bhagavato, sÈsanaÑ suvisodhitaÑ.
______________________________________________________________
1. SatasahassaÑ abodhayi (SÊ, SyÈ, I)
3. TadÈ Muni (SÊ, Ka)

2. YadÈ vasÊ (SÊ, SyÈ, I)
4. ( ) natthi BuddhavaÑse.
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CattÈri satasahassÈni, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ.
DÊpa~karaÑ lokaviduÑ, parivÈrenti sabbadÈ.
Ye keci tena samayena, jahanti mÈnusaÑ bhavaÑ.
ApattamÈnasÈ sekkhÈ, garahitÈ bhavanti te.
SupupphitaÑ pÈvacanaÑ, arahantehi tÈdihi.
KhÊÓÈsavehi vimalehi, upasobhati sadevake.
NagaraÑ RammavatÊ nÈma, Sudevo nÈma khattiyo.
SumedhÈ nÈma janikÈ, DÊpa~karassa Satthuno.
Suma~galo ca tisso ca, ahesuÑ aggasÈvakÈ.
SÈgato1 nÈmupaÔÔhÈko, DÊpa~karassa Satthuno.
NandÈ ceva SunandÈ ca, ahesuÑ aggasÈvikÈ.
Bodhi tassa Bhagavato, pipphalÊti pavuccati.
AsÊtihatthamubbedho, DÊpa~karo MahÈmuni.
Sobhati dÊparukkhova, sÈlarÈjÈva phullito.
SatasahassavassÈni, Èyu tassa Mahesino.
TÈvatÈ tiÔÔhamÈno so, tÈresi janataÑ bahuÑ.
JotayitvÈna saddhammaÑ, santÈretvÈ mahÈjanaÑ.
JalitvÈ aggikhandhova, nibbuto so sasÈvako.
SÈ ca iddhi so ca yaso, tÈni ca pÈdesu cakkaratanÈni.
SabbaÑ tamantarahitaÑ2, nanu rittÈ sabbasa~khÈrÈ”ti.
DÊpa~karassa pana Bhagavato aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ
atikkamitvÈ KoÓÉaÒÒo nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ
ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassaÑ, dutiye koÔisahassaÑ, tatiye
navutikoÔiyo. TadÈ bodhisatto VijitÈvÊ nÈma cakkavattÊ hutvÈ
koÔisatasahassasa~khassa Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
mahÈdÈnaÑ adÈsi. SatthÈ bodhisattaÑ3 “Buddho bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ
dhammaÑ desesi. So Satthu dhammakathaÑ sutvÈ rajjaÑ niyyÈdetvÈ
pabbaji. So
______________________________________________________________
1. Sobhito (Ka)

2. SamantarahitaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)

3. Bodhisattassa (SÊ)
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tÊÓi piÔakÈni uggahetvÈ aÔÔha samÈpattiyo paÒca abhiÒÒÈyo ca uppÈdetvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbatti. KoÓÉaÒÒassa Buddhassa pana
RammavatÊ nÈma nagaraÑ, Sunando nÈma khattiyo pitÈ, SujÈtÈ nÈma devÊ
mÈtÈ, Bhaddo ca Subhaddo ca dve aggasÈvakÈ, Anuruddho nÈmupaÔÔhÈko,
TissÈ ca UpatissÈ ca dve aggasÈvikÈ, sÈlakalyÈÓÊ bodhi,
aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ sarÊraÑ, vassasatasahassaÑ ÈyuppamÈÓaÑ ahosi.
DÊpa~karassa aparena, KoÓÉaÒÒo nÈma NÈyako.
Anantatejo amitayaso, appameyyo durÈsadoti.
Tassa aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ ekasmiÑ yeva
kappe caturo BuddhÈ nibbattiÑsu Ma~galo Sumano Revato Sobhitoti.
Ma~galassa Bhagavato tayo sannipÈtÈ ahesuÑ. Tesu paÔhamasannipÈte
koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, dutiye koÔisahassaÑ, tatiye navutikoÔiyo.
VemÈtikabhÈtÈ kirassa ŒnandakumÈro nÈma navutikoÔisa~khÈya parisÈya
saddhiÑ dhammassavanatthÈya Satthu santikaÑ agamÈsi. SatthÈ tassa
anupubbiÑ kathaÑ kathesi, so saddhiÑ parisÈya saha paÔisambhidÈhi
arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈ tesaÑ kulaputtÈnaÑ pubbacaritaÑ olokento
iddhimayapattacÊvarassa upanissayaÑ disvÈ dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ
“etha bhikkhavo”ti Èha, sabbe ta~khaÓaÒÒeva iddhimayapattacÊvaradharÈ
saÔÔhivassamahÈtherÈ viya ÈkappasampannÈ hutvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ
parivÈrayiÑsu. Ayamassa tatiyo sÈvakasannipÈto ahosi.
YathÈ pana aÒÒesaÑ BuddhÈnaÑ samantÈ asÊtihatthappamÈÓÈyeva
sarÊrappabhÈ ahosi, na evaÑ tassa tassa pana Bhagavato sarÊrappabhÈ
niccakÈlaÑ dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi.
RukkhapathavipabbatasamuddÈdayo antamaso ukkhalikÈdÊni upÈdÈya
suvaÓÓapaÔÔapariyonaddhÈ viya ahesuÑ. ŒyuppamÈÓaÑ panassa
navutivassasahassÈni ahosi. EttakaÑ kÈlaÑ candimas|riyÈdayo attano
pabhÈya virocituÑ nÈsakkhiÑsu, rattindivaparicchedo na paÒÒÈyittha. DivÈ
s|riyÈlokena viya sattÈ
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niccaÑ BuddhÈlokeneva vicariÑsu, sÈyaÑ pupphitakusumÈnaÑ1, pÈto
ravanakasakuÓÈdÊnaÒca vasena loko rattindivaparicchedaÑ sallakkhesi.
KiÑ pana aÒÒesaÑ BuddhÈnaÑ ayamÈnubhÈvo natthÊti? No natthi. Tepi
hi Èka~khamÈnÈ dasasahassiÑ vÈ lokadhÈtuÑ tato vÈ bhiyyo ÈbhÈya
phareyyuÑ. Ma~galassa pana Bhagavato pubbapatthanÈvasena aÒÒesaÑ
byÈmappabhÈ viya sarÊrappabhÈ niccakÈlameva dasasahassilokadhÈtuÑ
pharitvÈ aÔÔhÈsi. So kira bodhisattacariyakÈle Vessantarasadise attabhÈve
Ôhito saputtadÈro Va~kapabbatasadise pabbate vasi. Atheko 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
ÔhatvÈ passantasseva mahÈsattassa m|lakalÈpe viya dve dÈrake khÈdi.
MahÈpurisassa yakkhaÑ oloketvÈ mukhe vivaÔamatte aggijÈlaÑ viya
lohitadhÈraÑ uggiramÈnaÑ tassa mukhaÑ disvÈpi kesaggamattampi
domanassaÑ na uppajji. “SudinnaÑ vata me dÈnan”ti cintayato panassa
sarÊre mahantaÑ pÊtisomanassaÑ udapÈdi. So “imassa me nissandena
anÈgate iminÈva nÊhÈrena rasmiyo nikkhamant|”ti patthanaÑ akÈsi. Tassa
taÑ patthanaÑ nissÈya Buddhabh|tassa sarÊrato rasmiyo nikkhamitvÈ
ettakaÑ ÔhÈnaÑ phariÑsu.
Aparampissa pubbacaritaÑ atthi. So kira bodhisattakÈle ekassa
Buddhassa cetiyaÑ disvÈ “imassa Buddhassa mayÈ jÊvitaÑ pariccajituÑ
vaÔÔatÊ”ti daÓÉadÊpikÈveÔhananiyÈmena sakalasarÊraÑ veÔhÈpetvÈ
ratanamattamakuÄaÑ satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ sappissa
p|rÈpetvÈ tattha sahassavaÔÔiyo jÈlÈpetvÈ taÑ sÊsenÈdÈya sakalasarÊraÑ
jÈlÈpetvÈ cetiyaÑ padakkhiÓaÑ karonto sakalarattiÑ vÊtinÈmesi. EvaÑ yÈva
aruÓuggamanÈ vÈyamantassÈpissa lomak|pamattampi usumaÑ na gaÓhi.
PadumagabbhaÑ paviÔÔhakÈlo viya ahosi. Dhammo hi nÈmesa attÈnaÑ
rakkhantaÑ rakkhati. TenÈha BhagavÈ–
______________________________________________________________
1. PupphanakusumÈnaÑ (SÊ)
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“Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti1.
ImassÈpi kammassa nissandena tassa Bhagavato sarÊrobhÈso
dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi.
TadÈ amhÈkaÑ bodhisatto Suruci nÈma brÈhmaÓo hutvÈ “SatthÈraÑ
nimantessÈmÊ”ti upasa~kamitvÈ madhuradhammakathaÑ sutvÈ “sve
mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhatha bhante”ti Èha. BrÈhmaÓa kittakehi te bhikkh|hi
atthoti. “KittakÈ pana vo bhante parivÈrabhikkh|”ti Èha. TadÈ pana satthu
paÔhamasannipÈtoyeva hoti, tasmÈ “koÔisatasahassan”ti Èha. Bhante
sabbehipi saddhiÑ mayhaÑ gehe bhikkhaÑ gaÓhathÈti. SatthÈ adhivÈsesi.
BrÈhmaÓo svÈtanÈya nimantetvÈ gehaÑ gacchanto cintesi “ahaÑ ettakÈnaÑ
bhikkh|naÑ yÈgubhattavatthÈdÊni dÈtuÑ sakkomi, nisÊdanaÔÔhÈnaÑ pana
kathaÑ bhavissatÊ”ti.
Tassa sÈ cintÈ caturÈsÊtiyojanasahassamatthake Ôhitassa DevaraÒÒo
PaÓÉukambalasilÈsanassa uÓhabhÈvaÑ janesi. Sakko “ko nu kho maÑ
imamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti dibbacakkhunÈ olokento mahÈpurisaÑ disvÈ
“Suruci nÈma brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ
nisÊdanaÔÔhÈnatthÈya cintesi, mayÈpi tattha gantvÈ puÒÒakoÔÔhÈsaÑ gahetuÑ
vaÔÔatÊ”ti vaÉÉhakivaÓÓaÑ nimminitvÈ vÈsipharasuhattho mahÈpurisassa
purato pÈturahosi. So “atthi nu kho kassaci bhatiyÈ kattabban”ti Èha.
MahÈpuriso taÑ disvÈ “kiÑ kammaÑ karissasÊ”ti Èha. Mama ajÈnanasippaÑ
nÈma natthi, gehaÑ vÈ maÓÉapaÑ vÈ yo yaÑ kÈreti, tassa taÑ kÈtuÑ
jÈnÈmÊti. Tena hi mayhaÑ kammaÑ atthÊti. KiÑ ayyÈti. SvÈtanÈya me
koÔisatasahassabhikkh| nimantitÈ, tesaÑ nisÊdanamaÓÉapaÑ karissasÊti.
AhaÑ nÈma kareyyaÑ, sace mama bhatiÑ dÈtuÑ sakkhissathÈti.
SakkhissÈmi tÈtÈti. “SÈdhu karissÈmÊ”ti gantvÈ ekaÑ padesaÑ olokesi,
dvÈdasaterasayojanappamÈÓo padeso
______________________________________________________________
1. Khu 2. 272; Khu 5. 215, 357 piÔÔhesu.
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kasiÓamaÓÉalaÑ viya samatalo ahosi. So “ettake ÔhÈne sattaratanamayo
maÓÉapo uÔÔhahat|”ti cintetvÈ olokesi, tÈvadeva pathaviÑ bhinditvÈ
maÓÉapo uÔÔhahi. Tassa sovaÓÓamayesu thambhesu rajatamayÈ ghaÔakÈ
ahesuÑ, rajatamayesu sovaÓÓamayÈ, maÓitthambhesu pavÈÄamayÈ,
pavÈÄatthambhesu maÓimayÈ, sattaratanamayesu sattaratanamayÈva ghaÔakÈ
ahesuÑ. Tato “maÓÉapassa antarantarena ki~kiÓikajÈlaÑ olambat|”ti
olokesi, saha olokaneneva ki~kiÓikajÈlaÑ olambi, yassa mandavÈteritassa
paÒca~gikasseva t|riyassa madhurasaddo niggacchati,
dibbasa~gÊtivattanakÈlo viya hoti. “AntarantarÈ gandhadÈmamÈlÈdÈmÈni
olambant|”ti cintesi, dÈmÈni olambiÑsu. “KoÔisatasahassasa~khÈnaÑ
bhikkh|naÑ ÈsanÈni ca ÈdhÈrakÈni ca pathaviÑ bhinditvÈ uÔÔhahant|”ti
cintesi, tÈvadeva uÔÔhahiÑsu. “KoÓe koÓe ekekÈ udakacÈÔiyo uÔÔhahant|”ti
cintesi, udakacÈÔiyo uÔÔhahiÑsu.
EttakaÑ mÈpetvÈ brÈhmaÓassa santikaÑ gantvÈ “ehi ayya, tava
maÓÉapaÑ oloketvÈ mayhaÑ bhatiÑ dehÊ”ti Èha. MahÈpuriso gantvÈ
maÓÉapaÑ olokesi, olokentassevassa sakalasarÊraÑ paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ
nirantaraÑ phuÔaÑ ahosi. Athassa maÓÉapaÑ olokayato etadahosi “nÈyaÑ
maÓÉapo manussabh|tena kato, mayhaÑ pana ajjhÈsayaÑ mayhaÑ guÓaÑ
Ègamma addhÈsakkabhavanaÑ uÓhaÑ ahosi, tato Sakkena devaraÒÒÈ ayaÑ
maÓÉapo kÈrito bhavissatÊ”ti, “na kho pana me yuttaÑ evar|pe maÓÉape
ekadivasaÑyeva dÈnaÑ dÈtuÑ, sattÈhaÑ dassÈmÊ”ti cintesi. BÈhirakadÈnaÑ
hi kittakampi samÈnaÑ1 bodhisattÈnaÑ tuÔÔhiÑ kÈtuÑ na sakkoti,
ala~katasÊsaÑ pana chinditvÈ aÒjita-akkhÊni uppÈÔetvÈ hadayamaÑsaÑ vÈ
ubbaÔÔetvÈ dinnakÈle bodhisattÈnaÑ cÈgaÑ nissÈya tuÔÔhi nÈma hoti.
AmhÈkampi hi bodhisattassa sivijÈtake2 devasikaÑ paÒca
kahÈpaÓasatasahassÈni vissajjetvÈ cat|su dvÈresu nagaramajjhe ca dÈnaÑ
dentassa taÑ dÈnaÑ cÈgatuÔÔhiÑ uppÈdetuÑ nÈsakkhi. YadÈ panassa
brÈhmaÓavaÓÓena ÈgantvÈ Sakko devarÈjÈ akkhÊni yÈci, tadÈ tÈni uppÈÔetvÈ
dadamÈnasseva hÈso uppajji, kesaggamattampi cittassa aÒÒathattaÑ nÈhosi.
EvaÑ dÈnaÑ nissÈya bodhisattÈnaÑ titti nÈma natthi. TasmÈ sopi
______________________________________________________________
1. Ettakampi pamÈÓaÑ (Ka)

2. SivirÈjajÈtakÈle (Ka)
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mahÈpuriso “sattÈhaÑ mayÈ koÔisatasahassasa~khÈnaÑ bhikkh|naÑ dÈnaÑ
dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tasmiÑ maÓÉape BuddhappamukhaÑ
bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ sattÈhaÑ gavapÈnaÑ nÈma dÈnaÑ adÈsi.
GavapÈnanti mahante mahante kolambe khÊrassa p|retvÈ uddhanesu
ÈropetvÈ ghanapÈkapakke khÊre thoke taÓÉule pakkhipitvÈ
pakkamadhusakkarÈcuÓÓasappÊhi abhisa~khataÑ bhojanaÑ vuccati.
ManussÈyeva pana parivisituÑ nÈsakkhiÑsu, devÈpi ekantarikÈ hutvÈ
parivisiÑsu. DvÈdasaterasayojanappamÈÓaÑ ÔhÈnampi bhikkh| gaÓhituÑ
nappahosiyeva, te pana bhikkh| attano attano ÈnubhÈvena nisÊdiÑsu.
PariyosÈnadivase sabbabhikkh|naÑ pattÈni dhovÈpetvÈ bhesajjatthÈya
sappinavanÊtamadhuphÈÓitÈdÊni p|retvÈ ticÊvarehi saddhiÑ adÈsi,
saÑghanavakabhikkhunÈ laddhacÊvarasÈÔakÈ satasahassagghanakÈ ahesuÑ.
SatthÈ anumodanaÑ karonto “ayaÑ puriso evar|paÑ mahÈdÈnaÑ adÈsi,
ko nu kho bhavissatÊ”ti upadhÈrento “anÈgate kappasatasahassÈdhikÈnaÑ
dvinnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake Gotamo nÈma Buddho bhavissatÊ”ti
disvÈ mahÈpurisaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ ettakaÑ nÈma kÈlaÑ atikkamitvÈ
Gotamo nÈma Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. MahÈpuriso byÈkaraÓaÑ sutvÈ
“ahaÑ kira Buddho bhavissÈmi, ko me gharÈvÈsena attho, pabbajissÈmÊ”ti
cintetvÈ tathÈr|paÑ sampattiÑ kheÄapiÓÉaÑ viya pahÈya Satthu santike
pabbajitvÈ BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne brahmaloke nibbatti.
Ma~galassa pana Bhagavato nagaraÑ UttaraÑ nÈma ahosi, pitÈpi
Uttaro nÈma khattiyo, mÈtÈpi UttarÈ nÈma devÊ, Sudevo ca Dhammaseno
ca1 dve aggasÈvakÈ, PÈlito nÈmupaÔÔhÈko, SÊvalÊ ca AsokÈ ca dve
aggasÈvikÈ, nÈgarukkho bodhi, aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi.
NavutivassasahassÈni ÔhatvÈ parinibbute pana tasmiÑ Bhagavati
ekappahÈreneva dasa cakkavÈÄasahassÈni ekandhakÈrÈni ahesuÑ,
sabbacakkavÈÄesu manussÈnaÑ mahantaÑ ÈrodanaparidevanaÑ ahosi.
______________________________________________________________
1. Dhammadevoca (Ka)
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KoÓÉaÒÒassa aparena, Ma~galo nÈma NÈyako.
TamaÑ loke nihantvÈna, dhammokkamabhidhÈrayÊti.

EvaÑ dasasahassilokadhÈtuÑ andhakÈraÑ katvÈ parinibbutassa tassa
Bhagavato aparabhÈge Sumano nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ,
dutiye KaÒcanapabbatamhi navutikoÔisahassÈni, tatiye asÊtikoÔisahassÈni.
TadÈ mahÈsatto Atulo nÈma nÈgarÈjÈ ahosi mahiddhiko mahÈnubhÈvo. So
“Buddho uppanno”ti sutvÈ ÒÈtisaÑghaparivuto nÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ
koÔisatasahassabhikkhuparivÈrassa tassa Bhagavato dibbat|riyehi upahÈraÑ
kÈretvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ paccekaÑ dussayugÈni datvÈ saraÓesu
patiÔÔhÈsi. Sopi naÑ satthÈ “anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa
Bhagavato nagaraÑ KhemaÑ nÈma ahosi, Sudatto nÈma rÈjÈ pitÈ, SirimÈ
nÈma mÈtÈ, SaraÓo ca BhÈvitatto ca dve aggasÈvakÈ, Udeno nÈmupaÔÔhÈko,
SoÓÈ ca UpasoÓÈ ca dve aggasÈvikÈ, nÈgarukkho bodhi,
navutihatthubbedhaÑ sarÊraÑ, navutiyeva vassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ
ahosi.
Ma~galassa aparena, Sumano nÈma NÈyako.
Sabbadhammehi asamo, sabbasattÈnamuttamoti.
Tassa aparabhÈge Revato nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte gaÓanÈ natthi, dutiye
koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ, tathÈ tatiye. TadÈ bodhisatto Atidevo nÈma
brÈhmaÓo hutvÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhÈya sirasmiÑ
aÒjaliÑ ÔhapetvÈ tassa Satthuno kilesappahÈne vaÓÓaÑ vatvÈ uttarÈsa~gena
p|jaÑ akÈsi. Sopi naÑ “Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa pana
Bhagavato nagaraÑ dhaÒÒavatÊ nÈma ahosi, pitÈ Vipulo nÈma khattiyo,
mÈtÈpi VipulÈ nÈma devÊ, VaruÓo ca Brahmadevo ca dve aggasÈvakÈ,
Sambhavo nÈmupaÔÔhÈko, BhaddÈ ca SubhaddÈ ca dve aggasÈvikÈ,
nÈgarukkhova bodhi, sarÊraÑ asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, Èyu saÔÔhi
vassasahassÈnÊti.
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Sumanassa aparena, Revato nÈma NÈyako.
An|pamo asadiso, atulo uttamo Jinoti.
Tassa aparabhÈge Sobhito nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatabhikkh| ahesuÑ, dutiye
navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto Ajito nÈma brÈhmaÓo hutvÈ
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhÈya Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adÈsi. Sopi naÑ “Buddho bhavissasÊ”ti
byÈkÈsi. Tassa pana Bhagavato SudhammaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, pitÈpi
Sudhammo nÈma rÈjÈ, mÈtÈpi SudhammÈ nÈma devÊ, Asamo ca Sunetto ca
dve aggasÈvakÈ, Anomo nÈmupaÔÔhÈko, NakulÈ ca SujÈtÈ ca dve aggasÈvikÈ,
nÈgarukkhova bodhi, aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi, navuti
vassasahassÈni ÈyuppamÈÓanti.
Revatassa aparena, Sobhito nÈma NÈyako.
SamÈhito santacitto, asamo appaÔipuggaloti.
Tassa aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ ekasmiÑyeva kappe
tayo BuddhÈ nibbattiÑsu AnomadassÊ Padumo NÈradoti. Anomadassissa
Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte bhikkh|
aÔÔhasatasahassÈni ahesuÑ, dutiye satta, tatiye cha. TadÈ bodhisatto eko
yakkhasenÈpati ahosi mahiddhiko mahÈnubhÈvo anekakoÔisatasahassÈnaÑ
yakkhÈnaÑ adhipati. So “Buddho uppanno”ti sutvÈ ÈgantvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adÈsi. SatthÈpi naÑ
“anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Anomadassissa pana Bhagavato
CandavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, YasavÈ nÈma rÈjÈ pitÈ, YasodharÈ nÈma
mÈtÈ, Nisabho ca Anomo ca dve aggasÈvakÈ, VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko,
SundarÊ ca SumanÈ ca dve aggasÈvikÈ, ajjunarukkho bodhi,
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi, vassasatasahassaÑ Èy|ti.
Sobhitassa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
AnomadassÊ amitayaso, tejassÊ duratikkamoti.
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Tassa aparabhÈge Padumo nÈma satthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ,
dutiye tÊÓi satasahassÈni, tatiye agÈmake araÒÒe mahÈvanasaÓÉavÈsÊnaÑ
bhikkh|naÑ dve satasahassÈni. TadÈ TathÈgate tasmiÑ vanasaÓÉe vasante
bodhisatto sÊho hutvÈ SatthÈraÑ nirodhasamÈpattiÑ samÈpannaÑ disvÈ
pasannacitto vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pÊtisomanassajÈto tikkhattuÑ
sÊhanÈdaÑ naditvÈ sattÈhaÑ BuddhÈrammaÓapÊtiÑ avijahitvÈ pÊtisukheneva
gocarÈya apakkamitvÈ jÊvitapariccÈgaÑ katvÈ payirupÈsamÈno aÔÔhÈsi.
SatthÈ sattÈhaccayena nirodhÈ vuÔÔhito sÊhaÑ oloketvÈ “bhikkhusaÑghepi
cittaÑ pasÈdetvÈ saÑghaÑ vandissatÊti bhikkhusaÑgho Ègacchat|”ti cintesi.
Bhikkh| tÈvadeva ÈgamiÑsu. SÊho saÑghe cittaÑ pasÈdesi. SatthÈ tassa
manaÑ oloketvÈ “anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Padumassa pana
Bhagavato CampakaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, Asamo1 nÈma rÈjÈ pitÈ, AsamÈ
nÈma devÊ mÈtÈ, SÈlo ca UpasÈlo ca dve aggasÈvakÈ, VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko,
RÈmÈ ca SurÈmÈ ca dve aggasÈvikÈ, soÓarukkho nÈma bodhi,
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi, Èyu vassasatasahassanti.
Anomadassissa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
Padumo nÈma nÈmena, asamo appaÔipuggaloti.
Tassa aparabhÈge NÈrado nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ,
dutiye navutikoÔisahassÈni, tatiye asÊtikoÔisahassÈni. TadÈ bodhisatto
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒcasu abhiÒÒÈsu aÔÔhasu ca samÈpattÊsu ciÓÓavasÊ
hutvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ
lohitacandanena p|jaÑ akÈsi. Sopi naÑ “anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti
byÈkÈsi. Tassa Bhagavato dhaÒÒavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, Sudevo nÈma
khattiyo pitÈ, AnomÈ nÈma mÈtÈ, BhaddasÈlo ca Jitamitto ca dve
aggasÈvakÈ, VÈseÔÔho
______________________________________________________________
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nÈmupaÔÔhÈko, UttarÈ ca PhagunÊ ca dve aggasÈvikÈ, mahÈsoÓarukkho nÈma
bodhi, sarÊraÑ aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ ahosi, navutivassasahassÈni Èy|ti.
Padumassa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
NÈrado nÈma nÈmena, asamo appaÔipuggaloti.
NÈradabuddhassa aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ ito
satasahassakappamatthake ekasmiÑ kappe ekova Padumuttarabuddho nÈma
udapÈdi. TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhame
koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ, dutiye vebhÈrapabbate navutikoÔisahassÈni,
tatiye asÊtikoÔisahassÈni. TadÈ bodhisatto jaÔilo nÈma mahÈraÔÔhiyo hutvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ dÈnaÑ adÈsi. Sopi naÑ
“anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Padumuttarassa pana Bhagavato
kÈle titthiyÈ nÈma nÈhesuÑ, sabbe devamanussÈ Buddhameva saraÓaÑ
agamaÑsu. Tassa nagaraÑ HaÑsavatÊ nÈma ahosi, pitÈ Œnando nÈma
khattiyo, mÈtÈ SujÈtÈ nÈma devÊ, Devalo ca SujÈto ca dve aggasÈvakÈ,
Sumano nÈmupaÔÔhÈko, AmitÈ ca AsamÈ ca dve aggasÈvikÈ salalarukkho1
bodhi, sarÊraÑ aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ ahosi, sarÊrappabhÈ samantato
dvÈdasa yojanÈni gaÓhi, vassasatasahassaÑ Èy|ti.
NÈradassa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
Padumuttaro nÈma Jino, akkhobho sÈgar|pamoti.
Tassa aparabhÈge sattati kappasahassÈni2 atikkamitvÈ Sumedho SujÈto
cÈti ekasmiÑ kappe dve BuddhÈ nibbattiÑsu. SumedhassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ, paÔhamasannipÈte sudassananagare
koÔisatakhÊÓÈsavÈ ahesuÑ, dutiye pana navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ
bodhisatto Uttaro nÈma mÈÓavo hutvÈ nidahitvÈ ÔhapitaÑyeva
asÊtikoÔidhanaÑ vissajjetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
mahÈdÈnaÑ datvÈ dhammaÑ sutvÈ saraÓesu
______________________________________________________________
1. SÈlarukkho (SÊ, SyÈ)
2. TiÑsa kappasatasahassÈni (SÊ), tiÑsa kappasahassÈni (I, Ka) BuddhavaÑsa-aÔÔhakathÈ
passitabbÈ.
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patiÔÔhÈya nikkhamitvÈ pabbaji. Sopi naÑ “anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti
byÈkÈsi. Sumedhassa Bhagavato SudassanaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, Sudatto
nÈma rÈjÈ pitÈ, mÈtÈpi SudattÈ nÈma, SaraÓo ca SabbakÈmo ca dve
aggasÈvakÈ, SÈgaro nÈmupaÔÔhÈko, RÈmÈ ca SurÈmÈ ca dve aggasÈvikÈ,
mahÈnÊparukkho bodhi, sarÊraÑ aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ ahosi, Èyu navuti
vassasahassÈnÊti.
Padumuttarassa aparena, Sumedho nÈma NÈyako.
DurÈsado uggatejo, sabbalokuttamo MunÊti.
Tassa aparabhÈge SujÈto nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte saÔÔhi bhikkhusatasahassÈni
ahesuÑ, dutiye paÒÒÈsaÑ, tatiye cattÈlÊsaÑ. TadÈ bodhisatto cakkavattirÈjÈ
hutvÈ “Buddho uppanno”ti sutvÈ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa saddhiÑ sattahi ratanehi
catumahÈdÊparajjaÑ datvÈ Satthu santike pabbaji. SakalaraÔÔhavÈsino
raÔÔhuppÈdaÑ gahetvÈ ÈrÈmikakiccaÑ sÈdhentÈ Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa niccaÑ mahÈdÈnaÑ adaÑsu. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate
Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato nagaraÑ Suma~galaÑ nÈma
ahosi, Uggato nÈma rÈjÈ pitÈ, pabhÈvatÊ nÈma mÈtÈ, Sudassano ca Sudevo ca
dve aggasÈvakÈ, NÈrado nÈmupaÔÔhÈko, NÈgÈ ca NÈgasamÈlÈ ca dve
aggasÈvikÈ, mahÈveÄurukkho bodhi. So kira mandacchiddo ghanakkhandho
upari niggatÈhi mahÈsÈkhÈhi morapiÒchakalÈpo viya virocittha. Tassa
Bhagavato sarÊraÑ paÓÓÈsahatthubbedhaÑ ahosi, Èyu navuti
vassasahassÈnÊti.
Tattheva maÓÉakappamhi, SujÈto nÈma NÈyako.
SÊhahanusabhakkhandho, appameyyo durÈsadoti.
Tassa aparabhÈge ito aÔÔhÈrasakappasatamatthake ekasmiÑ kappe
PiyadassÊ AtthadassÊ DhammadassÊti tayo BuddhÈ nibbattiÑsu.
PiyadassissÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhame koÔisatasahassÈ
bhikkh| ahesuÑ, dutiye navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto
Kassapo nÈma mÈÓavo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈraÑ gato
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hutvÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ koÔisatasahassadhanapariccÈgena
saÑghÈrÈmaÑ kÈretvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ
“aÔÔhÈrasakappasataccayena Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato
anomaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, pitÈ Sudinno nÈma rÈjÈ, mÈtÈ CandÈ nÈma
devÊ, PÈlito ca SabbadassÊ ca dve aggasÈvakÈ, Sobhito nÈmupaÔÔhÈko, SujÈtÈ
ca DhammadinnÈ ca dve aggasÈvikÈ, kakudharukkho bodhi, sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, navuti vassasahassÈni Èy|ti.
SujÈtassa aparena, sayambh| LokanÈyako.
DurÈsado asamasamo, PiyadassÊ mahÈyasoti.
Tassa aparabhÈge AtthadassÊ nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhame aÔÔhanavuti bhikkhusatasahassÈni ahesuÑ,
dutiye aÔÔhÈsÊtisatasahassÈni, tathÈ tatiye. TadÈ bodhisatto SusÊmo nÈma
mahiddhiko tÈpaso hutvÈ devalokato mandÈravapupphacchattaÑ ÈharitvÈ
SatthÈraÑ p|jesi, sopi naÑ “anÈgate Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa
Bhagavato SobhitaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, SÈgaro nÈma rÈjÈ pitÈ, SudassanÈ
nÈma mÈtÈ, Santo ca Upasanto ca dve aggasÈvakÈ, Abhayo nÈmupaÔÔhÈko,
DhammÈ ca SudhammÈ ca dve aggasÈvikÈ, campakarukkho bodhi, sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, sarÊrappabhÈ samantato sabbakÈlaÑ
yojanamattaÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi, Èyu vassasatasahassanti.
Tattheva maÓÉakappamhi, AtthadassÊ NarÈsabho.
MahÈtamaÑ nihantvÈna, patto sambodhimuttamanti.
Tassa aparabhÈge DhammadassÊ nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhame koÔisataÑ bhikkh| ahesuÑ, dutiye
sattatikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto Sakko devarÈjÈ hutvÈ
dibbagandhapupphehi ca dibbat|riyehi ca p|jaÑ akÈsi, sopi naÑ “anÈgate
Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato SaraÓaÑ nÈma nagaraÑ
ahosi, pitÈ SaraÓo nÈma rÈjÈ, mÈtÈ SunandÈ nÈma, Padumo ca Phussadevo
ca dve aggasÈvakÈ, Sunetto
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nÈmupaÔÔhÈko, KhemÈ ca SabbanÈmÈ ca dve aggasÈvikÈ, ratta~kurarukkho1
bodhi, “BimbijÈlo”tipi vuccati, sarÊraÑ panassa asÊtihatthubbedhaÑ ahosi,
vassasatasahassaÑ Èy|ti.
Tattheva maÓÉakappamhi, DhammadassÊ mahÈyaso.
TamandhakÈraÑ vidhamitvÈ, atirocati sadevaketi.
Tassa aparabhÈge ito catunavutikappamatthake ekasmiÑ kappe ekova
Siddhattho nÈma Buddho udapÈdi. TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ.
PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, dutiye navutikoÔiyo,
tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto uggatejo abhiÒÒÈbalasampanno Ma~galo
nÈma tÈpaso hutvÈ mahÈjambuphalaÑ ÈharitvÈ TathÈgatassa adÈsi. SatthÈ
taÑ phalaÑ paribhuÒjitvÈ “catunavutikappamatthake Buddho bhavissasÊ”ti
bodhisattaÑ byÈkÈsi. Tassa Bhagavato nagaraÑ VebhÈraÑ nÈma ahosi, pitÈ
Jayaseno nÈma rÈjÈ, mÈtÈ SuphassÈ nÈma, Sambalo ca Sumitto ca dve
aggasÈvakÈ, Revato nÈmupaÔÔhÈko, SÊvalÊ ca SurÈmÈ ca dve aggasÈvikÈ,
kaÓikÈrarukkho bodhi, sarÊraÑ saÔÔhihatthubbedhaÑ ahosi,
vassasatasahassaÑ Èy|ti.
Dhammadassissa aparena, Siddhattho nÈma NÈyako2.
NihanitvÈ tamaÑ sabbaÑ, s|riyo abbhuggato yathÈti.
Tassa aparabhÈge ito dvÈnavutikappamatthake Tisso Phussoti ekasmiÑ
kappe dve BuddhÈ nibbattiÑsu. Tissassa Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ
ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte bhikkh|naÑ koÔisataÑ ahosi, dutiye
navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto mahÈbhogo mahÈyaso
SujÈto nÈma khattiyo hutvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ mahiddhikabhÈvaÑ
patvÈ “Buddho uppanno”ti sutvÈ
dibbamandÈravapadumapÈricchattakapupphÈni ÈdÈya catuparisamajjhe
gacchantaÑ TathÈgataÑ p|jesi, ÈkÈse pupphavitÈnaÑ akÈsi. Sopi naÑ satthÈ
“ito dvÈnavutikappe Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato
khemaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, pitÈ Janasandho nÈma khattiyo, mÈtÈ PadumÈ
______________________________________________________________
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nÈma, Brahmadevo ca Udayo ca dve aggasÈvakÈ, Sama~go1 nÈmupaÔÔhÈko,
PhussÈ ca SudattÈ ca dve aggasÈvikÈ, asanarukkho bodhi, sarÊraÑ
saÔÔhihatthubbedhaÑ ahosi, vassasatasahassaÑ Èy|ti.
Siddhatthassa aparena, asamo appaÔipuggalo.
AnantasÊlo amitayaso, Tisso lokagganÈyakoti.
Tassa aparabhÈge Phusso nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte saÔÔhi bhikkhusatasahassÈni
ahesuÑ, dutiye paÓÓÈsa, tatiye dvattiÑsa. TadÈ bodhisatto VijitÈvÊ nÈma
khattiyo hutvÈ mahÈrajjaÑ pahÈya Satthu santike pabbajitvÈ tÊÓi piÔakÈni
uggahetvÈ mahÈjanassa dhammakathaÑ kathesi, sÊlapÈramiÒca p|resi. Sopi
naÑ “Buddho bhavissasÊ”ti tatheva byÈkÈsi. Tassa Bhagavato KÈsi nÈma
nagaraÑ ahosi, Jayaseno nÈma rÈjÈ pitÈ, SirimÈ nÈma mÈtÈ, Surakkhito ca
Dhammaseno ca dve aggasÈvakÈ, Sabhiyo nÈmupaÔÔhÈko, CÈlÈ ca UpacÈlÈ
ca dve aggasÈvikÈ, Èmalakarukkho bodhi, sarÊraÑ
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ ahosi, navuti vassasahassÈni Èy|ti.
Tattheva maÓÉakappamhi, ahu SatthÈ anuttaro.
An|pamo asamasamo, Phusso lokagganÈyakoti.
Tassa aparabhÈge ito ekanavutikappe VipassÊ nÈma BhagavÈ udapÈdi.
TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte aÔÔhasaÔÔhi
bhikkhusatasahassaÑ ahosi, dutiye ekasatasahassaÑ, tatiye asÊtisahassÈni.
TadÈ bodhisatto mahiddhiko mahÈnubhÈvo Atulo nÈma nÈgarÈjÈ hutvÈ
sattaratanakhacitaÑ sovaÓÓamayaÑ mahÈpÊÔhaÑ Bhagavato adÈsi. Sopi naÑ
“ito ekanavutikappe Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato
BandhumatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, BandhumÈ nÈma rÈjÈ pitÈ, BandhumatÊ
nÈma mÈtÈ, KhaÓÉo ca Tisso ca dve aggasÈvakÈ, Asoko nÈmupaÔÔhÈko,
CandÈ ca CandamittÈ ca dve aggasÈvikÈ, pÈÔalirukkho bodhi, sarÊraÑ
______________________________________________________________
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asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, sarÊrappabhÈ sadÈ satta yojanÈni pharitvÈ aÔÔhÈsi,
asÊti vassasahassÈni Èy|ti.
Phussassa ca aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
VipassÊ nÈma nÈmena, loke uppajji cakkhumÈti.
Tassa aparabhÈge ito ekatiÑsakappe SikhÊ ca Vessabh| cÈti dve BuddhÈ
ahesuÑ. SikhissÈpi Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ.
PaÔhamasannipÈte bhikkhusatasahassaÑ ahosi, dutiye asÊtisahassÈni, tatiye
sattatisahassÈni. TadÈ bodhisatto Arindamo nÈma rÈjÈ hutvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ
sattaratanapaÔimaÓÉitaÑ hatthiratanaÑ datvÈ hatthippamÈÓaÑ katvÈ
kappiyabhaÓÉaÑ adÈsi. Sopi naÑ “ito ekatiÑsakappe Buddho bhavissasÊ”ti
byÈkÈsi. Tassa Bhagavato AruÓavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, AruÓo nÈma
khattiyo pitÈ, PabhÈvatÊ nÈma mÈtÈ, Abhibh| ca Sambhavo ca dve
aggasÈvakÈ, Khema~karo nÈmupaÔÔhÈko, SakhilÈ ca PadumÈ ca dve
aggasÈvikÈ, puÓÉarÊkarukkho bodhi, sarÊraÑ sattatihatthubbedhaÑ ahosi,
sarÊrappabhÈ yojanattayaÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi, sattati vassasahassÈni Èy|ti.
Vipassissa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
Sikhivhayo nÈma Jino, asamo appaÔipuggaloti.
Tassa aparabhÈge Vessabh| nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo
sÈvakasannipÈtÈ ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte asÊti bhikkhusahassÈni1 ahesuÑ,
dutiye sattati, tatiye saÔÔhi. TadÈ bodhisatto Sudassano nÈma rÈjÈ hutvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ tassa
santike pabbajitvÈ ÈcÈraguÓasampanno Buddharatane cittÊkÈrapÊtibahulo
ahosi. Sopi naÑ BhagavÈ “ito ekatiÑsakappe Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi.
Tassa pana Bhagavato AnomaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, SuppatÊto nÈma rÈjÈ
pitÈ, YasavatÊ nÈma
______________________________________________________________
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mÈtÈ, SoÓo ca Uttaro ca dve aggasÈvakÈ, Upasanto nÈmupaÔÔhÈko, DÈmÈ ca
SamÈlÈ1 ca dve aggasÈvikÈ, sÈlarukkho bodhi, sarÊraÑ saÔÔhihatthubbedhaÑ
ahosi, saÔÔhi vassasahassÈni Èy|ti.
Tattheva maÓÉakappamhi, asamo appaÔipuggalo.
Vessabh| nÈma nÈmena, loke uppajji so Jinoti.
Tassa aparabhÈge imasmiÑ kappe cattÈro BuddhÈ nibbattÈ Kakusandho
KoÓÈgamano Kassapo amhÈkaÑ BhagavÈti. Kakusandhassa Bhagavato
ekova sÈvakasannipÈto, tattha cattÈlÊsa bhikkhusahassÈni ahesuÑ. TadÈ
bodhisatto khemo nÈma rÈjÈ hutvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
sapattacÊvaraÑ mahÈdÈnaÒceva aÒjanÈdibhesajjÈni ca datvÈ Satthu
dhammadesanaÑ sutvÈ pabbaji. Sopi naÑ SatthÈ byÈkÈsi. Kakusandhassa
pana Bhagavato KhemaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, Aggidatto nÈma brÈhmaÓo
pitÈ, VisÈkhÈ nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ, Vidhuro ca SaÒjÊvo ca dve aggasÈvakÈ,
Buddhijo nÈmupaÔÔhÈko, SÈmÈ ca CampakÈ2 ca dve aggasÈvikÈ,
mahÈsirÊsarukkho bodhi, sarÊraÑ cattÈlÊsahatthubbedhaÑ ahosi, cattÈlÊsa
vassasahassÈni Èy|ti.
Vessabhussa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
Kakusandho nÈma nÈmena, appameyyo durÈsadoti.
Tassa aparabhÈge KoÓÈgamano nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi eko
sÈvakasannipÈto, tattha tiÑsa bhikkhusahassÈni ahesuÑ. TadÈ bodhisatto
pabbato nÈma rÈjÈ hutvÈ amaccagaÓaparivuto Satthu santikaÑ gantvÈ
dhammadesanaÑ sutvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ paÔÔuÓÓacÊnapaÔÔakoseyyakambaladuk|lÈni ceva
suvaÓÓapÈdukaÒca3 datvÈ Satthu santike pabbaji. Sopi naÑ byÈkÈsi. Tassa
Bhagavato sobhavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, yaÒÒadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ,
UttarÈ nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ, Bhiyyaso ca Uttaro ca dve aggasÈvakÈ, Sotthijo
nÈmupaÔÔhÈko, SamuddÈ ca UttarÈ ca dve aggasÈvikÈ, udumbararukkho
bodhi, sarÊraÑ tiÑsahatthubbedhaÑ ahosi, tiÑsa vassasahassÈni Èy|ti.
______________________________________________________________
1. RÈmÈ ca SurÈmÈ (Ka)

2. RambhÈ (Ka)

3. SuvaÓÓapaÔÔakaÒca (SÊ)
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Kakusandhassa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
KoÓÈgamano nÈma Jino, LokajeÔÔho NarÈsabhoti.

Tassa aparabhÈge Kassapo nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi eko
sÈvakasannipÈto, tattha vÊsati bhikkhusahassÈni ahesuÑ. TadÈ bodhisatto
jotipèlo nÈma mÈÓavo hutvÈ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| bh|miyaÒca
antalikkhe ca pÈkaÔo ghaÔÊkÈrassa kumbhakÈrassa mitto ahosi. So tena
saddhiÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammakathaÑ sutvÈ pabbajitvÈ
ÈraddhavÊriyo tÊÓi piÔakÈni uggahetvÈ vattÈvattasampattiyÈ Buddhassa
sÈsanaÑ sobhesi. Sopi naÑ byÈkÈsi. Tassa Bhagavato jÈtanagaraÑ BÈrÈÓasÊ
nÈma ahosi, Brahmadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ, DhanavatÊ nÈma brÈhmaÓÊ
mÈtÈ, Tisso ca BhÈradvÈjo ca dve aggasÈvakÈ, Sabbamitto nÈmupaÔÔhÈko,
AnuÄÈ ca UruveÄÈ ca dve aggasÈvikÈ, nigrodharukkho bodhi, sarÊraÑ
vÊsatihatthubbedhaÑ ahosi, vÊsati vassasahassÈni Èy|ti.
KoÓÈgamanassa aparena, sambuddho Dvipaduttamo.
Kassapo nÈma gottena1, dhammarÈjÈ pabha~karoti.
YasmiÑ pana kappe DÊpa~karo Dasabalo udapÈdi, tasmiÑ aÒÒepi tayo
BuddhÈ ahesuÑ. TesaÑ santikÈ bodhisattassa byÈkaraÓaÑ natthi, tasmÈ te
idha na dassitÈ. AÔÔhakathÈyaÑ pana tamhÈ kappÈ paÔÔhÈya sabbepi Buddhe
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.
Sumedho ca SujÈto ca, PiyadassÊ mahÈyaso.
AtthadassÊ DhammadassÊ, Siddhattho LokanÈyako.
Tisso Phusso ca sambuddho, VipassÊ Sikhi Vessabh|.
Kakusandho KoÓÈgamano, Kassapo cÈpi NÈyako.
______________________________________________________________
1. So Jino (SÊ, SyÈ, I), nÈmena (Ka) BuddhavaÑsa-aÔÔhakathÈ passitabbÈ.
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Ete ahesuÑ sambuddhÈ, vÊtarÈgÈ samÈhitÈ.
SataraÑsÊva uppannÈ, mahÈtamavinodanÈ.
JalitvÈ aggikhandhÈva, nibbutÈ te sasÈvakÈ”ti.
Tattha amhÈkaÑ bodhisatto DÊpa~karÈdÊnaÑ catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ
santike adhikÈraÑ karonto kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni
Ègato. Kassapassa pana Bhagavato orabhÈge1 ÔhapetvÈ imaÑ
SammÈsambuddhaÑ aÒÒo Buddho nÈma natthi. Iti DÊpa~karÈdÊnaÑ
catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ santike laddhabyÈkaraÓo pana bodhisatto yenena–
“ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.
PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ.
AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊ”ti3–
Ime aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ DÊpa~karapÈdam|le katÈbhinÊhÈrena
“handa Buddhakare dhamme, vicinÈmi ito cito”ti ussÈhaÑ katvÈ “vicinanto
tadÈdakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramin”ti dÈnapÈramitÈdayo
BuddhakÈrakadhammÈ diÔÔhÈ, te p|rentoyeva yÈva VessantarattabhÈvÈ
Ègami. Œgacchanto ca ye te katÈbhinÊhÈrÈnaÑ bodhisattÈnaÑ ÈnisaÑsÈ
saÑvaÓÓitÈ–
“EvaÑ sabba~gasampannÈ, bodhiyÈ niyatÈ narÈ.
SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, kappakoÔisatehipi.
AvÊcimhi nuppajjanti, tathÈ Lokantaresu ca.
NijjhÈmataÓhÈ khuppipÈsÈ, na honti kÈlakaÒjakÈ.
Na honti khuddakÈ pÈÓÈ, uppajjantÈpi 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.
______________________________________________________________
1. AparabhÈge (Ka)

2. Yena pana tena (SÊ, I), ye tena (Ka)

3. Khu 4. 311 piÔÔhe.
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MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti, kammakiriyadassanÈ.
VasamÈnÈpi saggesu, asaÒÒaÑ n|papajjare.
SuddhÈvÈsesu devesu, hetu nÈma na vijjati.
NekkhammaninnÈ sappurisÈ, visaÑyuttÈ bhavÈbhave.
Caranti lokatthacariyÈyo, p|renti sabbapÈramÊ”ti.

Te ÈnisaÑse adhigantvÈva Ègato. PÈramiyo p|rentassa cassa
AkittibrÈhmaÓakÈle Sa~khabrÈhmaÓakÈle DhanaÒcayarÈjakÈle
MahÈsudassanakÈle MahÈgovindakÈle NimimahÈrÈjakÈle CandakumÈrakÈle
VisayhaseÔÔhikÈle SivirÈjakÈle VessantarakÈleti dÈnapÈramitÈya
p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena panassa
SasapaÓÉitajÈtake–
“BhikkhÈya upagataÑ disvÈ, sakattÈnaÑ pariccajiÑ.
DÈnena me samo natthi, esÈ me dÈnapÈramÊ”ti1–
EvaÑ attapariccÈgaÑ karontassa dÈnapÈramitÈ paramatthapÈramÊ2 nÈma
jÈtÈ. TathÈ SÊlavarÈjakÈle CampeyyanÈgarÈjakÈle Bh|ridattanÈgarÈjakÈle
ChaddantanÈgarÈjakÈle JayaddisarÈjaputtakÈle AlÊnasattukumÈrakÈleti
sÊlapÈramitÈya p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena
panassa Sa~khapÈlajÈtake–
“S|lehi vijjhiyantopi, koÔÔiyantopi sattihi3.
Bhojaputte na kuppÈmi, esÈ me sÊlapÈramÊ”ti4–
EvaÑ attapariccÈgaÑ karontassa sÊlapÈramitÈ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ.
TathÈ SomanassakumÈrakÈle HatthipÈlakumÈrakÈle AyogharapaÓÉitakÈleti
mahÈrajjaÑ pahÈya nekkhammapÈramitÈya p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ
nÈma natthi. Ekantena panassa C|ÄasutasomajÈtake–
“MahÈrajjaÑ hatthagataÑ, kheÄapiÓÉaÑva chaÉÉayiÑ.
Cajato na hoti laggaÑ, esÈ me nekkhammapÈramÊ”ti–
______________________________________________________________
1. Khu 4. 398 piÔÔhe.
3. S|lehi vijjhayantepi, koÔÔayantepi sattibhi (SÊ)

2. ParamatthapÈramitÈ (SÊ)
4. Khu 4. 407 piÔÔhe.
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EvaÑ nissa~gatÈya rajjaÑ chaÉÉetvÈ nikkhamantassa nekkhammapÈramitÈ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. TathÈ VidhurapaÓÉitakÈle
MahÈgovindapaÓÉitakÈle KuddÈlapaÓÉitakÈle ArakapaÓÉitakÈle
BodhiparibbÈjakakÈle MahosadhapaÓÉitakÈleti paÒÒÈpÈramitÈya
p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena panassa
SattubhastajÈtake SenakapaÓÉitakÈle–
“PaÒÒÈya vicinantohaÑ, brÈhmaÓaÑ mocayiÑ dukhÈ.
PaÒÒÈya me samo natthi, esÈ me paÒÒÈpÈramÊ”ti–
AntobhastagataÑ sappaÑ dassentassa paÒÒÈpÈramitÈ paramatthapÈramÊ
nÈma jÈtÈ. TathÈ vÊriyapÈramitÈdÊnampi p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ
nÈma natthi. Ekantena panassa MahÈjanakajÈtake–
“AtÊradassÊ jalamajjhe, hatÈ sabbeva mÈnusÈ.
Cittassa aÒÒathÈ natthi, esÈ me vÊriyapÈramÊ”ti–
EvaÑ mahÈsamuddaÑ tarantassa pavattÈ vÊriyapÈramitÈ paramatthapÈramÊ
nÈma jÈtÈ. KhantivÈdijÈtake–
“AcetanaÑva koÔÔente, tiÓhena pharasunÈ mamaÑ.
KÈsirÈje na kuppÈmi, esÈ me khantipÈramÊ”ti–
EvaÑ acetanabhÈvena viya mahÈdukkhaÑ adhivÈsentassa khantipÈramitÈ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. MahÈsutasomajÈtake–
“SaccavÈcaÑ anurakkhanto, cajitvÈ mama jÊvitaÑ.
MocesiÑ1 ekasataÑ khattiye, esÈ me saccapÈramÊ”ti2–
EvaÑ jÊvitaÑ cajitvÈ saccamanurakkhantassa saccapÈramitÈ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. M|gapakkhajÈtake–
“MÈtÈ pitÈ na me dessÈ, napi me dessaÑ mahÈyasaÑ.
SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ vatamadhiÔÔhahin”ti3–
EvaÑ jÊvitampi cajitvÈ vataÑ adhiÔÔhahantassa adhiÔÔhÈnapÈramitÈ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. EkarÈjajÈtake4–
______________________________________________________________
1. MocayiÑ (SÊ, I)
2. ParamatthasaccapÈramÊti (SÊ)
3. Khu 4. 408 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.
4. Evameva sabbattha, SuvaÓÓasÈmacariyÈpiÔikeyeva pana ayaÑ gÈthÈ dissati.
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“Na maÑ koci uttasati, napihaÑ bhÈyÈmi kassaci.
MettÈbalenupatthaddho, ramÈmi pavane tadÈ”ti1–
EvaÑ jÊvitampi anoloketvÈ mettÈyantassa mettÈpÈramitÈ paramatthapÈramÊ
nÈma jÈtÈ. LomahaÑsajÈtake–
“SusÈne seyyaÑ kappemi, chavaÔÔhikaÑ upadhÈyahaÑ2.
GÈmaÓÉalÈ upÈgantvÈ3, r|paÑ dassentinappakan”ti4–
EvaÑ gÈmadÈrakesu niÔÔhubhanÈdÊhi ceva mÈlÈgandh|pahÈrÈdÊhi ca
sukhadukkhaÑ uppÈdentesupi upekkhaÑ anativattantassa upekkhÈpÈramitÈ
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panesa attho
CariyÈpiÔakato gahetabbo. EvaÑ pÈramiyo p|retvÈ VessantarattabhÈve
Ôhito–
“AcetanÈyaÑ pathavÊ, aviÒÒÈya sukhaÑ dukhaÑ.
SÈpi dÈnabalÈ mayhaÑ, sattakkhattuÑ pakampathÈ”ti5–
EvaÑ mahÈpathavikampanÈdÊni mahÈpuÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne tato cuto
Tusitabhavane nibbatti. Iti DÊpa~karapÈdam|lato paÔÔhÈya yÈva ayaÑ
Tusitapure nibbatti, ettakaÑ ÔhÈnaÑ D|renidÈnaÑ nÈmÈti veditabbaÑ.
D|renidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. Avid|renidÈnakathÈ
Tusitapure vasanteyeva pana bodhisatte BuddhakolÈhalaÑ nÈma
udapÈdi. LokasmiÑ hi tÊÓi kolÈhalÈni uppajjanti kappakolÈhalaÑ
BuddhakolÈhalaÑ cakkavattikolÈhalanti. Tattha “vassasatasahassassa
accayena kappuÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti lokaby|hÈ nÈma kÈmÈvacaradevÈ
muttasirÈ vikiÓÓakesÈ rudamukhÈ ass|ni hatthehi puÒchamÈnÈ
rattavatthanivatthÈ ativiya vir|pavesadhÈrino hutvÈ manussapathe vicarantÈ
evaÑ Èrocenti
______________________________________________________________
1. Khu 4. 418 piÔÔhe.
4. Khu 4. 419 piÔÔhe.

2. UpanidhÈya (Ka)

3. GomaÓÉalÈ upagantvÈ (SÊ, I)
5. Khu 4. 396 piÔÔhe.
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“MÈrisÈ ito vassasatasahassassa accayena kappuÔÔhÈnaÑ bhavissati, ayaÑ
loko vinassissati, mahÈsamuddopi sussissati, ayaÒca mahÈpathavÊ Sineru ca
pabbatarÈjÈ uÉÉayhissanti vinassissanti, yÈva brahmalokÈ lokavinÈso
bhavissati, mettaÑ mÈrisÈ bhÈvetha, karuÓaÑ, muditaÑ, upekkhaÑ mÈrisÈ
bhÈvetha, mÈtaraÑ upaÔÔhahatha, pitaraÑ upaÔÔhahatha, kule jeÔÔhÈpacÈyino
hothÈ”ti. IdaÑ kappakolÈhalaÑ nÈma. Vassasahassassa accayena pana
sabbaÒÒubuddho loke uppajjissatÊti lokapÈladevatÈ “ito mÈrisÈ
vassasahassassa accayena Buddho loke uppajjissatÊ”ti ugghosentÈ ÈhiÓÉanti.
IdaÑ BuddhakolÈhalaÑ nÈma. Vassasatassa accayena cakkavattÊ rÈjÈ
uppajjissatÊti devatÈ “ito mÈrisÈ vassasatassa accayena cakkavattÊ rÈjÈ loke
uppajjissatÊ”ti ugghosentiyo ÈhiÓÉanti. IdaÑ cakkavattikolÈhalaÑ nÈma.
ImÈni tÊÓi kolÈhalÈni mahantÈni honti.
Tesu BuddhakolÈhalasaddaÑ sutvÈ sakaladasasahassacakkavÈÄadevatÈ
ekato sannipatitvÈ “asuko nÈma satto Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ taÑ
upasa~kamitvÈ ÈyÈcanti. ŒyacamÈnÈ ca pubbanimittesu uppannesu ÈyÈcanti.
TadÈ pana sabbÈpi devatÈ ekekacakkavÈÄe
CatumahÈrÈjasakkasuyÈmasantusitasunimmitavasavattimahÈbrahmehi
saddhiÑ ekacakkavÈÄe sannipatitvÈ Tusitabhavane bodhisattassa santikaÑ
gantvÈ “mÈrisÈ tumhehi dasa pÈramiyo p|rentehi na SakkasampattiÑ, na
mÈrasampattiÑ, na brahmasampattiÑ, na cakkavattisampattiÑ patthentehi
p|ritÈ, lokanittharaÓatthÈya pana sabbaÒÒutaÑ patthentehi p|ritÈ, so vo
idÈni kÈlo mÈrisÈ BuddhattÈya samayo, mÈrisÈ BuddhattÈya samayo”ti
yÈciÑsu.
Atha mahÈsatto devatÈnaÑ paÔiÒÒaÑ adatvÈva kÈladÊpadesakulajanettiÈyuparicchedavasena paÒcamahÈvilokanaÑ nÈma vilokesi. Tattha “kÈlo nu
kho, akÈlo nu kho”ti paÔhamaÑ kÈlaÑ vilokesi. Tattha vassasatasahassato
uddhaÑ vaÉÉhita-ÈyukÈlo kÈlo nÈma na hoti. KasmÈ? TadÈ hi sattÈnaÑ
jÈtijarÈmaraÓÈni na paÒÒÈyanti. BuddhÈnaÒca dhammadesanÈ
tilakkhaÓamuttÈ nÈma natthi. TesaÑ “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti
kathentÈnaÑ “kiÑ nÈmetaÑ kathentÊ”ti neva sotabbaÑ na
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saddhÈtabbaÑ maÒÒanti, tato abhisamayo na hoti, tasmiÑ asati aniyyÈnikaÑ
sÈsanaÑ hoti. TasmÈ so akÈlo. Vassasatato |na-ÈyukÈlopi kÈlo na hoti.
KasmÈ? TadÈ sattÈ ussannakilesÈ honti, ussannakilesÈnaÒca dinno ovÈdo
ovÈdaÔÔhÈne na tiÔÔhati, udake daÓÉarÈji viya khippaÑ vigacchati. TasmÈ
sopi akÈlo. Vassasatasahassato pana paÔÔhÈya heÔÔhÈ, vassasatato paÔÔhÈya
uddhaÑ ÈyukÈlo kÈlo nÈma. TadÈ ca vassasatakÈlo, atha mahÈsatto
“nibbattitabbakÈlo”ti kÈlaÑ passi.
Tato dÊpaÑ vilokento saparivÈre cattÈro dÊpe oloketvÈ “tÊsu dÊpesu
BuddhÈ na nibbattanti, JambudÊpeyeva nibbattantÊ”ti dÊpaÑ passi.
Tato “JambudÊpo nÈma mahÈ dasayojanasahassaparimÈÓo, katarasmiÑ
nu kho padese BuddhÈ nibbattantÊ”ti okÈsaÑ vilokento MajjhimadesaÑ
passi. Majjhimadeso nÈma–“puratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ nÈma
nigamo, tassa aparena mahÈsÈlo, tato paraÑ paccantimÈ janapadÈ, orato
majjhe. PubbadakkhiÓÈya disÈya SallavatÊ nÈma1 nadÊ, tato paraÑ
paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. DakkhiÓÈya disÈya SetakaÓÓikaÑ nÈma
nigamo, tato paraÑ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. PacchimÈya disÈya
Th|ÓaÑ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tato paraÑ paccantimÈ janapadÈ, orato
majjhe. UttarÈya disÈya UsÊraddhajo nÈma pabbato, tato paraÑ paccantimÈ
janapadÈ, orato majjhe”ti evaÑ vinaye2 vutto padeso. So ÈyÈmato tÊÓi
yojanasatÈni, vitthÈrato aÉÉhateyyÈni, parikkhepato nava yojanasatÈnÊti
etasmiÑ padese BuddhÈ PaccekabuddhÈ aggasÈvakÈ asÊti mahÈsÈvakÈ
cakkavattirÈjÈ aÒÒe ca mahesakkhÈ khattiyabrÈhmaÓagahapatimahÈsÈlÈ
uppajjanti. IdaÑ cettha Kapilavatthu nÈma nagaraÑ, tattha mayÈ
nibbattitabbanti niÔÔhaÑ agamÈsi.
Tato kulaÑ vilokento “BuddhÈ nÈma vessakule vÈ suddakule vÈ na
nibbattanti, lokasammate pana khattiyakule vÈ brÈhmaÓakulevÈti dvÊsuyeva
kulesu nibbattanti. IdÈni ca khattiyakulaÑ
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lokasammataÑ, tattha nibbattissÈmi. Suddhodano nÈma rÈjÈ me pitÈ
bhavissatÊ”ti kulaÑ passi.
Tato mÈtaraÑ vilokento “BuddhamÈtÈ nÈma lolÈ surÈdhuttÈ na hoti,
kappasatasahassaÑ pana p|ritapÈramÊ jÈtito paÔÔhÈya akhaÓÉapaÒcasÊlÈyeva
hoti. AyaÒca MahÈmÈyÈ nÈma devÊ edisÊ, ayaÑ me mÈtÈ bhavissati,
kittakaÑ panassÈ Èy|ti dasannaÑ mÈsÈnaÑ upari satta divasÈnÊ”ti passi.
Iti imaÑ paÒcamahÈvilokanaÑ viloketvÈ “kÈlo me mÈrisÈ
BuddhabhÈvÈyÈ”ti devatÈnaÑ sa~gahaÑ karonto paÔiÒÒaÑ datvÈ “gacchatha
tumhe”ti tÈ devatÈ1 uyyojetvÈ TusitadevatÈhi parivuto Tusitapure
NandanavanaÑ pÈvisi. Sabbadevalokesu hi NandanavanaÑ atthiyeva. Tattha
naÑ devatÈ “ito cuto sugatiÑ gaccha, ito cuto sugatiÑ gacchÈ”ti pubbe
katakusalakammokÈsaÑ sÈrayamÈnÈ vicaranti. So evaÑ devatÈhi kusalaÑ
sÈrayamÈnÈhi parivuto tattha vicaranto cavitvÈ MahÈmÈyÈya deviyÈ
kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi.
Tassa ÈvibhÈvatthaÑ ayamanupubbikathÈ–tadÈ kira
Kapilavatthunagare ÈsÈÄhinakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ ahosi, mahÈjano
nakkhattaÑ kÊÄati. MahÈmÈyÈpi devÊ pure puÓÓamÈya sattamadivasato
paÔÔhÈya vigatasurÈpÈnaÑ mÈlÈgandhavibh|tisampannaÑ nakkhattakÊÄaÑ
anubhavamÈnÈ sattame divase pÈtova uÔÔhÈya gandhodakena nhÈyitvÈ cattÈri
satasahassÈni vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ sabbÈla~kÈravibh|sitÈ
varabhojanaÑ bhuÒjitvÈ uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya ala~katapaÔiyattaÑ
sirigabbhaÑ pavisitvÈ sirisayane nipannÈ niddaÑ okkamamÈnÈ imaÑ
supinaÑ addasa–cattÈro kira naÑ mahÈrÈjÈno sayaneneva saddhiÑ
ukkhipitvÈ HimavantaÑ netvÈ saÔÔhiyojanike manosilÈtale sattayojanikassa
mahÈsÈlarukkhassa heÔÔhÈ ÔhapetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ
deviyo ÈgantvÈ deviÑ AnotattadahaÑ netvÈ manussamalaharaÓatthaÑ
nhÈpetvÈ dibbavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ gandhehi vilimpÈpetvÈ dibbapupphÈni
piÄandhÈpetvÈ tato avid|re eko rajatapabbato atthi, tassa anto
kanakavimÈnaÑ
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atthi, tattha pÈcÊnasÊsakaÑ dibbasayanaÑ paÒÒÈpetvÈ nipajjÈpesuÑ. Atha
bodhisatto setavaravÈraÓo hutvÈ tato avid|re eko suvaÓÓapabbato atthi,
tattha vicaritvÈ tato oruyha rajatapabbataÑ abhiruhitvÈ uttaradisato Ègamma
rajatadÈmavaÓÓÈya soÓÉÈya setapadumaÑ gahetvÈ koÒcanÈdaÑ naditvÈ
kanakavimÈnaÑ pavisitvÈ mÈtusayanaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
dakkhiÓapassaÑ phÈletvÈ kucchiÑ paviÔÔhasadiso ahosÊti. EvaÑ
uttarÈsÈÄhanakkhattena paÔisandhiÑ gaÓhi.
Punadivase pabuddhÈ devÊ taÑ supinaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ
catusaÔÔhimatte brÈhmaÓapÈmokkhe pakkosÈpetvÈ gomayaharit|palittÈya
lÈjÈdÊhi katama~galasakkÈrÈya bh|miyÈ mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ
tattha nisinnÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ sappimadhusakkharÈbhisa~khatassa
varapÈyÈsassa suvaÓÓarajatapÈtiyo p|retvÈ suvaÓÓarajatapÈtÊhiyeva
paÔikujjitvÈ adÈsi, aÒÒehi ca ahatavatthakapilagÈvidÈnÈdÊhi te santappesi.
Atha nesaÑ sabbakÈmehi santappitÈnaÑ supinaÑ ÈrocÈpetvÈ “kiÑ
bhavissatÊ”ti pucchi. BrÈhmaÓÈ ÈhaÑsu “mÈ cintayi mahÈrÈja, deviyÈ te
kucchimhi gabbho patiÔÔhito, so ca kho purisagabbho, na itthigabbho, putto
te bhavissati, so sace agÈraÑ ajjhÈvasissati, rÈjÈ bhavissati cakkavattÊ. Sace
agÈrÈ nikkhamma pabbajissati, Buddho bhavissati loke vivaÔÔacchado”ti.
Bodhisattassa pana mÈtukucchimhi paÔisandhiggahaÓakkhaÓe
ekappahÈreneva sakaladasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampi sampakampi
sampavedhi. BÈttiÑsapubbanimittÈni pÈturahesuÑ–dasasu
cakkavÈÄasahassesu appamÈÓo obhÈso phari, tassa taÑ siriÑ daÔÔhukÈmÈ
viya andhÈ cakkh|ni paÔilabhiÑsu. BadhirÈ saddaÑ suÓiÑsu, m|gÈ
samÈlapiÑsu1, khujjÈ ujugattÈ ahesuÑ, pa~gulÈ padasÈ gamanaÑ
paÔilabhiÑsu, bandhanagatÈ sabbasattÈ andubandhanÈdÊhi mucciÑsu,
sabbanarakesu aggi nibbÈyi, pettivisaye khuppipÈsÈ v|pasami,
tiracchÈnÈnaÑ bhayaÑ nÈhosi, sabbasattÈnaÑ rogo v|pasami, sabbasattÈ
piyaÑvadÈ ahesuÑ, madhurenÈkÈrena assÈ hasiÑsu, vÈraÓÈ gajjiÑsu,
sabbat|riyÈni sakasakaninnÈdaÑ muÒciÑsu, aghaÔÔitÈniyeva manussÈnaÑ
hatth|pagÈdÊni ÈbharaÓÈni viraviÑsu, sabbadisÈ vippasannÈ
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ahesuÑ, sattÈnaÑ sukhaÑ uppÈdayamÈno mudusÊtalavÈto vÈyi, akÈlamegho
vassi, pathavitopi udakaÑ ubbhijjitvÈ vissandi, pakkhino ÈkÈsagamanaÑ
vijahiÑsu, nadiyo asandamÈnÈ aÔÔhaÑsu, mahÈsamudde madhuraÑ udakaÑ
ahosi, sabbatthakameva paÒcavaÓÓehi padumehi saÒchannatalo ahosi,
thalajajalajÈdÊni sabbapupphÈni pupphiÑsu, rukkhÈnaÑ khandhesu
khandhapadumÈni, sÈkhÈsu sÈkhÈpadumÈni, latÈsu latÈpadumÈni pupphiÑsu,
thale silÈtalÈni bhinditvÈ upar|pari satta satta1 hutvÈ daÓÉapadumÈni nÈma
nikkhamiÑsu, ÈkÈse olambakapadumÈni nÈma nibbattiÑsu, samantato
pupphavassÈ vassiÑsu, ÈkÈse dibbat|riyÈni vajjiÑsu,
sakaladasasahassilokadhÈtu vaÔÔetvÈ vissaÔÔhamÈlÈguÄo2 viya, uppÊÄetvÈ
baddhamÈlÈkalÈpo viya, ala~katapaÔiyattaÑ mÈlÈsanaÑ viya ca
ekamÈlÈmÈlinÊ vipphurantavÈÄabÊjanÊ pupphadh|magandhaparivÈsitÈ
paramasobhaggappattÈ ahosi.
EvaÑ gahitapaÔisandhikassa bodhisattassa paÔisandhito paÔÔhÈya
bodhisattassa ceva bodhisattamÈtuyÈ ca upaddavanivÈraÓatthaÑ
khaggahatthÈ cattÈro devaputtÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. BodhisattamÈtu pana
purisesu rÈgacittaÑ nuppajji, lÈbhaggayasaggappattÈ ca ahosi sukhinÊ
akilantakÈyÈ. BodhisattaÒca antokucchigataÑ vippasanne maÓiratane
ÈvutapaÓÉusuttaÑ viya passati. YasmÈ ca bodhisattena vasitakucchi nÈma
cetiyagabbhasadisÈ hoti, na sakkÈ aÒÒena sattena ÈvasituÑ vÈ paribhuÒjituÑ
vÈ, tasmÈ bodhisattamÈtÈ sattÈhajÈte bodhisatte kÈlaÑ katvÈ tusitapure
nibbattati. YathÈ ca aÒÒÈ itthiyo dasa mÈse apatvÈpi atikkamitvÈpi nisinnÈpi
nipannÈpi vijÈyanti, na evaÑ bodhisattamÈtÈ. SÈ pana bodhisattaÑ dasa
mÈse kucchinÈ pariharitvÈ ÔhitÈva vijÈyati. AyaÑ bodhisattamÈtudhammatÈ.
MahÈmÈyÈpi devÊ pattena telaÑ viya dasa mÈse kucchinÈ bodhisattaÑ
pariharitvÈ paripuÓÓagabbhÈ ÒÈtigharaÑ gantukÈmÈ
SuddhodanamahÈrÈjassa Èrocesi “icchÈmahaÑ deva kulasantakaÑ
DevadahanagaraÑ gantun”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ Kapilavatthuto
yÈva DevadahanagarÈ maggaÑ samaÑ kÈretvÈ
kadalipuÓÓaghaÔadhajapaÔÈkÈdÊhi ala~kÈrÈpetvÈ deviÑ suvaÓÓasivikÈya
nisÊdÈpetvÈ amaccasahassena ukkhipÈpetvÈ
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mahantena parivÈrena pesesi. DvinnaÑ pana nagarÈnaÑ antare
ubhayanagaravÈsÊnampi LumbinÊvanaÑ nÈma ma~galasÈlavanaÑ atthi,
tasmiÑ samaye m|lato paÔÔhÈya yÈva aggasÈkhÈ sabbaÑ ekapÈliphullaÑ
ahosi, sÈkhantarehi ceva pupphantarehi ca paÒcavaÓÓÈ bhamaragaÓÈ
nÈnappakÈrÈ ca sakuÓasaÑghÈ madhurassarena vik|jantÈ vicaranti. SakalaÑ
LumbinÊvanaÑ cittalatÈvanasadisaÑ, mahÈnubhÈvassa raÒÒo susajjitaÑ
ÈpÈnamaÓÉalaÑ viya ahosi. DeviyÈ taÑ disvÈ sÈlavanakÊÄaÑ
kÊÄitukÈmatÈcittaÑ1 udapÈdi. AmaccÈ deviÑ gahetvÈ sÈlavanaÑ pavisiÑsu.
SÈ ma~galasÈlam|laÑ gantvÈ sÈlasÈkhaÑ gaÓhitukÈmÈ ahosi, sÈlasÈkhÈ
suseditavettaggaÑ viya onamitvÈ deviyÈ hatthapathaÑ upagaÒchi2, sÈ
hatthaÑ pasÈretvÈ sÈkhaÑ aggahesi. TÈvadeva cassÈ kammajavÈtÈ caliÑsu,
athassÈ sÈÓiÑ parikkhitvÈ mahÈjano paÔikkami, sÈlasÈkhaÑ gahetvÈ
tiÔÔhamÈnÈya evassÈ gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. Ta~khaÓaÑyeva cattÈro
visuddhacittÈ mahÈbrahmÈno suvaÓÓajÈlaÑ ÈdÈya sampattÈ tena
suvaÓÓajÈlena bodhisattaÑ sampaÔicchitvÈ mÈtu purato ÔhapetvÈ “attamanÈ
devi hoti, mahesakkho te putto uppanno”ti ÈhaÑsu.
YathÈ pana aÒÒe sattÈ mÈtukucchito nikkhamantÈ paÔik|lena asucinÈ
makkhitÈ nikkhamanti, na evaÑ bodhisatto. So pana dhammÈsanato otaranto
dhammakathiko viya nisseÓito otaranto puriso viya ca dve ca hatthe dve ca
pÈde pasÈretvÈ Ôhitakova mÈtukucchisambhavena kenaci asucinÈ amakkhito
suddho visado KÈsikavatthe nikkhittamaÓiratanaÑ viya jotayanto
mÈtukucchito nikkhami. EvaÑ santepi bodhisattassa ca bodhisattamÈtuyÈ ca
sakkÈratthaÑ ÈkÈsato dve udakadhÈrÈ nikkhamitvÈ bodhisattassa ca mÈtuyÈ
ca sarÊre utuÑ gÈhÈpesuÑ.
Atha naÑ suvaÓÓajÈlena paÔiggahetvÈ ÔhitÈnaÑ brahmÈnaÑ hatthato
cattÈro mahÈrÈjÈno ma~galasammatÈya sukhasamphassÈya ajinappaveÓiyÈ
gaÓhiÑsu, tesaÑ hatthato manussÈ duk|lacumbaÔakena. ManussÈnaÑ
hatthato muccitvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhÈya puratthimadisaÑ olokesi, anekÈni
cakkavÈÄasahassÈni eka~gaÓÈni ahesuÑ. Tattha devamanussÈ
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gandhamÈlÈdÊhi p|jayamÈnÈ “mahÈpurisa idha tumhehi sadiso aÒÒo natthi,
kutettha uttaritaro”ti ÈhaÑsu. EvaÑ catasso disÈ, catasso anudisÈ, heÔÔhÈ,
uparÊti dasa disÈ anuviloketvÈ attanÈ sadisaÑ kaÒci adisvÈ “ayaÑ
uttarÈdisÈ”ti sattapadavÊtihÈrena agamÈsi mahÈbrahmunÈ setacchattaÑ
dhÈriyamÈno, SuyÈmena vÈÄabÊjaniÑ, aÒÒÈhi ca devatÈhi
sesarÈjakakudhabhaÓÉahatthÈhi anugammamÈno. Tato sattamapade Ôhito
“aggohamasmi lokassÈ”ti-ÈdikaÑ ÈsatiÑ vÈcaÑ nicchÈrento sÊhanÈdaÑ
nadi.
Bodhisatto hi tÊsu attabhÈvesu mÈtukucchito nikkhantamattova vÈcaÑ
nicchÈresi MahosadhattabhÈve, VessantarattabhÈve, imasmiÑ attabhÈvesi.
MahosadhattabhÈve kirassa mÈtukucchito nikkhantamattasseva Sakko
devarÈjÈ ÈgantvÈ candanasÈraÑ hatthe ÔhapetvÈ gato, so taÑ muÔÔhiyaÑ
katvÈva nikkhanto. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta kiÑ gahetvÈ ÈgatosÊ”ti pucchi.
OsadhaÑ ammÈti. Iti osadhaÑ gahetvÈ ÈgatattÈ “OsadhadÈrako”tvevassa
nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ osadhaÑ gahetvÈ cÈÔiyaÑ pakkhipiÑsu, ÈgatÈgatÈnaÑ
andhabadhirÈdÊnaÑ tadeva sabbarogav|pasamÈya bhesajjaÑ ahosi. Tato
“mahantaÑ idaÑ osadhaÑ, mahantaÑ idaÑ osadhan”ti uppannavacanaÑ
upÈdÈya “Mahosadho”tvevassa nÈmaÑ jÈtaÑ. VessantarattabhÈve pana
mÈtukucchito nikkhanto dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ “atthi nu kho amma
kiÒci gehasmiÑ, dÈnaÑ dassÈmÊ”ti vadanto nikkhami. Athassa mÈtÈ
“sadhane kule nibbattosi tÈtÈ”ti puttassa hatthaÑ attano hatthatale katvÈ
sahassatthavikaÑ Ôhapesi. ImasmiÑ pana attabhÈve imaÑ sÊhanÈdaÑ nadÊti
evaÑ bodhisatto tÊsu attabhÈvesu mÈtukucchito nikkhantamattova vÈcaÑ
nicchÈresi. YathÈ ca paÔisandhiggahaÓakkhaÓe, jÈtakkhaÓepissa dvattiÑsa
pubbanimittÈni pÈturahesuÑ. YasmiÑ pana samaye amhÈkaÑ bodhisatto
LumbinÊvane jÈto, tasmiÑyeva samaye RÈhulamÈtÈ devÊ, Œnandatthero,
Channo amacco, KÈÄudÈyÊ amacco, KaÓÉako1 assarÈjÈ, MahÈbodhirukkho,
catasso
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nidhikumbhiyo ca jÈtÈ. Tattha ekÈ gÈvutappamÈÓÈ, ekÈ
aÉÉhayojanappamÈÓÈ, ekÈ tigÈvutappamÈÓÈ, ekÈ yojanappamÈÓÈ ahosÊti.
Ime satta sahajÈtÈ nÈma.
UbhayanagaravÈsino bodhisattaÑ gahetvÈ Kapilavatthunagarameva
agamaÑsu. TaÑ divasaÑyeva ca “Kapilavatthunagare
SuddhodanamahÈrÈjassa putto jÈto, ayaÑ kumÈro bodhitale nisÊditvÈ
Buddho bhavissatÊ”ti TÈvatiÑsabhavane haÔÔhatuÔÔhÈ devasaÑghÈ
celukkhepÈdÊni pavattentÈ kÊÄiÑsu. TasmiÑ samaye SuddhodanamahÈrÈjassa
kul|pako aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ KÈÄadevÊlo1 nÈma tÈpaso bhattakiccaÑ katvÈ
divÈvihÈratthÈya TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ tattha divÈvihÈraÑ nisinno tÈ
devatÈ kÊÄamÈnÈ disvÈ “kiÑ kÈraÓÈ tumhe evaÑ tuÔÔhamÈnasÈ kÊÄatha,
mayhampetaÑ kÈraÓaÑ kathethÈ”ti pucchi. DevatÈ ÈhaÑsu “mÈrisa
SuddhodanaraÒÒo putto jÈto, so bodhitale nisÊditvÈ Buddho hutvÈ
dhammacakkaÑ pavattessati, tassa anantaÑ BuddhalÊÄaÑ daÔÔhuÑ
dhammaÒca sotuÑ lacchÈmÈti iminÈ kÈraÓena tuÔÔhÈmhÈ”ti. TÈpaso tÈsaÑ
vacanaÑ sutvÈ khippaÑ devalokato oruyha rÈjanivesanaÑ pavisitvÈ
paÒÒattÈsane nisinno “putto kira te mahÈrÈja jÈto, passissÈmi nan”ti Èha.
RÈjÈ ala~katapaÔiyattaÑ kumÈraÑ ÈharÈpetvÈ tÈpasaÑ vandÈpetuÑ abhihari,
bodhisattassa pÈdÈ parivattitvÈ tÈpasassa jaÔÈsu patiÔÔhahiÑsu. Bodhisattassa
hi tenattabhÈvena vanditabbayuttako nÈma aÒÒo natti. Sace hi ajÈnantÈ
bodhisattassa sÊsaÑ tÈpasassa pÈdam|le ÔhapeyyuÑ, sattadhÈ tassa muddhÈ
phaleyya. TÈpaso “na me attÈnaÑ nÈsetuÑ yuttan”ti uÔÔhÈyÈsanÈ
bodhisattassa aÒjaliÑ paggahesi. RÈjÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ attano puttaÑ
vandi.
TÈpaso atÊte cattÈlÊsa kappe, anÈgate cattÈlÊsÈti asÊti kappe anussarati.
Bodhisattassa lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “bhavissati nu kho Buddho, udÈhu
no”ti ÈvajjetvÈ upadhÈrento “nissaÑsayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ
“acchariyapuriso ayan”ti sitaÑ akÈsi. Tato “ahaÑ imaÑ Buddhabh|taÑ
daÔÔhuÑ labhissÈmi nu kho, no”ti upadhÈrento “na labhissÈmi, antarÈyeva
kÈlaÑ katvÈ
______________________________________________________________
1. KÈÄadevalo (SÊ, SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

65

Buddhasatenapi Buddhasahassenapi gantvÈ bodhetuÑ asakkuÓeyye
ar|pabhave nibbattissÈmÊ”ti disvÈ “evar|paÑ nÈma acchariyapurisaÑ
Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ na labhissÈmi, mahatÊ vata me jÈni bhavissatÊ”ti
parodi.
ManussÈ disvÈ “amhÈkaÑ ayyo idÈneva hasitvÈ puna parodi1. KiÑ nu
kho bhante amhÈkaÑ ayyaputtassa koci antarÈyo bhavissatÊ”ti pucchiÑsu.
Natthetassa antarÈyo, nissaÑsayena Buddho bhavissatÊti. Atha kasmÈ
paroditthÈti. “Evar|paÑ purisaÑ Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ na labhissÈmi,
‘mahatÊ vata me jÈni bhavissatÊ’ti attÈnaÑ anusocanto rodÈmÊ”ti Èha. Tato
so “kiÑ nu kho me ÒÈtakesu koci etaÑ Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ labhissati,
na labhissatÊ”ti upadhÈrento attano bhÈgineyyaÑ NÈÄakadÈrakaÑ addasa. So
bhaginiyÈ gehaÑ gantvÈ “kahaÑ te putto NÈÄako”ti. Atthi gehe ayyÈti.
“PakkosÈhi nan”ti pakkosÈpetvÈ attano santikaÑ ÈgataÑ kumÈraÑ Èha “tÈta
SuddhodanamahÈrÈjassa kule putto jÈto, Buddha~kuro esa paÒcatiÑsa
vassÈni atikkamitvÈ Buddho bhavissati, tvaÑ etaÑ daÔÔhuÑ labhissasi,
ajjeva pabbajÈhÊ”ti. SattÈsÊtikoÔidhane kule nibbattadÈrakopi “na maÑ
mÈtulo anatthe niyojessatÊ”ti cintetvÈ tÈvadeva antarÈpaÓato kÈsÈyÈni ceva
mattikÈpattaÒca ÈharÈpetvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ “yo loke uttamapuggalo, taÑ uddissa mayhaÑ pabbajjÈ”ti
bodhisattÈbhimukhaÑ aÒjaliÑ paggayha paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ pattaÑ
thavikÈya pakkhipitvÈ aÑsak|Ôe laggetvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ
samaÓadhammaÑ akÈsi. So paramÈbhisambodhiÑ pattaÑ TathÈgataÑ
upasa~kamitvÈ NÈÄakapaÔipadaÑ kathÈpetvÈ puna HimavantaÑ pavisitvÈ
arahattaÑ patvÈ ukkaÔÔhapaÔipadaÑ paÔipanno satteva mÈse ÈyuÑ pÈletvÈ
ekaÑ suvaÓÓapabbataÑ nissÈya Ôhitakova anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ
parinibbÈsi.
Bodhisattampi kho paÒcame divase sÊsaÑ nhÈpetvÈ “nÈmaggahaÓaÑ
gaÓhissÈmÈ”ti rÈjabhavanaÑ catujjÈtikagandhehi vilimpitvÈ
lÈjÈpaÒcamakÈni pupphÈni vikiritvÈ asambhinnapÈyÈsaÑ pacÈpetvÈ tiÓÓaÑ
vedÈnaÑ pÈra~gate aÔÔhasatabrÈhmaÓe2 nimantetvÈ rÈjabhavane nisÊdÈpetvÈ
______________________________________________________________
1. RodituÑ upaÔÔhito (SÊ, SyÈ, I)

2. PÈrage aÔÔhuttarasataÑ brÈhmaÓe (SÊ)

66

KhuddakanikÈya

subhojanaÑ bhojetvÈ mahÈsakkÈraÑ katvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti
lakkhaÓÈni pariggahÈpesuÑ. Tesu–
RÈmo Dhajo LakkhaÓe cÈpi MantÊ1,
KoÓÉaÒÒo ca Bhojo SuyÈmo Sudatto2.
Ete tadÈ aÔÔha ahesuÑ brÈhmaÓÈ,
ChaÄa~gavÈ mantaÑ viyÈkariÑs|ti3–
Ime aÔÔheva brÈhmaÓÈ lakkhaÓapariggÈhakÈ ahesuÑ.
PaÔisandhiggahaÓadivase supinopi eteheva pariggahito. Tesu satta janÈ dve
a~guliyo ukkhipitvÈ dvedhÈ byÈkariÑsu “imehi lakkhaÓehi samannÈgato
agÈraÑ ajjhÈvasamÈno rÈjÈ hoti cakkavattÊ, pabbajamÈno Buddho”ti,
sabbaÑ cakkavattiraÒÒo sirivibhavaÑ ÈcikkhiÑsu. TesaÑ pana sabbadaharo
gottato KoÓÉaÒÒo nÈma mÈÓavo bodhisattassa varalakkhaÓanipphattiÑ
oloketvÈ “imassa agÈramajjhe ÔhÈnakÈraÓaÑ natthi, ekantenesa
vivaÔÔacchado Buddho bhavissatÊ”ti ekameva a~guliÑ ukkhipitvÈ
ekaÑsabyÈkaraÓaÑ byÈkÈsi. AyaÑ hi katÈdhikÈro pacchimabhavikasatto
paÒÒÈya itare satta jane abhibhavitvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgatassa
agÈramajjhe ÔhÈnaÑ nÈma natthi, asaÑsayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti ekameva
gatiÑ addasa, tasmÈ ekaÑ a~guliÑ ukkhipitvÈ evaÑ byÈkÈsi. Athassa
nÈmaÑ gaÓhantÈ sabbalokassa atthasiddhikarattÈ “Siddhattho”ti
nÈmamakaÑsu.
Atha te brÈhmaÓÈ attano gharÈni gantvÈ putte ÈmantayiÑsu “tÈtÈ amhe
mahallakÈ, SuddhodanamahÈrÈjassa puttaÑ sabbaÒÒutaÑ pattaÑ mayaÑ
sambhaveyyÈma vÈ no vÈ, tumhe tasmiÑ kumÈre sabbaÒÒutaÑ patte tassa
sÈsane pabbajeyyÈthÈ”ti. Te sattapi janÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ
gatÈ, KoÓÉaÒÒamÈÓavova arogo ahosi. So mahÈsatte vuÉÉhimanvÈya
mahÈbhinikkhamanaÑ abhinikkhamitvÈ anukkamena UruvelaÑ gantvÈ
“ramaÓÊyo vata ayaÑ bh|mibhÈgo, alaÑ vatidaÑ
______________________________________________________________
1. Jotimanti (Ka)
2. Bhojo SuyÈmo KoÓÉaÒÒo Sudatto (SyÈ), YaÒÒo Subhojo SuyÈmo Sudatto (Ka)
3. Khu 11. 229 piÔÔhe MilindapaÒhe cuÓÓiyavasena ÈgatÈ; Ma-®Ôha 2. 92 piÔÔhepi
passitabbaÑ.
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kulaputtassa padhÈnatthikassa padhÈnÈyÈ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ tattha vÈsaÑ
upagate “mahÈpuriso pabbajito”ti sutvÈ tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ putte
upasa~kamitvÈ evamÈha “SiddhatthakumÈro kira pabbajito, so nissaÑsayaÑ
Buddho bhavissati. Sace tumhÈkaÑ pitaro arogÈ assu, ajja nikkhamitvÈ
pabbajeyyuÑ. Sace tumhepi iccheyyÈtha, etha, ahaÑ taÑ purisaÑ
anupabbajissÈmÊ”ti. Te sabbe ekacchandÈ bhavituÑ nÈsakkhiÑsu, tayo janÈ
na pabbajiÑsu, KoÓÉaÒÒabrÈhmaÓaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ itare cattÈro
pabbajiÑsu. Te paÒcapi janÈ PaÒcavaggiyattherÈ nÈma jÈtÈ.
TadÈ pana rÈjÈ “kiÑ disvÈ mayhaÑ putto pabbajissatÊ”ti pucchi. CattÈri
pubbanimittÈnÊti. KataraÒca kataraÒcÈti. JarÈjiÓÓaÑ byÈdhitaÑ kÈlakataÑ
pabbajitanti. RÈjÈ “ito paÔÔhÈya evar|pÈnaÑ mama puttassa santikaÑ
upasa~kamituÑ mÈ adattha, mayhaÑ puttassa BuddhabhÈvena kammaÑ
natthi, ahaÑ mama puttaÑ dvisahassadÊpaparivÈrÈnaÑ catunnaÑ
mahÈdÊpÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈrentaÑ
chattiÑsayojanaparimaÓÉalÈya parisÈya parivutaÑ gaganatale vicaramÈnaÑ
passitukÈmo”ti. EvaÒca pana vatvÈ imesaÑ catuppakÈrÈnaÑ nimittÈnaÑ1
kumÈrassa cakkhupathe ÈgamananivÈraÓatthaÑ cat|su disÈsu gÈvute gÈvute
ÈrakkhaÑ Ôhapesi. TaÑ divasaÑ pana ma~galaÔÔhÈne sannipatitesu asÊtiyÈ
ÒÈtikulasahassesu ekeko ekamekaÑ puttaÑ paÔijÈni “ayaÑ Buddho vÈ hotu
rÈjÈ vÈ, mayaÑ ekamekaÑ puttaÑ dassÈma. Sacepi Buddho bhavissati,
khattiyasamaÓeheva purakkhataparivÈrito vicarissati. Sacepi rÈjÈ bhavissati,
khattiyakumÈreheva purakkhataparivÈrito vicarissatÊ”ti. RÈjÈpi bodhisattassa
uttamar|pasampannÈ vigatasabbadosÈ dhÈtiyo paccupaÔÔhÈpesi. Bodhisatto
anantena parivÈrena mahantena sirisobhaggena vaÉÉhati.
AthekadivasaÑ raÒÒo vappama~galaÑ nÈma ahosi. TaÑ divasaÑ
sakalanagaraÑ devavimÈnaÑ viya ala~karonti, sabbe dÈsakammakarÈdayo
ahatavatthanivatthÈ gandhamÈlÈdipaÔimaÓÉitÈ rÈjakule sannipatanti, raÒÒo
kammante na~galasahassaÑ yojÊyati. TasmiÑ pana divase eken|naaÔÔhasatana~galÈni2 saddhiÑ balibaddarasmiyottehi rajataparikkhatÈni honti,
raÒÒo
______________________________________________________________
1. PurisÈnaÑ (SÊ), parisÈnaÑ (SyÈ)
2. Ekena |naÑ aÔÔhasataÑ na~galÈni (SÊ), eken|na-aÔÔhasatena na~galena (Ka)
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Èlambanana~galaÑ pana rattasuvaÓÓaparikkhataÑ hoti. BalibaddÈnaÑ
si~garasmipatodÈpi suvaÓÓaparikkhatÈva honti. RÈjÈ mahatÈ parivÈrena
nikkhanto puttaÑ gahetvÈ agamÈsi. KammantaÔÔhÈne eko jamburukkho
bahalapalÈso sandacchÈyo ahosi. Tassa heÔÔhÈ kumÈrassa sayanaÑ
paÒÒapÈpetvÈ upari suvaÓÓatÈrakakhacitaÑ vitÈnaÑ bandhÈpetvÈ
sÈÓipÈkÈrena parikkhipÈpetvÈ ÈrakkhaÑ ÔhapÈpetvÈ rÈjÈ sabbÈla~kÈraÑ
ala~karitvÈ amaccagaÓaparivuto na~galakaraÓaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Tattha rÈjÈ
suvaÓÓana~galaÑ gaÓhÈti, amaccÈ eken|naÔÔhasatarajatana~galÈni, kassakÈ
sesana~galÈni. Te tÈni gahetvÈ ito cito ca kasanti. RÈjÈ pana orato vÈ pÈraÑ
gacchati, pÈrato vÈ oraÑ Ègacchati. EtasmiÑ ÔhÈne mahÈsampatti ahosi.
BodhisattaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ dhÈtiyo “raÒÒo sampattiÑ passissÈmÈ”ti
antosÈÓito bahi nikkhantÈ. Bodhisatto ito cito ca olokento kaÒci adisvÈ
vegena uÔÔhÈya palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ÈnÈpÈne pariggahetvÈ paÔhamajjhÈnaÑ
nibbattesi. DhÈtiyo khajjabhojjantare vicaramÈnÈ thokaÑ cirÈyiÑsu.
SesarukkhÈnaÑ chÈyÈ nivattÈ1, tassa pana rukkhassa parimaÓÉalÈ hutvÈ
aÔÔhÈsi. DhÈtiyo “ayyaputto ekako”ti vegena sÈÓiÑ ukkhipitvÈ anto
pavisamÈnÈ bodhisattaÑ sayane palla~kena nisinnaÑ taÒca pÈÔihÈriyaÑ
disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “deva kumÈro evaÑ nisinno, aÒÒesaÑ
rukkhÈnaÑ chÈyÈ nivattÈ, jamburukkhassa pana parimaÓÉalÈ ÔhitÈ”ti. RÈjÈ
vegenÈgantvÈ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ “idaÑ te tÈta dutiyaÑ vandanan”ti puttaÑ
vandi.
Atha anukkamena bodhisatto soÄasavassuddesiko jÈto. RÈjÈ
bodhisattassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavike tayo pÈsÈde kÈresi ekaÑ
navabh|makaÑ, ekaÑ sattabh|makaÑ, ekaÑ paÒcabh|makaÑ,
cattÈlÊsasahassÈ ca nÈÔakitthiyo upaÔÔhÈpesi. Bodhisatto devo viya
accharÈsaÑghaparivuto ala~katanÈÔakaparivuto nippurisehi t|riyehi
paricÈriyamÈno mahÈsampattiÑ anubhavanto utuvÈrena tesu pÈsÈdesu
viharati. RÈhulamÈtÈ panassa devÊ aggamahesÊ ahosi.
______________________________________________________________
1. AnativattÈ (SÊ), ativattÈ (I)
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TassevaÑ mahÈsampattiÑ anubhavantassa ekadivasaÑ ÒÈtisaÑghassa
abbhantare ayaÑ kathÈ udapÈdi “Siddhattho kÊÄÈpasutova vicarati, kiÒci
sippaÑ na sikkhati, sa~gÈme paccupaÔÔhite kiÑ karissatÊ”ti. RÈjÈ
bodhisattaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta tava ÒÈtakÈ ‘Siddhattho kiÒci sippaÑ
asikkhitvÈ kÊÄÈpasutova vicaratÊ’ti vadanti, ettha kiÑ pattakÈle maÒÒasÊ”ti.
Deva mama sippaÑ sikkhanakiccaÑ natthi, nagare mama sippadassanatthaÑ
bheriÑ carÈpetha “ito sattame divase ÒÈtakÈnaÑ sippaÑ dassessÈmÊ”ti. RÈjÈ
tathÈ akÈsi. Bodhisatto akkhaÓavedhivÈlavedhidhanuggahe sannipÈtÈpetvÈ
mahÈjanassa majjhe aÒÒehi dhanuggahehi asÈdhÈraÓaÑ ÒÈtakÈnaÑ
dvÈdasavidhaÑ sippaÑ dassesi. TaÑ Sarabha~gajÈtake Ègatanayeneva
veditabbaÑ. TadÈssa ÒÈtisaÑgho nikka~kho ahosi.
AthekadivasaÑ bodhisatto uyyÈnabh|miÑ gantukÈmo sÈrathiÑ
ÈmantetvÈ “rathaÑ yojehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ mahÈrahaÑ
uttamarathaÑ sabbÈla~kÈrena ala~karitvÈ kumudapattavaÓÓe cattÈro
ma~galasindhave yojetvÈ bodhisattassa paÔivedesi. Bodhisatto
devavimÈnasadisaÑ rathaÑ abhiruhitvÈ uyyÈnÈbhimukho agamÈsi. DevatÈ
“SiddhatthakumÈrassa abhisambujjhanakÈlo Èsanno, pubbanimittaÑ
dassessÈmÈ”ti ekaÑ devaputtaÑ jarÈjajjaraÑ khaÓÉadantaÑ palitakesaÑ
va~kaÑ obhaggasarÊraÑ daÓÉahatthaÑ pavedhamÈnaÑ katvÈ dassesuÑ.
TaÑ bodhisatto ceva sÈrathi ca passanti. Tato bodhisatto sÈrathiÑ “samma
ko nÈmesa puriso, kesÈpissa na yathÈ aÒÒesan”ti mahÈpadÈne Ègatanayena
pucchitvÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “dhÊratthu vata bho jÈti, yatra hi nÈma jÈtassa
jarÈ paÒÒÈyissatÊ”ti saÑviggahadayo tatova paÔinivattitvÈ pÈsÈdameva
abhiruhi. RÈjÈ “kiÑ kÈraÓÈ mama putto khippaÑ paÔinivattÊ”ti pucchi.
JiÓÓakaÑ purisaÑ disvÈ devÈti. “JiÓÓakaÑ disvÈ pabbajissatÊti ÈhaÑsu,
kasmÈ maÑ1 nÈsetha, sÊghaÑ puttassa nÈÔakÈni sajjetha, sampattiÑ
anubhavanto pabbajjÈya satiÑ na karissatÊ”ti vatvÈ ÈrakkhaÑ vaÉÉhetvÈ
sabbadisÈsu aÉÉhayojane aÉÉhayojane Ôhapesi.
______________________________________________________________
1. TasmÈ mÈ maÑ (SÊ)

70

KhuddakanikÈya

PunekadivasaÑ bodhisatto tatheva uyyÈnaÑ gacchanto
devatÈhinimmitaÑ byÈdhitaÑ purisaÑ disvÈ purimanayeneva pucchitvÈ
saÑviggahadayo nivattitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. RÈjÈpi pucchitvÈ heÔÔhÈ
vuttanayeneva saÑvidahitvÈ puna vaÉÉhetvÈ samantÈ tigÈvutappamÈÓe
padese ÈrakkhaÑ Ôhapesi. AparaÑ ekadivasaÑ bodhisatto tatheva uyyÈnaÑ
gacchanto devatÈhi nimmitaÑ kÈlakataÑ disvÈ purimanayeneva pucchitvÈ
saÑviggahadayo puna nivattitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. RÈjÈpi pucchitvÈ heÔÔhÈ
vuttanayeneva saÑvidahitvÈ puna vaÉÉhetvÈ samantÈ yojanappamÈÓe
padese ÈrakkhaÑ Ôhapesi. AparaÑ pana ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gacchanto
tatheva devatÈhi nimmitaÑ sunivatthaÑ supÈrutaÑ pabbajitaÑ disvÈ “ko
nÈmeso sammÈ”ti sÈrathiÑ pucchi. SÈrathi kiÒcÈpi BuddhuppÈdassa abhÈvÈ
pabbajitaÑ vÈ pabbajitaguÓe vÈ na jÈnÈti, devatÈnubhÈvena pana “Pabbajito
nÈmÈyaÑ devÈ”ti vatvÈ pabbajjÈya guÓe vaÓÓesi. Bodhisatto pabbajjÈya
ruciÑ uppÈdetvÈ taÑ divasaÑ uyyÈnaÑ agamÈsi. DÊghabhÈÓakÈ panÈhu
“cattÈri nimittÈni ekadivaseneva disvÈ agamÈsÊ”ti.
So tattha divasabhÈgaÑ kÊÄitvÈ ma~galapokkharaÓiyaÑ nhÈyitvÈ
attha~gate s|riye ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi attÈnaÑ ala~kÈrÈpetukÈmo, athassa
paricÈrakapurisÈ nÈnÈvaÓÓÈni dussÈni nÈnappakÈrÈ ÈbharaÓavikatiyo
mÈlÈgandhavilepanÈni ca ÈdÈya samantÈ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ
khaÓe Sakkassa nisinnÈsanaÑ uÓhaÑ ahosi. So “ko nu kho maÑ imamhÈ
ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti upadhÈrento bodhisattassa ala~kÈretukÈmataÑ ÒatvÈ
VissakammaÑ Èmantesi “samma Vissakamma siddhatthakumÈro ajja
aÉÉharattasamaye mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamissati, ayamassa pacchimo
ala~kÈro, uyyÈnaÑ gantvÈ mahÈpurisaÑ dibbÈla~kÈrehi ala~karohÊ”ti. So
“sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ devatÈnubhÈvena ta~khaÓaÑyeva upasa~kamitvÈ
tasseva kappakasadiso hutvÈ kappakassa hatthato veÔhanadussaÑ gahetvÈ
bodhisattassa sÊsaÑ veÔhesi. Bodhisatto hatthasamphasseneva “nÈyaÑ
manusso, devaputto eso”ti aÒÒÈsi. VeÔhanena veÔhitamatte sÊse moÄiyaÑ
maÓiratanÈkÈrena dussasahassaÑ abbhuggaÒchi, puna veÔhentassa
dussasahassanti dasakkhattuÑ veÔhentassa dasa dussasahassÈni
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abbhuggacchiÑsu. “SÊsaÑ khuddakaÑ, dussÈni bah|ni, kathaÑ
abbhuggatÈnÊ”ti na cintetabbaÑ. Tesu hi sabbamahantaÑ
ÈmalakapupphappamÈÓaÑ1, avasesÈni kusumbakapupphappamÈÓÈni
ahesuÑ. Bodhisattassa sÊsaÑ kiÒjakkhagavacchitaÑ viya kuyyakapupphaÑ
ahosi.
Athassa sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitassa sabbatÈlÈvacaresu sakÈni sakÈni
paÔibhÈnÈni dassayantesu, brÈhmaÓesu “jayanandÈ”ti-Èdivacanehi,
s|tamÈgadhÈdÊsu2 nÈnappakÈrehi ma~galavacanatthutighosehi
sambhÈventesu sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ rathavaraÑ abhiruhi. TasmiÑ
samaye “RÈhulamÈtÈ puttaÑ vijÈtÈ”ti sutvÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ “puttassa
me tuÔÔhiÑ nivedethÈ”ti sÈsanaÑ pahiÓi. Bodhisatto taÑ sutvÈ “rÈhu jÈto,
bandhanaÑ jÈtan”ti Èha. RÈjÈ “kiÑ me putto avacÈ”ti pucchitvÈ taÑ
vacanaÑ sutvÈ “ito paÔÔhÈya me nattÈ RÈhulakumÈroyeva nÈma hot|”ti Èha.
Bodhisattopi kho rathavaraÑ Èruyha mahantena yasena atimanoramena
sirisobhaggena nagaraÑ pÈvisi. TasmiÑ samaye KisÈgotamÊ nÈma
khattiyakaÒÒÈ uparipÈsÈdavaratalagatÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ kurumÈnassa
bodhisattassa r|pasiriÑ disvÈ pÊtisomanassajÈtÈ idaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
“NibbutÈ n|na sÈ mÈtÈ, nibbuto n|na so pitÈ.
NibbutÈ n|na sÈ nÈrÊ, yassÈyaÑ Êdiso patÊ”ti.
Bodhisatto taÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ evamÈha ‘evar|paÑ attabhÈvaÑ
passantiyÈ mÈtu hadayaÑ nibbÈyati, pitu hadayaÑ nibbÈyati, pajÈpatiyÈ
hadayaÑ nibbÈyatÊ’ti. KismiÑ nu kho nibbute hadayaÑ nibbutaÑ nÈma
hotÊ”ti. Athassa kilesesu virattamÈnasassa etadahosi “rÈgaggimhi nibbute
nibbutaÑ nÈma hoti, dosaggimhi nibbute nibbutaÑ nÈma hoti, mohaggimhi
nibbute nibbutaÑ nÈma hoti, mÈnadiÔÔhi-ÈdÊsu sabbakilesadarathesu
nibbutesu nibbutaÑ nÈma hoti. AyaÑ me sussavanaÑ sÈvesi, ahaÑ hi
nibbÈnaÑ gavesanto carÈmi, ajjeva mayÈ gharÈvÈsaÑ chaÉÉetvÈ nikkhamma
______________________________________________________________
1. SÈmalatÈpupphapamÈÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)
2. S|tamÈghatantakÈdÊsu (SyÈ, I), sutama~galikÈdÊsu (Ka)
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pabbajitvÈ nibbÈnaÑ gavesituÑ vaÔÔati, ayaÑ imissÈ ÈcariyabhÈgo hot|”ti
kaÓÔhato omuÒcitvÈ KisÈgotamiyÈ satasahassagghanakaÑ muttÈhÈraÑ
pesesi. SÈ “SiddhatthakumÈro mayi paÔibaddhacitto hutvÈ paÓÓÈkÈraÑ
pesesÊ”ti somanassajÈtÈ ahosi.
Bodhisattopi mahantena sirisobhaggena attano pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ
sirisayane nipajji. TÈvadeva ca naÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ naccagÊtÈdÊsu
susikkhitÈ devakaÒÒÈ viya r|pasobhaggappattÈ itthiyo nÈnÈt|riyÈni gahetvÈ
samparivÈrayitvÈ abhiramÈpentiyo naccagÊtavÈditÈni payojayiÑsu.
Bodhisatto kilesesu virattacittatÈya naccÈdÊsu anabhirato muhuttaÑ niddaÑ
okkami. TÈpi itthiyo “yassatthÈya mayaÑ naccÈdÊni payojema, so niddaÑ
upagato, idÈni kimatthaÑ kilamÈmÈ”ti gahitaggahitÈni t|riyÈni ajjhottharitvÈ
nipajjiÑsu, gandhatelappadÊpÈ jhÈyanti. Bodhisatto pabujjhitvÈ sayanapiÔÔhe
palla~kena nisinno addasa tÈ itthiyo t|riyabhaÓÉÈni avattharitvÈ
niddÈyantiyo–ekaccÈ paggharitakheÄÈ lÈlÈkilinnagattÈ, ekaccÈ dante
khÈdantiyo, ekaccÈ kÈkacchantiyo, ekaccÈ vippalapantiyo, ekaccÈ
vivaÔamukhÈ, ekaccÈ apagatavatthÈ pÈkaÔabÊbhacchasambÈdhaÔÔhÈnÈ. So
tÈsaÑ taÑ vippakÈraÑ disvÈ bhiyyoso mattÈya kÈmesu virattacitto ahosi.
Tassa ala~katapaÔiyattaÑ Sakkabhavanasadisampi taÑ mahÈtalaÑ
apaviddhanÈnÈkuÓapabharitaÑ1 ÈmakasusÈnaÑ viya upaÔÔhÈsi, tayo bhavÈ
ÈdittagehasadisÈ khÈyiÑsu, “upaddutaÑ vata bho, upassaÔÔhaÑ vata bho”ti
udÈnaÑ pavattesi, ativiya pabbajjÈya cittaÑ nami.
So “ajjeva mayÈ mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamituÑ vaÔÔatÊ”ti sayanÈ
uÔÔhÈya dvÈrasamÊpaÑ gantvÈ “ko etthÈ”ti Èha. UmmÈre sÊsaÑ katvÈ
nipanno Channo “ahaÑ ayyaputta Channo”ti Èha. “AhaÑ ajja
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitukÈmo, ekaÑ me assaÑ kappehÊ”ti Èha. So
“sÈdhu devÈ”ti assabhaÓÉikaÑ gahetvÈ assasÈlaÑ gantvÈ
gandhatelapadÊpesu jalantesu sumanapaÔÔavitÈnassa heÔÔhÈ ramaÓÊye
bh|mibhÈge ÔhitaÑ KaÓÉakaÑ assarÈjÈnaÑ disvÈ “ajja mayÈ imameva
kappetuÑ vaÔÔatÊ”ti KaÓÉakaÑ kappesi. So kappiyamÈnova aÒÒÈsi “ayaÑ
kappanÈ
______________________________________________________________
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atigÈÄhÈ, aÒÒesu divasesu uyyÈnakÊÄÈdigamane kappanÈ viya na hoti,
mayhaÑ ayyaputto ajja mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitukÈmo
bhavissatÊ”ti. Tato tuÔÔhamÈnaso mahÈhasitaÑ hasi, so saddo sakalanagaraÑ
pattharitvÈ gaccheyya, devatÈ pana taÑ saddaÑ nirumbhitvÈ1 na kassaci
sotuÑ adaÑsu.
Bodhisattopi kho ChannaÑ pesetvÈva “puttaÑ tÈva passissÈmÊ”ti
cintetvÈ nisinnapalla~kato uÔÔhÈya rÈhulamÈtÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
gabbhadvÈraÑ vivari. TasmiÑ khaÓe antogabbhe gandhatelapadÊpo jhÈyati,
rÈhulamÈtÈ sumanamallikÈdÊnaÑ pupphÈnaÑ ambaÓamattena
abhippakiÓÓasayane puttassa matthake hatthaÑ ÔhapetvÈ niddÈyati.
Bodhisatto ummÈre pÈdaÑ ÔhapetvÈ Ôhitakova oloketvÈ “sacÈhaÑ deviyÈ
hatthaÑ apanetvÈ mama puttaÑ gaÓhissÈmi, devÊ pabujjhissati, evaÑ me
gamanantarÈyo bhavissati, Buddho hutvÈva ÈgantvÈ puttaÑ passissÈmÊ”ti
pÈsÈdatalato otari. YaÑ pana JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ “tadÈ sattÈhajÈto
RÈhulakumÈro hotÊ”ti vuttaÑ, taÑ sesaÔÔhakathÈsu natthi, tasmÈ idameva
gahetabbaÑ.
EvaÑ bodhisatto pÈsÈdatalÈ otaritvÈ assasamÊpaÑ gantvÈ evamÈha “tÈta
KaÓÉaka tvaÑ ajja ekarattiÑ maÑ tÈraya, ahaÑ taÑ nissÈya Buddho hutvÈ
sadevakaÑ lokaÑ tÈressÈmÊ”ti. Tato ulla~ghitvÈ KaÓÉakassa piÔÔhiÑ
abhiruhi. KaÓÉako gÊvato paÔÔhÈya ÈyÈmena aÔÔhÈrasahattho hoti
tadanucchavikena ubbedhena samannÈgato thÈmajavasampanno sabbaseto
dhotasa~khasadiso. So sace haseyya vÈ padasaddaÑ vÈ kareyya, saddo
sakalanagaraÑ avatthareyya. TasmÈ devatÈ attano ÈnubhÈvena tassa yathÈ
na koci suÓÈti, evaÑ hasitasaddaÑ sannirumbhitvÈ akkamanaakkamanapadavÈre hatthatalÈni upanÈmesuÑ. Bodhisatto assavarassa
piÔÔhivemajjhagato ChannaÑ assassa vÈladhiÑ gÈhÈpetvÈ aÉÉharattasamaye
mahÈdvÈrasamÊpaÑ patto. TadÈ pana rÈjÈ “evaÑ bodhisatto yÈya kÈyaci
velÈya nagaradvÈraÑ vivaritvÈ nikkhamituÑ na sakkhissatÊ”ti dvÊsu
dvÈrakavÈÔesu ekekaÑ purisasahassena vivaritabbaÑ kÈrÈpesi. Bodhisatto
thÈmabalasampanno, hatthigaÓanÈya koÔisahassahatthÊnaÑ balaÑ dhÈreti,
putisagaÓanÈya
______________________________________________________________
1. SannirujjhitvÈ (Ka)
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dasakoÔisahassapurisÈnaÑ1. So cintesi “sace dvÈraÑ na vivarÊyati, ajja
KaÓÉakassa piÔÔhe nisinnova vÈladhiÑ gahetvÈ Ôhitena Channena
saddhiÑyeva kaÓÉakaÑ |r|hi nippÊÄetvÈ aÔÔhÈrasahatthubbedhaÑ pÈkÈraÑ
uppatitvÈ atikkamessÈmÊ”ti. Channopi cintesi “sace dvÈraÑ na vivarÊyati,
ahaÑ ayyaputtaÑ khandhe nisÊdÈpetvÈ KaÓÉakaÑ dakkhiÓena hatthena
kucchiyaÑ parikkhipanto upakacchantare katvÈ pÈkÈraÑ uppatitvÈ
atikkamissÈmÊ”ti. KaÓÉakopi cintesi “sace dvÈraÑ na vivarÊyati, ahaÑ
attano sÈmikaÑ piÔÔhiyaÑ yathÈnisinnameva Channena vÈladhiÑ gahetvÈ
Ôhitena saddhiÑyeva ukkhipitvÈ pÈkÈraÑ uppatitvÈ atikkamissÈmÊ”ti. Sace
dvÈraÑ na avÈpurÊyittha, yathÈcintitameva tesu tÊsu janesu aÒÒataro
sampÈdeyya. DvÈre adhivatthÈ devatÈ pana dvÈraÑ vivari.
TasmiÑyeva khaÓe mÈro “bodhisattaÑ nivattessÈmÊ”ti ÈgantvÈ ÈkÈse
Ôhito Èha “mÈrisa mÈ nikkhama, ito te sattame divase cakkaratanaÑ
pÈtubhavissati, dvisahassaparittadÊpaparivÈrÈnaÑ catunnaÑ mahÈdÊpÈnaÑ
rajjaÑ kÈressasi, nivatta mÈrisÈ”ti. Kosi tvanti. AhaÑ vasavattÊti. “MÈra
jÈnÈmahaÑ mayhaÑ cakkaratanassa pÈtubhÈvaÑ, anatthikohaÑ rajjena,
dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ Buddho bhavissÈmÊ”ti Èha. MÈro “ito
dÈni te paÔÔhÈya kÈmavitakkaÑ vÈ byÈpÈdavitakkaÑ vÈ vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ
cintitakÈle jÈnissÈmÊ”ti otÈrÈpekkho chÈyÈ viya anapagacchanto2 anubandhi.
Bodhisattopi hatthagataÑ cakkavattirajjaÑ kheÄapiÓÉaÑ viya
anapekkho chaÉÉetvÈ mahantena sakkÈrena nagarÈ nikkhami
ÈsÈÄhipuÓÓamÈya uttarÈsÈÄhanakkhatte vattamÈne. NikkhamitvÈ ca puna
nagaraÑ oloketukÈmo jÈto. EvaÒca panassa citte uppannamatteyeva
“mahÈpurisa na tayÈ nivattitvÈ olokanakammaÑ katan”ti vadamÈnÈ viya
mahÈpathavÊ kulÈlacakkaÑ viya bhijjitvÈ parivatti. Bodhisatto
nagarÈbhimukho ÔhatvÈ nagaraÑ oloketvÈ tasmiÑ pathavippadese
KaÓÉakanivattanacetiyaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ gantabbamaggÈbhimukhaÑ
KaÓÉakaÑ katvÈ pÈyÈsi mahantena sakkÈrena uÄÈrena sirisobhaggena. TadÈ
kirassa devatÈ purato saÔÔhi ukkÈsahassÈni dhÈrayiÑsu, pacchato saÔÔhi,
dakkhiÓapassato saÔÔhi,
______________________________________________________________
1. DasapurisakoÔisahassÈnaÑ (SÊ, I)
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vÈmapassato saÔÔhi, aparÈ devatÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ aparimÈÓÈ ukkÈ
dhÈrayiÑsu, aparÈ devatÈ ca nÈgasupaÓÓÈdayo ca dibbehi gandhehi mÈlÈhi
cuÓÓehi dh|mehi1 p|jayamÈnÈ gacchanti. PÈricchattakapupphehi ceva
mandÈravapupphehi ca ghanameghavuÔÔhikÈle dhÈrÈhi viya nabhaÑ
nirantaraÑ ahosi, dibbÈni saÑgÊtÈni pavattiÑsu, samantato2 aÔÔhasaÔÔhi
t|riyasatasahassÈni pavajjiÑsu, samuddakucchiyaÑ meghatthanitakÈlo viya
YugandharakucchiyaÑ sÈgaranigghosakÈlo viya vattati.
IminÈ sirisobhaggena gacchanto bodhisatto ekaratteneva tÊÓi rajjÈni
atikkamma tiÑsayojanamatthake AnomÈnadÊtÊraÑ pÈpuÓi. KiÑ pana asso
tato paraÑ gantuÑ na sakkotÊti? No na sakkoti. So hi ekaÑ
cakkavÈÄagabbhaÑ nÈbhiyÈ Ôhitacakkassa nemivaÔÔiÑ maddanto viya
antantena caritvÈ purepÈtarÈsameva ÈgantvÈ attano sampÈditaÑ bhattaÑ
bhuÒjituÑ samattho, tadÈ pana devanÈgasupaÓÓÈdÊhi ÈkÈse ÔhatvÈ ossaÔÔhehi
gandhamÈlÈdÊhi yÈva |ruppadesÈ saÒchannaÑ sarÊraÑ ÈkaÉÉhitvÈ
gandhamÈlÈjaÔaÑ chindantassa atippapaÒco ahosi, tasmÈ
tiÑsayojanamattameva agamÈsi. Atha bodhisatto nadÊtÊre ÔhatvÈ ChannaÑ
pucchi “kinnÈmÈ ayaÑ nadÊ”ti. AnomÈ nÈma devÈti. “AmhÈkampi pabbajjÈ
anomÈ bhavissatÊ”ti paÓhiyÈ ghaÔÔento assassa saÒÒaÑ adÈsi, asso uppatitvÈ
aÔÔh|sabhavitthÈrÈya nadiyÈ pÈrimatÊre aÔÔhÈsi.
Bodhisatto assapiÔÔhito oruyha rajatapaÔÔasadise vÈlukÈpuline ÔhatvÈ
ChannaÑ Èmantesi “samma Channa tvaÑ mayhaÑ ÈbharaÓÈni ceva
KaÓÉakaÒca ÈdÈya gaccha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. Ahampi deva
pabbajissÈmÊti. Bodhisatto “na labbhÈ tayÈ pabbajituÑ, gaccha tvan”ti
tikkhattuÑ paÔibÈhitvÈ ÈbharaÓÈni ceva aÓÉakaÒca paÔicchÈpetvÈ cintesi
“ime mayhaÑ kesÈ samaÓasÈruppÈ na hontÊ”ti3. AÒÒo bodhisattassa kese
chindituÑ yuttar|po natthi, tato “sayameva khaggena chindissÈmÊ”ti
dakkhiÓena hatthena asiÑ gaÓhitvÈ vÈmahatthena
______________________________________________________________
1. Dh|pehi (SÊ, SyÈ)
2. Samantato aÔÔha t|riyÈni saÔÔhi t|riyÈnÊti (SÊ, I), samantato aÔÔha t|riyÈnÊti (Ka)
3. Na honti (SÊ)
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moÄiyÈ saddhiÑ c|ÄaÑ gahetvÈ chindi, kesÈ dva~gulamattÈ hutvÈ
dakkhiÓato ÈvattamÈnÈ sÊsaÑ allÊyiÑsu. TesaÑ yÈvajÊvaÑ tadeva pamÈÓaÑ
ahosi, massu ca tadanur|paÑ, puna kesamassu-ohÈraÓakiccaÑ nÈma nÈhosi.
Bodhisatto saha moÄiyÈ c|ÄaÑ gahetvÈ “sacÈhaÑ Buddho bhavissÈmi, ÈkÈse
tiÔÔhatu, no ce, bh|miyaÑ patat|”ti antalikkhe khipi. TaÑ
c|ÄÈmaÓiveÔhanaÑ yojanappamÈÓaÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. Sakko
devarÈjÈ dibbacakkhunÈ oloketvÈ yojaniyaratanaca~koÔakena1
sampaÔicchitvÈ TÈvatiÑsabhavane C|ÄÈmaÓicetiyaÑ nÈma patiÔÔhÈpesi.
ChetvÈna moÄiÑ varagandhavÈsitaÑ,
VehÈyasaÑ ukkhipi aggapuggalo.
Sahassanetto sirasÈ paÔiggahi,
SuvaÓÓaca~koÔavarena vÈsavoti.
Puna bodhisatto cintesi “imÈni kÈsikavatthÈni mayhaÑ na
samaÓasÈruppÈnÊ”ti. Athassa KassapabuddhakÈle purÈÓasahÈyako
ghaÔÊkÈramahÈbrahmÈ ekaÑ BuddhantaraÑ jaraÑ2 apattena mittabhÈvena
cintesi “ajja me sahÈyako mahÈbhinikkhimanaÑ nikkhanto,
samaÓaparikkhÈramassa gahetvÈ gacchissÈmÊ”ti.
“TicÊvaraÒca patto ca, vÈsÊ s|ci ca bandhanaÑ.
ParissÈvanena aÔÔhete, yuttayogassa bhikkhuno”ti–
Ime aÔÔha samaÓaparikkhÈre ÈharitvÈ adÈsi. Bodhisatto arahaddhajaÑ
nivÈsetvÈ uttamapabbajjÈvesaÑ gaÓhitvÈ “Channa mama vacanena
mÈtÈpit|naÑ ÈrogyaÑ vadehÊ”ti vatvÈ uyyojesi. Channo bodhisattaÑ
vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. KaÓÉako pana channena saddhiÑ
mantayamÈnassa bodhisattassa vacanaÑ suÓanto ÔhatvÈ “natthi dÈni
mayhaÑ puna sÈmino dassanan”ti cakkhupathaÑ vijahanto sokaÑ
adhivÈsetuÑ asakkonto hadayena phalitena kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane
KaÓÉako nÈma devaputto hutvÈ nibbatti. Channassa paÔhamaÑ ekova
______________________________________________________________
1. Yojaniyaratanaca~goÔakena (SÊ, I)
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soko ahosi, KaÓÉakassa pana kÈlakiriyÈya dutiyena sokena pÊÄito rodanto
paridevanto nagaraÑ agamÈsi.
Bodhisattopi pabbajitvÈ tasmiÑyeva padese AnupiyaÑ nÈma
ambavanaÑ atthi, tattha sattÈhaÑ pabbajjÈsukhena vÊtinÈmetvÈ
ekadivaseneva tiÑsayojanamaggaÑ padasÈ gantvÈ RÈjagahaÑ pÈvisi.
PavisitvÈ sapadÈnaÑ piÓÉÈya cari, sakalanagaraÑ bodhisattassa
r|padassanena DhanapÈlakena paviÔÔharÈjagahaÑ viya Asurindena
paviÔÔhadevanagaraÑ viya ca sa~khobhaÑ agamÈsi. RÈjapurisÈ gantvÈ “deva
evar|po nÈma satto nagare piÓÉÈya carati, ‘devo vÈ manusso vÈ nÈgo vÈ
supaÓÓo vÈ ko nÈmeso’ti na jÈnÈmÈ”ti ÈrocesuÑ. RÈjÈ pÈsÈdatale ÔhatvÈ
mahÈpurisaÑ disvÈ acchariyabbhutajÈto purise ÈÓÈpesi “gacchatha bhaÓe,
vÊmaÑsatha, sace amanusso bhavissati, nagarÈ nikkhamitvÈ
antaradhÈyissati, sace devatÈ bhavissati, ÈkÈsena gacchissati, sace nÈgo
bhavissati, pathaviyaÑ nimujjitvÈ gamissati, sace manusso bhavissati,
yathÈladdhaÑ bhikkhaÑ paribhuÒjissatÊ”ti.
MahÈpurisopi kho missakabhattaÑ saÑharitvÈ “alaÑ me ettakaÑ
yÈpanÈyÈ”ti ÒatvÈ paviÔÔhadvÈreneva nagarÈ nikkhamitvÈ
PaÓÉavapabbatacchÈyÈya puratthÈbhimukkho nisÊditvÈ ÈhÈraÑ
paribhuÒjituÑ Èraddho. Athassa antÈni parivattitvÈ mukhena
nikkhamanÈkÈrappattÈni viya ahesuÑ. Tato tena attabhÈvena evar|passa
ÈhÈrassa cakkhunÈpi adiÔÔhapubbatÈya tena paÔik|lÈhÈrena aÔÔiyamÈno evaÑ
attanÈva attÈnaÑ ovadi “Siddhattha tvaÑ sulabhannapÈne kule
tivassikagandhasÈlibhojanaÑ nÈnaggarasehi bhuÒjanaÔÔhÈne nibbattitvÈpi
ekaÑ paÑsuk|likaÑ disvÈ ‘kadÈ nu kho ahampi evar|po hutvÈ piÓÉÈya
caritvÈ bhuÒjissÈmi, bhavissati nu kho me so kÈlo’ti cintetvÈ nikkhanto,
idÈni kiÑ nÈmetaÑ karosÊ”ti. EvaÑ attanÈva attÈnaÑ ovaditvÈ nibbikÈro
hutvÈ ÈhÈraÑ paribhuÒji.
RÈjapurisÈ taÑ pavattiÑ disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ
d|tavacanaÑ sutvÈ vegena nagarÈ nikkhamitvÈ bodhisattassa santikaÑ
gantvÈ iriyÈpathasmiÑyeva pasÊditvÈ bodhisattassa sabbaÑ issariyaÑ
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niyyÈdesi. Bodhisatto “mayhaÑ mahÈrÈja vatthukÈmehi vÈ kilesakÈmehi vÈ
attho natthi, ahaÑ paramÈbhisambodhiÑ patthayanto nikkhanto”ti Èha. RÈjÈ
anekappakÈraÑ yÈcantopi tassa cittaÑ alabhitvÈ “addhÈ tvaÑ Buddho
bhavissasi, Buddhabh|tena pana te paÔhamaÑ mama vijitaÑ Ègantabban”ti
paÔiÒÒaÑ gaÓhi. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana “pabbajjaÑ
kittayissÈmi, yathÈ pabbaji cakkhumÈ”ti imaÑ PabbajjÈsuttaÑ1 saddhiÑ
AÔÔhakathÈya oloketvÈ veditabbo.
Bodhisattopi raÒÒo paÔiÒÒaÑ datvÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno
ŒÄÈraÒca KÈlÈmaÑ UdakaÒca RÈmaputtaÑ upasa~kamitvÈ samÈpattiyo
nibbattetvÈ “nÈyaÑ maggo bodhÈyÈ”ti tampi samÈpattibhÈvanaÑ
anala~karitvÈ sadevakassa lokassa attano thÈmavÊriyasandassanatthaÑ
mahÈpadhÈnaÑ padahitukÈmo UruvelaÑ gantvÈ “ramaÓÊyo vatÈyaÑ
bh|mibhÈgo”ti tattheva vÈsaÑ upagantvÈ mahÈpadhÈnaÑ padahi. Tepi kho
KoÓÉaÒÒappamukhÈ paÒca pabbajitÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu bhikkhÈya
carantÈ tattha bodhisattaÑ sampÈpuÓiÑsu. Atha naÑ chabbassÈni
mahÈpadhÈnaÑ padahantaÑ “idÈni Buddho bhavissati, idÈni Buddho
bhavissatÊ”ti pariveÓasammajjanÈdikÈya vattapaÔipattiyÈ upaÔÔhahamÈnÈ
santi kÈvacarÈvassa ahesuÑ. Bodhisattopi kho “koÔippattaÑ dukkarakÈriyaÑ
karissÈmÊ”ti ekatilataÓÉulÈdÊhipi vÊtinÈmesi, sabbasopi ÈhÈr|pacchedaÑ
akÈsi, devatÈpi lomak|pehi ojaÑ upasaÑharamÈnÈ paÔikkhipi2.
Athassa tÈya nirÈhÈratÈya paramakasimÈnappattakÈyassa3
suvaÓÓavaÓÓo kÈyo kÈÄavaÓÓo ahosi, bÈttiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni
paÔicchannÈni ahesuÑ. AppekadÈ appÈÓakaÑ jhÈnaÑ jhÈyanto
mahÈvedanÈhi abhitunno visaÒÒÊbh|to ca~kamanakoÔiyaÑ patati. Atha naÑ
ekaccÈ devatÈ “kÈlakato samaÓo Gotamo”ti vadanti, ekaccÈ “vihÈroveso
arahatan”ti4 ÈhaÑsu. Tattha yÈsaÑ “kÈlakato”ti ahosi, tÈ gantvÈ
SuddhodanamahÈrÈjassa ÈrocesuÑ “tumhÈkaÑ putto kÈlakato”ti. Mama
putto Buddho hutvÈ kÈlakato, ahutvÈti. Buddho bhavituÑ nÈsakkhi,
padhÈnabh|miyaÑyeva
______________________________________________________________
1. Khu 1. 140 piÔÔhe SuttanipÈte.
2. PakkhipiÑsu (Ka)
3. ParamakisappattakÈyassa (Ka)
4. NirÈhÈratÈya mucchito esoti (Ka) Ma-®Ôha 2. 190 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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patitvÈ kÈlakatoti. IdaÑ sutvÈ rÈjÈ “nÈhaÑ saddahÈmi, mama puttassa
bodhiÑ appatvÈ kÈlakiriyÈ nÈma natthÊ”ti paÔikkhipi. KasmÈ pana rÈjÈ na
saddahatÊti? KÈÄadevÊlatÈpasassa vandÈpanadivase jamburukkham|le ca
pÈÔihÈriyÈnaÑ diÔÔhattÈ.
Puna bodhisatte saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ uÔÔhite tÈ devatÈ gantvÈ “arogo te
mahÈrÈja putto”ti Èrocenti. RÈjÈ “jÈnÈmahaÑ puttassa amaraÓabhÈvan”ti
vadati. MahÈsattassa chabbassÈni dukkarakÈriyaÑ karontassa ÈkÈse
gaÓÔhikaraÓakÈlo viya ahosi. So “ayaÑ dukkarakÈrikÈ nÈma bodhÈya maggo
na hotÊ”ti oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈretuÑ gÈmanigamesu piÓÉÈya caritvÈ ÈhÈraÑ
Èhari, athassa bÈttiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni pÈkatikÈni ahesuÑ, kÈyo
suvaÓÓavaÓÓo ahosi. PaÒcavaggiyÈ bhikkh| “ayaÑ chabbassÈni
dukkarakÈrikaÑ karontopi sabbaÒÒutaÑ paÔivijjhituÑ nÈsakkhi, idÈni
gÈmÈdÊsu piÓÉÈya caritvÈ oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhariyamÈno kiÑ sakkhissati,
bÈhuliko esa padhÈnavibbhanto, sÊsaÑ nhÈyitukÈmassa
ussÈvabindutakkanaÑ viya amhÈkaÑ etassa santikÈ visesatakkanaÑ, kiÑ no
iminÈ”ti mahÈpurisaÑ pahÈya attano attano pattacÊvaraÑ gahetvÈ
aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ gantvÈ IsipatanaÑ pavisiÑsu.
Tena kho pana samayena UruvelÈyaÑ SenÈnigame
SenÈnikuÔumbikassa1 gehe nibbattÈ SujÈtÈ nÈma dÈrikÈ vayappattÈ ekasmiÑ
nigrodharukkhe patthanaÑ akÈsi “sace samajÈtikaÑ kulagharaÑ gantvÈ
paÔhamagabbhe puttaÑ labhissÈmi, anusaÑvaccharaÑ te
satasahassapariccÈgena balikammaÑ karissÈmÊ”ti. TassÈ sÈ patthanÈ
samijjhi. SÈ mahÈsattassa dukkarakÈrikaÑ karontassa chaÔÔhe vasse2
paripuÓÓe visÈkhapuÓÓamÈyaÑ balikammaÑ kÈtukÈmÈ hutvÈ puretaraÑ
dhenusahassaÑ laÔÔhimadhukavane carÈpetvÈ tÈsaÑ khÊraÑ paÒca
dhenusatÈni pÈyetvÈ tÈsaÑ khÊraÑ aÉÉhatiyÈnÊti evaÑ yÈva soÄasannaÑ
dhen|naÑ khÊraÑ aÔÔha dhenuyo pivanti, tÈva khÊrassa bahalataÒca
madhurataÒca ojavantataÒca patthayamÈnÈ khÊraparivattanaÑ nÈma akÈsi.
SÈ visÈkhapuÓÓamadivase “pÈtova balikammaÑ karissÈmÊ”ti rattiyÈ
pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya tÈ aÔÔha dhenuyo duhÈpesi.
______________________________________________________________
1. SenÈninigame SenÈnikuÔumbikassa (SÊ, I) Ma-®Ôha 2. 79 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. Chabbasse (Ka)
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vacchakÈ dhen|naÑ thanam|laÑ nÈgamiÑsu, thanam|le pana navabhÈjane
upanÊtamatte1 attano dhammatÈya khÊradhÈrÈ pavattiÑsu. TaÑ acchariyaÑ
disvÈ SujÈtÈ sahattheneva khÊraÑ gahetvÈ navabhÈjane pakkhipitvÈ
sahattheneva aggiÑ katvÈ pacituÑ Èrabhi.
TasmiÑ pÈyÈse paccamÈne mahantamahantÈ pubbuÄÈ2 uÔÔhahitvÈ
dakkhiÓÈvattÈ hutvÈ saÒcaranti, ekaphusitampi bahi na patati, uddhanato
appamattakopi dh|mo na uÔÔhahati. TasmiÑ samaye cattÈro lokapÈlÈ
ÈgantvÈ uddhane ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu, mahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi, Sakko
alÈtÈni samÈnento aggiÑ jÈlesi. DevatÈ dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su
mahÈdÊpesu devÈnaÒca manussÈnaÒca upakappana-ojaÑ attano
devÈnubhÈvena daÓÉakabaddhaÑ madhupaÔalaÑ pÊÄetvÈ madhuÑ
gaÓhamÈnÈ viya saÑharitvÈ tattha pakkhipiÑsu. AÒÒesu hi kÈlesu devatÈ
kabaÄe kabaÄe ojaÑ pakkhipanti, sambodhidivase ca pana parinibbÈnadivase
ca ukkhaliyaÑyeva pakkhipanti. SujÈtÈ ekadivaseyeva3 tattha attano
pÈkaÔÈni anekÈni acchariyÈni disvÈ PuÓÓaÑ dÈsiÑ Èmantesi “amma PuÓÓe
ajja amhÈkaÑ devatÈ ativiya pasannÈ, mayÈ ettake kÈle evar|paÑ
acchariyaÑ nÈma na diÔÔhapubbaÑ, vegena gantvÈ devaÔÔhÈnaÑ
paÔijaggÈhÊ”ti. SÈ “sÈdhu ayye”ti tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ turitaturitÈ
rukkham|laÑ agamÈsi.
Bodhisattopi kho tasmiÑ rattibhÈge paÒca mahÈsupine disvÈ
pariggaÓhanto “nissaÑsayenÈhaÑ ajja Buddho bhavissÈmÊ”ti
katasanniÔÔhÈno tassÈ rattiyÈ accayena katasarÊrapaÔijaggano
bhikkhÈcÈrakÈlaÑ ÈgamayamÈno pÈtova ÈgantvÈ tasmiÑ rukkham|le nisÊdi
attano pabhÈya sakalarukkhaÑ4 obhÈsayamÈno. Atha kho sÈ puÓÓÈ ÈgantvÈ
addasa bodhisattaÑ rukkham|le pÈcÊnalokadhÈtuÑ olokayamÈnaÑ
nisinnaÑ, sarÊrato cassa nikkhantÈhi pabhÈhi sakalarukkhaÑ
suvaÓÓavaÓÓaÑ. DisvÈ tassÈ etadahosi “ajja amhÈkaÑ devatÈ rukkhato
oruyha sahattheneva balikammaÑ sampaÔicchituÑ nisinnÈ maÒÒe”ti
ubbegappattÈ hutvÈ vegenÈgantvÈ SujÈtÈya etamatthaÑ Èrocesi.
______________________________________________________________
1. NavabhÈjanesu upanÊtamattesu (SyÈ, Ka)
3. Ekadivaseneva (SÊ, SyÈ, I)

2. BubbulÈ (SÊ, I)
4. Sakalarukkham|laÑ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

81

SujÈtÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnasÈ hutvÈ “ajja dÈni paÔÔhÈya
mama jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne tiÔÔhÈhÊ”ti dhÊtu anucchavikaÑ sabbÈla~kÈraÑ adÈsi.
YasmÈ pana BuddhabhÈvaÑ pÈpuÓanadivase satasahassagghanikaÑ
suvaÓÓapÈtiÑ laddhuÑ vaÔÔati, tasmÈ sÈ “suvaÓÓapÈtiyaÑ pÈyÈsaÑ
pakkhipissÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ
nÊharÈpetvÈ tattha pÈyÈsaÑ pakkhipitukÈmÈ pakkabhÈjanaÑ Èvajjesi, sabbo
pÈyÈso padumapattÈ udakaÑ viya vinivattitvÈ pÈtiyaÑ patiÔÔhÈsi,
ekapÈtip|ramattova ahosi. SÈ taÑ pÈtiÑ aÒÒÈya suvaÓÓapÈtiyÈ paÔikujjitvÈ
odÈtavatthena1 veÔhetvÈ sabbÈla~kÈrehi attabhÈvaÑ ala~karitvÈ taÑ pÈtiÑ
attano sÊse ÔhapetvÈ mahantena ÈnubhÈvena nigrodharukkham|laÑ gantvÈ
bodhisattaÑ oloketvÈ balavasomanassajÈtÈ “rukkhadevatÈ”ti saÒÒÈya
diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya onatonatÈ gantvÈ sÊsato pÈtiÑ otÈretvÈ vivaritvÈ
suvaÓÓabhi~kÈrena gandhapupphavÈsitaÑ udakaÑ gahetvÈ bodhisattaÑ
upagantvÈ aÔÔhÈsi. GhaÔÊkÈramahÈbrahmunÈ dinno mattikÈpatto ettakaÑ
addhÈnaÑ bodhisattaÑ avijahitvÈ tasmiÑ khaÓe adassanaÑ gato, bodhisatto
pattaÑ apassanto dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ udakaÑ sampaÔicchi. SujÈtÈ
saheva pÈtiyÈ pÈyÈsaÑ mahÈpurisassa hatthe Ôhapesi, mahÈpuriso SujÈtaÑ
olokesi. SÈ ÈkÈraÑ sallakkhetvÈ “ayya mayÈ tumhÈkaÑ pariccattaÑ,
gaÓhitvÈ yathÈruciÑ gacchathÈ”ti vanditvÈ “yathÈ mayhaÑ manoratho
nipphanno, evaÑ tumhÈkampi nipphajjat|”ti vatvÈ satasahassagghanikÈya
suvaÓÓapÈtiyÈ purÈÓapaÓÓe viya anapekkhÈ2 hutvÈ pakkÈmi.
Bodhisattopi kho nisinnaÔÔhÈnÈ uÔÔhÈya rukkhaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
pÈtiÑ ÈdÈya NeraÒjarÈya tÊraÑ3 gantvÈ anekesaÑ bodhisattasahassÈnaÑ
abhisambujjhanadivase otaritvÈ nhÈnaÔÔhÈnaÑ SuppatiÔÔhitatitthaÑ nÈma
atthi, tassa tÊre pÈtiÑ ÔhapetvÈ otaritvÈ nhatvÈ anekabuddhasatasahassÈnaÑ
nivÈsanaÑ arahaddhajaÑ nivÈsetvÈ puratthÈbhimukho nisÊditvÈ
ekaÔÔhitÈlapakkappamÈÓe ek|napaÒÒÈsa piÓÉe katvÈ sabbaÑ appodakaÑ
madhupÈyÈsaÑ paribhuÒji. So eva hissa Buddhabh|tassa sattasattÈhaÑ
BodhimaÓÉe vasantassa ek|napaÒÒÈsa divasÈni ÈhÈro ahosi, ettakaÑ
______________________________________________________________
1. Vasanena (SÊ, I)
3. NeraÒjarÈbhimukhaÑ (Ka)

2. PurÈÓapaÓÓaÑ viya pariccajitvÈ anapekkhÈ (Ka)
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kÈlaÑ neva aÒÒo ÈhÈro atthi, na nhÈnaÑ, na mukhadhovanaÑ, na
sarÊravaÄaÒjo, jhÈnasukhena maggasukhena phalasukhena ca vÊtinÈmesi.
TaÑ pana pÈyÈsaÑ paribhuÒjitvÈ suvaÓÓapÈtiÑ gahetvÈ “sacÈhaÑ ajja
Buddho bhavituÑ sakkhissÈmi, ayaÑ pÈti paÔisotaÑ gacchatu, no ce
sakkhissÈmi, anusotaÑ gacchat|”ti vatvÈ nadÊsote pakkhipi. SÈ sotaÑ
chindamÈnÈ nadÊmajjhaÑ gantvÈ majjhamajjhaÔÔhÈneneva javasampanno
asso viya asÊtihatthamattaÔÔhÈnaÑ paÔisotaÑ gantvÈ ekasmiÑ ÈvaÔÔe
nimujjitvÈ kÈÄanÈgarÈjabhavanaÑ gantvÈ tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ
paribhogapÈtiyo “kili kilÊ”ti ravaÑ kÈrayamÈnÈ paharitvÈva tÈsaÑ
sabbaheÔÔhimÈ hutvÈ aÔÔhÈsi. KÈÄo nÈgarÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ “hiyyo eko
Buddho nibbatto, puna ajja eko nibbatto”ti vatvÈ anekehi padasatehi thutiyo
vadamÈno uÔÔhÈsi. Tassa kira mahÈpathaviyÈ ekayojanatigÈvutappamÈÓaÑ
nataÑ p|retvÈ ÈrohanakÈlo “ajja vÈ hiyyo vÈ”ti sadiso ahosi.
Bodhisattopi nadÊtÊramhi supupphitasÈlavane divÈvihÈraÑ katvÈ
sÈyanhasamaye pupphÈnaÑ vaÓÔato muccanakÈle devatÈhi ala~katena
aÔÔh|sabhavitthÈrena maggena sÊho viya vijambhamÈno
BodhirukkhÈbhimukho pÈyÈsi. NÈgayakkhasupaÓÓÈdayo dibbehi
gandhapupphÈdÊhi p|jayiÑsu, dibbasa~gÊtÈdÊni pavattayiÑsu, dasasahassÊ
lokadhÈtu ekagandhÈ ekamÈlÈ ekasÈdhukÈrÈ ahosi. TasmiÑ samaye Sotthiyo
nÈma1 tiÓahÈrako tiÓaÑ ÈdÈya paÔipathe Ègacchanto mahÈpurisassa ÈkÈraÑ
ÒatvÈ aÔÔha tiÓamuÔÔhiyo adÈsi. Bodhisatto tiÓaÑ gahetvÈ BodhimaÓÉaÑ
Èruyha dakkhiÓadisÈbhÈge uttarÈbhimukho aÔÔhÈsi, tasmiÑ khaÓe
dakkhiÓacakkavÈÄaÑ osÊditvÈ heÔÔhÈ AvÊcisampattaÑ viya ahosi,
uttaracakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ upari BhavaggappattaÑ viya ahosi. Bodhisatto
“idaÑ sambodhiÑ pÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ
karonto pacchimadisÈbhÈgaÑ gantvÈ puratthÈbhimukho aÔÔhÈsi, tato
pacchimacakkavÈÄaÑ osÊditvÈ heÔÔhÈ AvÊcisampattaÑ viya ahosi,
puratthimacakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ upari BhavaggappattaÑ viya ahosi.
®hitaÔÔhitaÔÔhÈne kirassa nemivaÔÔipariyante akkante nÈbhiyÈ
patiÔÔhitamahÈsakaÔacakkaÑ
______________________________________________________________
1. Suddhiyo nÈma(Ka)
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viya mahÈpathavÊ onatunnatÈ ahosi. Bodhisatto “idampi sambodhiÑ
pÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ karonto
uttaradisÈbhÈgaÑ gantvÈ dakkhiÓÈbhimukho aÔÔhÈsi, tato uttaracakkavÈÄaÑ
osÊditvÈ heÔÔhÈ AvÊcisampattaÑ viya ahosi, dakkhiÓacakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ
upari BhavaggappattaÑ viya ahosi. Bodhisatto “idampi sambodhiÑ
pÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ karonto
puratthimadisÈbhÈgaÑ gantvÈ pacchimÈbhimukho aÔÔhÈsi.
PuratthimadisÈbhÈge pana sabbabuddhÈnaÑ palla~kaÔÔhÈnaÑ, taÑ neva
chambhati, na kampati. MahÈsatto “idaÑ sabbabuddhÈnaÑ avijahitaÑ
acalaÔÔhÈnaÑ kilesapaÒjaraviddhaÑsanaÔÔhÈnan”ti ÒatvÈ tÈni tiÓÈni agge
gahetvÈ cÈlesi, tÈvadeva cuddasahattho palla~ko ahosi. TÈnipi kho tiÓÈni
tathÈr|pena saÓÔhÈnena saÓÔhahiÑsu1, yathÈr|paÑ sukusalopi cittakÈro vÈ
potthakÈro vÈ Èlikhitumpi samattho natthi. Bodhisatto bodhikkhandhaÑ
piÔÔhito katvÈ puratthÈbhimukho daÄhamÈnaso hutvÈ–
“KÈmaÑ taco ca nhÈru ca, aÔÔhi ca avasissatu.
Upasussatu nissesaÑ, sarÊre maÑsalohitaÑ.
Na tvevÈhaÑ sammÈsambodhiÑ appatvÈ imaÑ palla~kaÑ
bhindissÈmÊ”ti asanisatasannipÈtenapi abhejjar|paÑ AparÈjitapalla~kaÑ
ÈbhujitvÈ nisÊdi.
TasmiÑ samaye mÈro devaputto “SiddhatthakumÈro mayhaÑ vasaÑ
atikkamitukÈmo, na dÈnissa atikkamituÑ dassÈmÊ”ti mÈrabalassa santikaÑ
gantvÈ etamatthaÑ ÈrocetvÈ mÈraghosanaÑ nÈma ghosÈpetvÈ mÈrabalaÑ
ÈdÈya nikkhami. SÈ mÈrasenÈ mÈrassa purato dvÈdasayojanÈ hoti,
dakkhiÓato ca vÈmato ca dvÈdasayojanÈ, pacchato yÈva
cakkavÈÄapariyantaÑ katvÈ ÔhitÈ, uddhaÑ navayojanubbedhÈ, yassÈ
unnadantiyÈ unnÈdasaddo yojanasahassato paÔÔhÈya pathaviundriyanasaddo2 viya suyyati. Atha mÈro devaputto diyaÉÉhayojanasatikaÑ
GirimekhalaÑ nÈma hatthiÑ abhiruhitvÈ bÈhusahassaÑ mÈpetvÈ
nÈnÈvudhÈni aggahesi. AvasesÈyapi mÈraparisÈya dve janÈ ekasadisaÑ
ÈvudhaÑ na gaÓhiÑsu, nÈnappakÈravaÓÓÈ nÈnappakÈramukhÈ hutvÈ
mahÈsattaÑ ajjhottharamÈnÈ ÈgamiÑsu.
______________________________________________________________
1. SanthariÑsu (Ka)

2. Pathavi-udriyanasaddo (SÊ, I)
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DasasahassacakkavÈÄadevatÈ pana mahÈsattassa thutiyo vadamÈnÈ
aÔÔhaÑsu, Sakko devarÈjÈ Vijayuttarasa~khaÑ dhamamÈno aÔÔhÈsi. So kira
sa~kho vÊsahatthasatiko hoti, sakiÑ vÈtaÑ gÈhÈpetvÈ dhamanto1 cattÈro
mÈse saddaÑ karitvÈ nissaddo hoti. MahÈkÈÄanÈgarÈjÈ atirekapadasatena
vaÓÓaÑ vadanto aÔÔhÈsi, mahÈbrahmÈ setacchattaÑ dhÈrayamÈno aÔÔhÈsi.
MÈrabale pana BodhimaÓÉaÑ upasa~kamante2 tesaÑ ekopi ÔhÈtuÑ
nÈsakkhi, sammukhasammukhaÔÔhÈneneva palÈyiÑsu. KÈÄo nÈgarÈjÈ
pathaviyaÑ nimujjitvÈ paÒcayojanasatikaÑ maÒjerikanÈgabhavanaÑ gantvÈ
ubhohi hatthehi mukhaÑ pidahitvÈ nipanno, Sakko Vijayuttarasa~khaÑ
piÔÔhiyaÑ katvÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ aÔÔhÈsi, mahÈbrahmÈ setacchattaÑ
cakkavÈÄakoÔiyaÑ ÔhapetvÈ brahmalokameva agamÈsi. EkÈ devatÈpi ÔhÈtuÑ
samatthÈ nÈhosi, mahÈpuriso ekakova nisÊdi.
MÈropi attano parisaÑ Èha “tÈtÈ Suddhodanaputtena Siddhatthena
sadiso aÒÒo puriso nÈma natthi, mayaÑ sammukhÈ yuddhaÑ dÈtuÑ na
sakkhissÈma, pacchÈbhÈgena dassÈmÈ”ti. MahÈpurisopi tÊÓi passÈni
oloketvÈ sabbadevatÈnaÑ palÈtattÈ suÒÒÈni addasa. Puna uttarapassena
mÈrabalaÑ ajjhottharamÈnaÑ disvÈ “ayaÑ ettako jano maÑ ekakaÑ
sandhÈya mahantaÑ vÈyÈmaÑ parakkamaÑ karoti, imasmiÑ ÔhÈne mayhaÑ
mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ bhÈtÈ vÈ aÒÒo vÈ koci ÒÈtako natthi, imÈ pana dasa
pÈramiyova mayhaÑ dÊgharattaÑ puÔÔhaparijanasadisÈ, tasmÈ pÈramiyova
phalakaÑ katvÈ pÈramisattheneva paharitvÈ ayaÑ balakÈyo mayÈ
viddhaÑsetuÑ vaÔÔatÊ”ti dasa pÈramiyo ÈvajjamÈno nisÊdi.
Atha kho mÈro devaputto “eteneva SiddhatthaÑ palÈpessÈmÊ”ti
vÈtamaÓÉalaÑ samuÔÔhÈpesi, ta~khaÓaÑyeva puratthimÈdibhedÈ vÈtÈ
samuÔÔhahitvÈ aÉÉhayojana-ekayojanadviyojanatiyojanappamÈÓÈni
pabbatak|ÔÈni padÈletvÈ vanagaccharukkhÈdÊni umm|letvÈ samantÈ
gÈmanigame cuÓÓavicuÓÓaÑ kÈtuÑ samatthÈpi mahÈpurisassa puÒÒatejena
vihatÈnubhÈvÈ bodhisattaÑ patvÈ cÊvarakaÓÓamattampi cÈletuÑ
nÈsakkhiÑsu. Tato “udakena naÑ ajjhottharitvÈ mÈressÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. DhamamÈno (?)

2. Upasa~kamante upasa~kamante (SÊ, I)
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mahÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi, tassÈnubhÈvena upar|pari
satapaÔalasahassapaÔalÈdibhedÈ valÈhakÈ uÔÔhahitvÈ vassiÑsu.
VuÔÔhidhÈrÈvegena pathavÊ chiddÈ ahosi. VanarukkhÈdÊnaÑ uparibhÈgena
mahÈmegho ÈgantvÈ mahÈsattassa cÊvare ussÈvabinduÔÔhÈnamattampi1
temetuÑ nÈsakkhi. Tato pÈsÈÓavassaÑ samuÔÔhÈpesi, mahantÈni mahantÈni
pabbatak|ÔÈni dh|mÈyantÈni pajjalantÈni ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattaÑ patvÈ
dibbamÈlÈguÄabhÈvaÑ ÈpajjiÑsu. Tato paharaÓavassaÑ samuÔÔhÈpesi,
ekatodhÈrÈ-ubhatodhÈrÈ-asisattikhurappÈdayo dh|mÈyantÈ pajjalantÈ
ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattaÑ patvÈ dibbapupphÈni ahesuÑ. Tato
a~gÈravassaÑ samuÔÔhÈpesi, kiÑ sukavaÓÓÈ a~gÈrÈ ÈkÈsenÈgantvÈ
bodhisattassa pÈdam|le dibbapupphÈni hutvÈ vikiriÑsu. Tato
kukkuÄavassaÑ samuÔÔhÈpesi, accuÓho aggivaÓÓo kukkuÄo ÈkÈsenÈgantvÈ
bodhisattassa pÈdam|le dibbacandanacuÓÓaÑ hutvÈ nipati. Tato
vÈlukÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi, atisukhumavÈlukÈ dh|mÈyantÈ pajjalantÈ
ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa pÈdam|le dibbapupphÈni hutvÈ nipatiÑsu. Tato
kalalavassaÑ samuÔÔhÈpesi, taÑ kalalaÑ dh|mÈyantaÑ pajjalantaÑ
ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa pÈdam|le dibbavilepanaÑ hutvÈ nipati. Tato
“iminÈ bhiÑsetvÈ siddhatthaÑ palÈpessÈmÊ”ti andhakÈraÑ samuÔÔhÈpesi,
taÑ catura~gasamannÈgataÑ viya mahÈtamaÑ hutvÈ bodhisattaÑ patvÈ
s|riyappabhÈvihataÑ viya andhakÈraÑ antaradhÈyi.
EvaÑ mÈro imÈhi navahi vÈtavassapÈsÈÓapaharaÓaa~gÈrakukkuÄavÈlukÈkalala-andhakÈravuÔÔhÊhi bodhisattaÑ palÈpetuÑ
asakkonto “kiÑ bhaÓe tiÔÔhatha, imaÑ SiddhatthakumÈraÑ gaÓhatha hanatha
palÈpethÈ”ti parisaÑ ÈÓÈpetvÈ sayampi Girimekhalassa hatthino khandhe
nisinno cakkÈvudhaÑ ÈdÈya bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “Siddhattha uÔÔhÈhi
etasmÈ palla~kÈ, nÈyaÑ tuyhaÑ pÈpuÓÈti, mayhaÑ eva pÈpuÓÈtÊ”ti Èha.
MahÈsatto tassa vacanaÑ sutvÈ avoca “mÈra neva tayÈ dasa pÈramiyo
p|ritÈ, na upapÈramiyo, na paramatthapÈramiyo, nÈpi paÒca mahÈpariccÈgÈ
pariccattÈ, na ÒÈtatthacariyÈ, na lokatthacariyÈ, na buddhicariyÈ p|ritÈ,
______________________________________________________________
1. UssÈvabindupatanamattampi (SyÈ), ussÈvabindugaÓhamattampi (Ka)
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sabbÈ tÈ mayÈyeva p|ritÈ, tasmÈ nÈyaÑ palla~ko tuyhaÑ pÈpuÓÈti,
mayheveso pÈpuÓÈtÊ”ti.
MÈro kuddho kodhavegaÑ asahanto mahÈpurisassa cakkÈvudhaÑ
vissajjesi, taÑ tassa dasa pÈramiyo Èvajjentassa uparibhÈge mÈlÈvitÈnaÑ
hutvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ kira khuradhÈracakkÈvudhaÑ aÒÒadÈ tena kuddhena
vissaÔÔhaÑ ekaghanapÈsÈÓatthambhe vaÑsakaÄÊre viya chindantaÑ gacchati,
idÈni pana tasmiÑ mÈlÈvitÈnaÑ hutvÈ Ôhite avasesÈ mÈraparisÈ “idÈni
palla~kato vuÔÔhÈya palÈyissatÊ”ti mahantamahantÈni selak|ÔÈni vissajjesuÑ,
tÈnipi mahÈpurisassa dasa pÈramiyo Èvajjentassa mÈlÈguÄabhÈvaÑ ÈpajjitvÈ
bh|miyaÑ patiÑsu. DevatÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ÔhitÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ
sÊsaÑ ukkhipitvÈ “naÔÔho vata bho CiddhatthakumÈrassa r|paggappatto
attabhÈvo, kiÑ nu kho karissatÊ”ti olokenti.
Tato mahÈpuriso “p|ritapÈramÊnaÑ bodhisattÈnaÑ
abhisambujjhanadivase pattapalla~ko mayhaÑva pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ ÔhitaÑ
mÈraÑ Èha “mÈra tuyhaÑ dÈnassa dinnabhÈve ko sakkhÊ”ti. MÈro “ime
ettakÈ janÈ sakkhino”ti mÈrabalÈbhimukhaÑ hatthaÑ pasÈresi. TasmiÑ
khaÓe mÈraparisÈya “ahaÑ sakkhÊ, ahaÑ sakkhÊ”ti pavattasaddo pathaviundriyanasaddasadiso ahosi. Atha mÈro mahÈpurisaÑ Èha “Siddhattha
tuyhaÑ dÈnassa dinnabhÈve ko sakkhÊ”ti. MahÈpuriso “tuyhaÑ tÈva dÈnassa
dinnabhÈve sacetanÈ sakkhino, mayhaÑ pana imasmiÑ ÔhÈne sacetano koci
sakkhÊ nÈma natthi, tiÔÔhatu tÈva me avasesattabhÈvesu dinnadÈnaÑ,
VessantarattabhÈve pana ÔhatvÈ mayhaÑ sattasatakamahÈdÈnassa
dinnabhÈve ayaÑ acetanÈpi ghanamahÈpathavÊ sakkhÊ”ti
cÊvaragabbhantarato dakkhiÓahatthaÑ abhinÊharitvÈ “vessantarattabhÈve
ÔhatvÈ mayhaÑ sattasatakamahÈdÈnassa dinnabhÈve tvaÑ sakkhÊ na
sakkhÊ”ti mahÈpathavi-abhimukhaÑ hatthaÑ pasÈresi. MahÈpathavÊ “ahaÑ
te tadÈ1 sakkhÊ”ti viravasatena viravasahassena viravasatasahassena
mÈrabalaÑ avattharamÈnÈ viya unnadi.
______________________________________________________________
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Tato mahÈpurise “dinnaÑ te Siddhattha mahÈdÈnaÑ uttamadÈnan”ti
VessantaradÈnaÑ sammasante diyaÉÉhayojanasatiko GirimekhalahatthÊ
jaÓÓukehi pathaviyaÑ patiÔÔhÈsi, mÈraparisÈ disÈvidisÈ palÈyi, dve
ekamaggena gatÈ nÈma natthi, sÊsÈbharaÓÈni ceva nivatthavatthÈni1 ca
pahÈya sammukhasammukhadisÈhiyeva palÈyiÑsu. Tato devasaÑghÈ
palÈyamÈnaÑ mÈrabalaÑ disvÈ “mÈrassa parÈjayo jÈto,
SiddhatthakumÈrassa jayo, jayap|jaÑ karissÈmÈ”ti nÈgÈ nÈgÈnaÑ supaÓÓÈ
supaÓÓÈnaÑ devatÈ devatÈnaÑ brahmÈno brahmÈnaÑ ugghosetvÈ2
gandhamÈlÈdihatthÈ mahÈpurisassa santikaÑ Bodhipalla~kaÑ agamaÑsu.
EvaÑ gatesu ca pana tesu–
Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ,
MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo.
UgghosayuÑ3 BodhimaÓÉe pamoditÈ,
JayaÑ tadÈ nÈgagaÓÈ Mahesino.
Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ,
MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo.
UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ,
SupaÓÓasaÑghÈpi jayaÑ4 Mahesino.
Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ,
MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo.
UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ,
JayaÑ tadÈ devagaÓÈ Mahesino.
Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ,
MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo.
UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ,
JayaÑ tadÈ brahmagaÓÈpi tÈdinoti.
AvasesÈ dasasu cakkavÈÄasahassesu devatÈ mÈlÈgandhavilepanehi ca
p|jayamÈnÈ nÈnappakÈrÈ thutiyo ca vadamÈnÈ aÔÔhaÑsu. EvaÑ
______________________________________________________________
1. VatthÈbharaÓÈni (Ka)
3. UgghosisuÑ (Ka)

2. PesetvÈ (SÊ, I)
4. JayaÑ tadÈ supaÓÓasaÑghÈpi (Ka)
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anattha~gateyeva1 s|riye mahÈpuriso mÈrabalaÑ vidhametvÈ cÊvar|pari
patamÈnehi Bodhirukkha~kurehi rattapavÈÄapallavehi2 viya p|jiyamÈno
paÔhamayÈme pubbenivÈsaÒÈÓaÑ anussaritvÈ majjhimayÈme dibbacakkhuÑ
visodhetvÈ pacchimayÈme paÔiccasamuppÈde ÒÈÓaÑ otÈresi. Athassa
dvÈdasapadikaÑ paccayÈkÈraÑ vaÔÔavivaÔÔavasena anulomapaÔilomato
sammasantassa3 dasasahassÊ lokadhÈtu udakapariyantaÑ katvÈ
dvÈdasakkhattuÑ sampakampi.
MahÈpurise pana dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ
aruÓuggamanavelÈya sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhante sakaladasasahassÊ
lokadhÈtu ala~katapaÔiyattÈ ahosi. PÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ
ussÈpitÈnaÑ dhajÈnaÑ paÔÈkÈnaÑ raÑsiyo4
pacchimacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ paharanti, tathÈ
pacchimacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ussÈpitÈnaÑ
pÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ, dakkhiÓacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ
ussÈpitÈnaÑ uttaracakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ, uttaracakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ
ussÈpitÈnaÑ dakkhiÓacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ paharanti, pathavitale
ussÈpitÈnaÑ pana dhajÈnaÑ paÔÈkÈnaÑ brahmalokaÑ Èhacca aÔÔhaÑsu,
brahmaloke baddhÈnaÑ pathavitale patiÔÔhahiÑsu, dasasahassacakkavÈÄesu
pupph|pagarukkhÈ pupphaÑ gaÓhiÑsu, phal|pagarukkhÈ
phalapiÓÉÊbhÈrabharitÈ ahesuÑ. Khandhesu khandhapadumÈni pupphiÑsu,
sÈkhÈsu sÈkhÈpadumÈni, latÈsu latÈpadumÈni, ÈkÈse olambakapadumÈni,
silÈtalÈni bhinditvÈ upar|pari satta satta5 hutvÈ daÓÉakapadumÈni
uÔÔhahiÑsu. DasasahassÊ lokadhÈtu vaÔÔetvÈ vissaÔÔhamÈlÈguÄÈ viya
susanthatapupphasanthÈro viya ca ahosi. CakkavÈÄantaresu
aÔÔhayojanasahassalokantarikÈ sattas|riyappabhÈyapi anobhÈsitapubbÈ
ekobhÈsÈ ahesuÑ, caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊro mahÈsamuddo
madhurodako ahosi, nadiyo nappavattiÑsu, jaccandhÈ r|pÈni passiÑsu,
jÈtibadhirÈ saddaÑ suÓiÑsu, jÈtipÊÔhasappino padasÈ gacchiÑsu,
andubandhanÈdÊni chijjitvÈ patiÑsu.
EvaÑ aparimÈÓena sirivibhavena p|jiyamÈno mahÈpuriso
anekappakÈresu acchariyadhammesu pÈtubh|tesu sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
paÔivijjhitvÈ sabbabuddhÈnaÑ avijahitaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
______________________________________________________________
1. DharamÈneyeva (SÊ, SyÈ)
3. Sammasantassa sammasantassa (SÊ)
5. SatapattÈni (Ka)

2. RattapavÈÄadalehi (SÊ, SyÈ)
4. DhajÈnaÑ paÔÈkÈ (Ka)
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“AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvissaÑ anibbisaÑ.
GahakÈraÑ gavesanto, dukkhÈ jÈti punappunaÑ.
GahakÈraka diÔÔhosi, puna gehaÑ na kÈhasi.
SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, gahak|ÔaÑ visa~khataÑ.
Visa~khÈragataÑ cittaÑ, taÓhÈnaÑ khayamajjhagÈ”ti1.
Iti tusitapurato paÔÔhÈya yÈva ayaÑ BodhimaÓÉe sabbaÒÒutappatti,
ettakaÑ ÔhÈnaÑ Avid|renidÈnaÑ nÈmÈti veditabbaÑ.
Avid|renidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. SantikenidÈnakathÈ
“SantikenidÈnaÑ pana ‘BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. VesÈliyaÑ viharati mahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyan’ti
evaÑ tesu tesu ÔhÈnesu viharato tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈneyeva labbhatÊ”ti
vuttaÑ. KiÒcÈpi evaÑ vuttaÑ, atha kho pana tampi Èdito paÔÔhÈya evaÑ
veditabbaÑ–udÈnaÑ udÈnetvÈ jayapalla~ke nisinnassa hi Bhagavato
etadahosi “ahaÑ kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni imassa
palla~kassa kÈraÓÈ sandhÈviÑ, ettakaÑ me kÈlaÑ imasseva palla~kassa
kÈraÓÈ ala~katasÊsaÑ gÊvÈya chinditvÈ dinnaÑ, su-aÒjitÈni akkhÊni
hadayamaÑsaÒca ubbaÔÔetvÈ dinnaÑ, JÈlÊkumÈrasadisÈ puttÈ
KaÓhÈjinakumÈrisadisÈ dhÊtaro MaddÊdevisadisÈ bhariyÈyo ca paresaÑ
dÈsatthÈya dinnÈ, ayaÑ me palla~ko jayapalla~ko varapalla~ko ca2, ettha
me nisinnassa sa~kappÈ paripuÓÓÈ, na tÈva ito uÔÔhahissÈmÊ”ti
anekakoÔisatasahassÈ samÈpattiyo samÈpajjanto sattÈhaÑ tattheva nisÊdi.
YaÑ sandhÈya vuttaÑ “atha kho BhagavÈ sattÈhaÑ ekapalla~kena nisÊdi
vimuttisukhapaÔisaÑvedÊ”ti3.
Atha ekaccÈnaÑ devatÈnaÑ “ajjÈpi n|na Siddhatthassa kattabbakiccaÑ
atthi, palla~kasmiÑ hi ÈlayaÑ na vijahatÊ”ti parivitakko udapÈdi. SatthÈ
______________________________________________________________
1. Khu 1. 36 piÔÔhe Dhammapade.
3. Khu 1. 77; Vi 3. 1 piÔÔhesu.

2. Dhirapalla~ko (Ka)
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devatÈnaÑ parivitakkaÑ ÒatvÈ tÈsaÑ vitakkav|pasamanatthaÑ vehÈsaÑ
abbhuggantvÈ YamakapÈÔihÈriyaÑ dassesi. MahÈbodhimaÓÉasmiÑ hi
katapÈÔihÈriyaÒca ÒÈtisamÈgame katapÈÔihÈriyaÒca pÈthikaputtasamÈgame
katapÈÔihÈriyaÒca sabbaÑ kaÓÉambarukkham|le YamakapÈÔihÈriyasadisaÑ
ahosi.
EvaÑ SatthÈ iminÈ pÈÔihÈriyena devatÈnaÑ vitakkaÑ v|pasametvÈ
palla~kato ÊsakaÑ pÈcÊnanissite uttaradisÈbhÈge ÔhatvÈ “imasmiÑ vata me
palla~ke sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔividdhan”ti cattÈri asa~khyeyyÈni
kappasatasahassaÒca p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ phalÈdhigamaÔÔhÈnaÑ palla~kaÑ
BodhirukkhaÒca animisehi akkhÊhi olokayamÈno sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ
ÔhÈnaÑ animisacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. Atha palla~kassa ca ÔhitaÔÔhÈnassa ca
antarÈ ca~kamaÑ mÈpetvÈ puratthimapacchimato Èyate ratanaca~kame
ca~kamanto sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ ÔhÈnaÑ Ratanaca~kamacetiyaÑ nÈma
jÈtaÑ.
Catutthe pana sattÈhe bodhito pacchimuttaradisÈbhÈge devatÈ
ratanagharaÑ mÈpayiÑsu, tattha palla~kena nisÊditvÈ AbhidhammapiÔakaÑ
visesato cettha anantanayaÑ samantapaÔÔhÈnaÑ vicinanto sattÈhaÑ
vÊtinÈmesi. ŒbhidhammikÈ panÈhu “ratanagharaÑ nÈma na
sattaratanamayaÑ gehaÑ, sattannaÑ pana pakaraÓÈnaÑ sammasitaÔÔhÈnaÑ
‘ratanagharan’ti vuccatÊ”ti. YasmÈ panettha ubhopete pariyÈyÈ1 yujjanti,
tasmÈ ubhayampetaÑ gahetabbameva. Tato paÔÔhÈya pana taÑ ÔhÈnaÑ
RatanagharacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. EvaÑ bodhisamÊpeyeva cattÈri sattÈhÈni
vÊtinÈmetvÈ paÒcame sattÈhe Bodhirukkham|lÈ yena AjapÈlanigrodho
tenupasa~kami, tatrÈpi dhammaÑ vicinantoyeva vimuttisukhaÑ
paÔisaÑvedento nisÊdi.
TasmiÑ samaye mÈro devaputto “ettakaÑ kÈlaÑ anubandhanto
otÈrÈpekkhopi imassa na kiÒci khalitaÑ addasaÑ, atikkantodÈni esa mama
vasan”ti domanassappatto mahÈmagge nisÊditvÈ soÄasa kÈraÓÈni cintento
bh|miyaÑ soÄasa lekhÈ kaÉÉhi–“ahaÑ eso viya dÈnapÈramiÑ nap|resiÑ,
tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti ekaÑ lekhaÑ kaÉÉhi. TathÈ “ahaÑ eso viya
sÊlapÈramiÑ nekkhammapÈramiÑ paÒÒÈpÈramiÑ vÊriyapÈramiÑ
khantipÈramiÑ saccapÈramiÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ mettÈpÈramiÑ
upekkhÈpÈramiÑ na
______________________________________________________________
1. PariyÈyena (Ka)
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p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti dasamaÑ lekhaÑ kaÉÉhi. TathÈ
“ahaÑ eso viya asÈdhÈraÓassa indriyaparopariyattaÒÈÓassa paÔivedhÈya
upanissayabh|tÈ dasa pÈramiyo na p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti
ekÈdasamaÑ lekhaÑ kaÉÉhi. TathÈ “ahaÑ eso viya asÈdhÈraÓassa
ÈsayÈnusayaÒÈÓassa mahÈkaruÓÈsamÈpattiÒÈÓassa yamakapÈÔihÊraÒÈÓassa
anÈvaraÓaÒÈÓassa, sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paÔivedhÈya upanissayabh|tÈ dasa
pÈramiyo na p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti soÄasamaÑ lekhaÑ
kaÉÉhi. EvaÑ imehi kÈraÓehi mahÈmagge soÄasa lekhÈ kaÉÉhamÈno nisÊdi.
TasmiÑ samaye TaÓhÈ Arati RagÈti tisso mÈradhÊtaro “pitÈ no na
paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho etarahÊ”ti olokayamÈnÈ taÑ domanassappattaÑ
bh|miÑ vilekhamÈnaÑ nisinnaÑ disvÈ pitu santikaÑ gantvÈ “kasmÈ tÈta
dukkhÊ dummano”ti pucchiÑsu. AmmÈ ayaÑ mahÈsamaÓo mayhaÑ vasaÑ
atikkanto, ettakaÑ kÈlaÑ olokento otÈramassa daÔÔhuÑ nÈsakkhiÑ, tenÈhaÑ
dukkhÊ dummanoti. Yadi evaÑ mÈ cintayittha, mayametaÑ attano vase
katvÈ ÈdÈya ÈgamissÈmÈti. Na sakkÈ ammÈ eso kenaci vase kÈtuÑ, acalÈya
saddhÈya patiÔÔhito eso purisoti. “TÈta mayaÑ itthiyo nÈma idÈneva naÑ
rÈgapÈsÈdÊhi bandhitvÈ ÈnessÈma, tumhe mÈ cintayitthÈ”ti BhagavantaÑ
upasa~kamitvÈ “pÈde te samaÓa paricÈremÈ”ti ÈhaÑsu. BhagavÈ neva tÈsaÑ
vacanaÑ manasi akÈsi, na akkhÊni ummÊletvÈ olokesi, anuttare
upadhisa~khaye vimuttamÈnaso vivekasukhaÒÒeva anubhavanto nisÊdi.
Puna mÈradhÊtaro “uccÈvacÈ kho purisÈnaÑ adhippÈyÈ, kesaÒci
kumÈrikÈsu pemaÑ hoti, kesaÒci paÔhamavaye ÔhitÈsu, kesaÒci
majjhimavaye ÔhitÈsu, yann|na mayaÑ nÈnappakÈrehi r|pehi
palobheyyÈmÈ”ti ekamekÈ kumÈrivaÓÓÈdivasena sataÑ sataÑ attabhÈve
abhinimminitvÈ kumÈriyo, avijÈtÈ, sakiÑvijÈtÈ, duvijÈtÈ, majjhimitthiyo,
mahitthiyo ca hutvÈ chakkhattuÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “pÈde te
samaÓa paricÈremÈ”ti ÈhaÑsu. Tampi BhagavÈ na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ
anuttare upadhisa~khayeva vimutto. Keci panÈcariyÈ vadanti “tÈ
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mahitthibhÈvena upagatÈ disvÈ BhagavÈ ‘evamevaÑ etÈ khaÓÉadantÈ
palitakesÈ hont|’ti adhiÔÔhÈsÊ”ti, taÑ na gahetabbaÑ. Na hi SatthÈ evar|paÑ
adhiÔÔhÈnaÑ karoti. BhagavÈ pana “apetha tumhe, kiÑ disvÈ evaÑ
vÈyamatha, evar|paÑ nÈma avÊtarÈgÈdÊnaÑ purato kÈtuÑ yuttaÑ,
TathÈgatassa pana rÈgo pahÊno, doso pahÊno, moho pahÊno”ti attano
kilesappahÈnaÑ Èrabbha–
“Yassa jitaÑ nÈvajÊyati,
Jitamassa no’yÈti koci loke.
TaÑ BuddhamanantagocaraÑ,
ApadaÑ kena padena nessatha.
Yassa jÈlinÊ visattikÈ,
TaÓhÈ natthi kuhiÒci netave.
TaÑ BuddhamanantagocaraÑ,
ApadaÑ kena padena nessathÈ”ti1–
ImÈ Dhammapade Buddhavagge dve gÈthÈ vadanto dhammaÑ kathesi.
TÈ “saccaÑ kira no pitÈ avoca, arahaÑ Sugato loke na rÈgena suvÈnayo”tiÈdÊni vatvÈ pitu santikaÑ agamaÑsu.
BhagavÈpi tattha sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ Mucalindam|laÑ agamÈsi.
Tattha sattÈhavaddalikÈya uppannÈya sÊtÈdipaÔibÈhanatthaÑ Mucalindena
nÈgarÈjena sattakkhattuÑ bhogehi parikkhitto asambÈdhÈya gandhakuÔiyaÑ
viharanto viya vimuttisukhaÑ paÔisaÑvediyamÈno sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ
rÈjÈyatanaÑ upasa~kami, tatthÈpi vimuttisukhaÑ paÔisaÑvediyamÈnoyeva
nisÊdi. EttÈvatÈ satta sattÈhÈni paripuÓÓÈni. Etthantare neva
mukhadhovanaÑ, na sarÊrapaÔijagganaÑ, na ÈhÈrakiccaÑ ahosi,
jhÈnasukhaphalasukheneva2 vÊtinÈmesi.
Athassa tasmiÑ sattasattÈhamatthake ek|napaÒÒÈsatime divase tattha
nisinnassa “mukhaÑ dhovissÈmÊ”ti cittaÑ udapÈdi. Sakko DevÈnamindo
agadaharÊÔakaÑ ÈharitvÈ adÈsi, SatthÈ taÑ paribhuÒji, tenassa sarÊravaÄaÒjaÑ
ahosi. Athassa Sakkoyeva nÈgalatÈdantakaÔÔhaÒceva
______________________________________________________________
1. Khu 1. 48 piÔÔhe Dhammapade.
2. JhÈnasukhena maggasukhena phalasukheneva (SÊ, SyÈ)
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mukhadhovana-udakaÒca adÈsi. SatthÈ taÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ
Anotattadahodakena mukhaÑ dhovitvÈ tattheva RÈjÈyatanam|le nisÊdi.
TasmiÑ samaye TapussabhallikÈ1 nÈma dve vÈÓijÈ paÒcahi sakaÔasatehi
UkkalÈjanapadÈ MajjhimadesaÑ gacchantÈ attano ÒÈtisÈlohitÈya devatÈya
sakaÔÈni sannirumbhitvÈ Satthu ÈhÈrasampÈdane ussÈhitÈ manthaÒca
madhupiÓÉikaÒca ÈdÈya “paÔiggaÓhÈtu no bhante BhagavÈ imaÑ ÈhÈraÑ
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ aÔÔhaÑsu. BhagavÈ
pÈyÈsapaÔiggahaÓadivaseyeva pattassa antarahitattÈ “na kho TathÈgatÈ
hatthesu paÔiggaÓhanti, kimhi nu kho ahaÑ paÔiggaÓheyyan”ti cintesi.
Athassa cittaÑ ÒatvÈ cat|hi disÈhi cattÈro mahÈrÈjÈno indanÊlamaÓimaye
patte upanÈmesuÑ, BhagavÈ te paÔikkhipi. Puna muggavaÓÓaselamaye
cattÈro patte upanÈmesuÑ. BhagavÈ catunnampi devaputtÈnaÑ anukampÈya
cattÈropi patte paÔiggahetvÈ upar|pari ÔhapetvÈ “eko hot|”ti adhiÔÔhÈsi,
cattÈropi mukhavaÔÔiyaÑ paÒÒÈyamÈnalekhÈ hutvÈ majjhimena pamÈÓena
ekattaÑ upagamiÑsu. BhagavÈ tasmiÑ paccagghe selamaye patte ÈhÈraÑ
paÔiggaÓhitvÈ paribhuÒjitvÈ anumodanaÑ akÈsi. Dve bhÈtaro vÈÓijÈ
BuddhaÒca dhammaÒca saraÓaÑ gantvÈ dvevÈcikÈ upÈsakÈ ahesuÑ. Atha
nesaÑ “ekaÑ no bhante paricaritabbaÔÔhÈnaÑ dethÈ”ti vadantÈnaÑ
dakkhiÓahatthena attano sÊsaÑ parÈmasitvÈ kesadhÈtuyo adÈsi. Te attano
nagare tÈ dhÈtuyo suvaÓÓasamuggassa anto2 pakkhipitvÈ cetiyaÑ
patiÔÔhÈpesuÑ.
SammÈsambuddhopi kho tato uÔÔhÈya puna AjapÈlanigrodhameva
gantvÈ nigrodham|le nisÊdi. Athassa tattha nisinnamattasseva attanÈ
adhigatassa dhammassa gambhÊrataÑ paccavekkhantassa sabbabuddhÈnaÑ
ÈciÓÓo “adhigato kho myÈyaÑ dhammo”ti paresaÑ dhammaÑ
adesetukamyatÈkÈrapavatto vitakko udapÈdi. Atha brahmÈ Sahampati
“nassati vata bho loko, vinassati vata bho loko”ti dasahi cakkavÈÄasahassehi
SakkasuyÈma santusitasunimmita vasavatti mahÈbrahmÈno ÈdÈya Satthu
santikaÑ gantvÈ “desetu bhante BhagavÈ dhamman”ti-ÈdinÈ nayena
dhammadesanaÑ ÈyÈci.
______________________________________________________________
1. TapassubhallikÈ (SÊ, I)

2. DhÈtuyo anto (SÊ, SyÈ, I)
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SatthÈ tassa paÔiÒÒaÑ datvÈ “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ
deseyyan”ti cintento “ŒÄÈro paÓÉito, so imaÑ dhammaÑ khippaÑ
ÈjÈnissatÊ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ puna olokento tassa sattÈhakÈlakatabhÈvaÑ
ÒatvÈ UdakaÑ Èvajjesi. TassÈpi abhidosakÈlakatabhÈvaÑ ÒatvÈ “bah|pakÈrÈ
kho me paÒcavaggiyÈ bhikkh|”ti paÒcavaggiye Èrabbha manasikÈraÑ katvÈ
“kahaÑ nu kho te etarahi viharantÊ”ti Èvajjento “bÈraÓasiyaÑ Isipatane
migadÈye”ti ÒatvÈ “tattha gantvÈ dhammacakkaÑ pavattessÈmÊ”ti katipÈhaÑ
BodhimaÓÉasÈmantÈyeva piÓÉÈya caranto viharitvÈ ÈsÈÄhipuÓÓamÈsiyaÑ
“BÈrÈÓasiÑ gamissÈmÊ”ti cÈtuddasiyaÑ pacc|sasamaye vibhÈtÈya rattiyÈ
kÈlasseva pattacÊvaramÈdÈya aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ paÔipanno
antarÈmagge UpakaÑ nÈma ÈjÊvakaÑ disvÈ tassa attano BuddhabhÈvaÑ
ÈcikkhitvÈ taÑ divasaÑyeva sÈyanhasamaye IsipatanaÑ agamÈsi.
PaÒcavaggiyÈ therÈ TathÈgataÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “ayaÑ
Èvuso samaÓo Gotamo paccayabÈhullÈya ÈvattitvÈ paripuÓÓakÈyo
pÊÓindriyo suvaÓÓavaÓÓo hutvÈ Ègacchati, imassa abhivÈdanÈdÊni na
karissÈma, mahÈkulapasuto kho panesa ÈsanÈbhihÈraÑ arahati, tenassa
ÈsanamattaÑ paÒÒÈpessÈmÈ”ti katikaÑ akaÑsu. BhagavÈ sadevakassa
lokassa cittÈcÈraÑ jÈnanasamatthena ÒÈÓena “kaÑ nu kho ime cintayiÑs|”ti
ÈvajjetvÈ cittaÑ aÒÒÈsi. Atha ne sabbadevamanussesu anodissakavasena
pharaÓasamatthaÑ mettacittaÑ sa~khipitvÈ odissakavasena mettacittena1
phari. Te BhagavatÈ mettacittena phuÔÔhÈ TathÈgate upasa~kamante sakÈya
katikÈya saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ abhivÈdanapaccuÔÔhÈnÈdÊni sabbakiccÈni
akaÑsu, SammÈsambuddhabhÈvaÑ panassa ajÈnamÈnÈ kevalaÑ nÈmena ca
ÈvusovÈdena ca samudÈcaranti.
Atha ne BhagavÈ “mÈ vo bhikkhave TathÈgataÑ nÈmena ca
ÈvusovÈdena ca samudÈcaratha, arahaÑ bhikkhave TathÈgato
SammÈsambuddho”ti attano BuddhabhÈvaÑ saÒÒÈpetvÈ paÒÒatte
varabuddhÈsane nisinno uttarÈsÈÄhanakkhattayoge vattamÈne aÔÔhÈrasahi
brahmakoÔÊhi parivuto
______________________________________________________________
1. MettacittaÑ (SÊ, I)
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paÒcavaggiye there ÈmantetvÈ DhammacakkappavattanasuttantaÑ1 desesi.
Tesu AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthero desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesento suttapariyosÈne
aÔÔhÈrasahi brahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SatthÈ tattheva
vassaÑ upagantvÈ punadivase VappattheraÑ ovadanto vihÈreyeva nisÊdi,
sesÈ cattÈro piÓÉÈya cariÑsu. Vappatthero bubbaÓheyeva sotÈpattiphalaÑ
pÈpuÓi. Eteneva upÈyena punadivase BhaddiyattheraÑ, punadivase
MahÈnÈmattheraÑ, punadivase Assajittheranti sabbe sotÈpattiphale
patiÔÔhÈpetvÈ paÒcamiyaÑ pakkhassa paÒcapi jane sannipÈtetvÈ
AnattalakkhaÓasuttantaÑ2 desesi, desanÈpariyosÈne paÒcapi therÈ
arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. Atha SatthÈ Yasakulaputtassa upanissayaÑ
disvÈ taÑ rattibhÈge nibbijjitvÈ gehaÑ pahÈya nikkhantaÑ “ehi yasÈ”ti
pakkositvÈ tasmiÑyeva rattibhÈge sotÈpattiphale, punadivase arahatte
patiÔÔhÈpetvÈ aparepi tassa sahÈyake catupaÓÓÈsa jane ehibhikkhupabbajjÈya
pabbÈjetvÈ arahattaÑ pÈpesi.
EvaÑ loke ekasaÔÔhiyÈ arahantesu jÈtesu SatthÈ vutthavasso pavÈretvÈ
“caratha bhikkhave cÈrikan”ti saÔÔhi bhikkh| disÈsu pesetvÈ sayaÑ
UruvelaÑ gacchanto antarÈmagge kappÈsikavanasaÓÉe tiÑsa jane
BhaddavaggiyakumÈre vinesi. Tesu sabbapacchimako sotÈpanno,
sabbuttamo anÈgÈmÊ ahosi. Tepi sabbe ehibhikkhubhÈveneva pabbÈjetvÈ
disÈsu pesetvÈ UruvelaÑ gantvÈ aÉÉhuÉÉhÈni pÈÔihÈriyasahassÈni dassetvÈ
UruvelakassapÈdayo sahassajaÔilaparivÈre tebhÈtikajaÔile vinetvÈ
ehibhikkhubhÈveneva pabbÈjetvÈ gayÈsÊse nisÊdÈpetvÈ
ŒdittapariyÈyadesanÈya3 arahatte patiÔÔhÈpetvÈ tena arahantasahassena
parivuto “BimbisÈraraÒÒo dinnaÑ paÔiÒÒaÑ mocessÈmÊ”ti RÈjagahaÑ
gantvÈ nagar|pacÈre laÔÔhivanuyyÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈ uyyÈnapÈlassa santikÈ
“SatthÈ Ègato”ti sutvÈ dvÈdasanahutehi brÈhmaÓagahapatikehi parivuto
SatthÈraÑ
______________________________________________________________
1. ŒmantetvÈ dvÈdasÈkÈraÑ tiparivaÔÔaÑ chaÒÈÓavijambhanaÑ anuttaraÑ
dhammacakkappavattanasuttantaÑ (Ka) SaÑ 3. 368; Vi 3. 14 piÔÔhesu.
2. SaÑ 2. 55; Vi 3. 18 piÔÔhesu.
3. Vi 3. 44 piÔÔhe.
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upasa~kamitvÈ cakkavicittatalesu suvaÓÓapaÔÔavitÈnaÑ viya
pabhÈsamudayaÑ vissajjantesu TathÈgatassa pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ
ekamantaÑ nisÊdi saddhiÑ parisÈya.
Atha kho tesaÑ brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ etadahosi “kiÑ nu kho
mahÈsamaÓo Uruvelakassape brahmacariyaÑ carati, udÈhu Uruvelakassapo
mahÈsamaÓe”ti. BhagavÈ tesaÑ cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya theraÑ
gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“Kimeva disvÈ UruvelavÈsi,
PahÈsi aggiÑ kisakovadÈno.
PucchÈmi taÑ Kassapa etamatthaÑ,
KathaÑ pahÊnaÑ tava aggihuttan”ti1.
Theropi Bhagavato adhippÈyaÑ viditvÈ–
“R|pe ca sadde ca atho rase ca,
KÈmitthiyo cÈbhivadanti yaÒÒÈ.
EtaÑ malanti upadhÊsu ÒatvÈ,
TasmÈ na yiÔÔhe na hute araÒjin”ti1–
ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ attano sÈvakabhÈvapakÈsanatthaÑ TathÈgatassa
pÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti
vatvÈ ekatÈlaÑ dvitÈlaÑ titÈlanti yÈva sattatÈlappamÈÓaÑ sattakkhattuÑ
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ oruyha TathÈgataÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TaÑ
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ mahÈjano “aho mahÈnubhÈvÈ BuddhÈ, evaÑ
thÈmagatadiÔÔhiko nÈma ‘arahÈ’ti maÒÒamÈno Uruvelakassapopi diÔÔhijÈlaÑ
bhinditvÈ TathÈgatena damito”ti Satthu guÓakathaÑyeva kathesi. BhagavÈ
“nÈhaÑ idÈniyeva UruvelakassapaÑ damemi, atÊtepi esa mayÈ
damitoyevÈ”ti vatvÈ imissÈ aÔÔhuppattiyÈ MahÈnÈradakassapajÈtakaÑ2
kathetvÈ cattÈri saccÈni pakÈsesi. MagadharÈjÈ ekÈdasahi nahutehi saddhiÑ
sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, ekaÑ nahutaÑ upÈsakattaÑ paÔivedesi. RÈjÈ Satthu
santike nisinnoyeva paÒca assÈsake
______________________________________________________________
1. Vi 3. 46 piÔÔhe.

2. Khu 6. 257 piÔÔhe.
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pavedetvÈ saraÓaÑ gantvÈ svÈtanÈya nimantetvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya
BhagavantaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Punadivase yehi ca BhagavÈ diÔÔho, yehi ca adiÔÔho, sabbepi
RÈjagahavÈsino aÔÔhÈrasakoÔisa~khÈ manussÈ TathÈgataÑ daÔÔhukÈmÈ
pÈtova RÈjagahato LaÔÔhivanuyyÈnaÑ agamaÑsu. TigÈvuto maggo
nappahosi, sakalalaÔÔhivanuyyÈnaÑ nirantaraÑ phuÔaÑ ahosi. MahÈjano
Dasabalassa r|pasobhaggappattaÑ attabhÈvaÑpassanto tittiÑ kÈtuÑ
nÈsakkhi. VaÓÓabh|mi nÈmesÈ. Evar|pesu hi ÔhÈnesu TathÈgatassa
lakkhaÓÈnubyaÒjanÈdippabhedÈ sabbÈpi r|pakÈyasirÊ vaÓÓetabbÈ. EvaÑ
r|pasobhaggappattaÑ Dasabalassa sarÊraÑ passamÈnena mahÈjanena
nirantaraÑ phuÔe uyyÈne ca magge ca ekabhikkhussapi nikkhamanokÈso
nÈhosi. TaÑ divasaÑ kira BhagavÈ chinnabhatto bhaveyya, taÑ mÈ ahosÊti
sakkassa nisinnÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi, so ÈvajjamÈno taÑ kÈraÓaÑ
ÒatvÈ mÈÓavakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ
BuddhadhammasaÑghapaÔisaÑyuttÈ thutiyo vadamÈno Dasabalassa purato
otaritvÈ devatÈnubhÈvena okÈsaÑ katvÈ–
“Danto dantehi saha purÈÓajaÔilehi,
Vippamutto vippamuttehi1.
Si~gÊnikkhasavaÓÓo,
RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ.
Mutto muttehi saha purÈÓajaÔilehi,
Vippamutto vippamuttehi.
Si~gÊnikkhasavaÓÓo,
RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ.
TiÓÓo tiÓÓehi saha purÈÓajaÔilehi,
Vippamutto vippamuttehi.
Si~gÊnikkhasavaÓÓo,
RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ.
______________________________________________________________
1. Danto dantehi saha purÈÓajaÔilehi vippamuttehi (SÊ, SyÈ, I) evaÑ
aparagÈthÈpadadvayepi.
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DasavÈso Dasabalo,
Dasadhammavid| dasabhi cupeto.
So dasasataparivÈro.
RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ”ti1–
ImÈhi gÈthÈhi Satthu vaÓÓaÑ vadamÈno purato pÈyÈsi. TadÈ mahÈjano
mÈÓavakassa r|pasiriÑ disvÈ “ativiya abhir|po ayaÑ mÈÓavako, na kho
pana amhehi diÔÔhapubbo”ti cintetvÈ “kuto ayaÑ mÈÓavako, kassa vÈyan”ti
Èha. TaÑ sutvÈ mÈÓavo–
“Yo dhÊro sabbadhi danto, suddho2 appaÔipuggalo.
ArahaÑ Sugato loke, tassÈhaÑ paricÈrako”ti3–
gÈthamÈha.
SatthÈ Sakkena katokÈsaÑ maggaÑ paÔipajjitvÈ bhikkhusahassaparivuto
RÈjagahaÑ pÈvisi. RÈjÈ Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ
“ahaÑ bhante tÊÓi ratanÈni vinÈ vattituÑ na sakkhissÈmi, velÈya vÈ avelÈya
vÈ Bhagavato santikaÑ ÈgamissÈmi, LaÔÔhivanuyyÈnaÑ nÈma atid|re, idaÑ
pana amhÈkaÑ VeÄuvanaÑ nÈma uyyÈnaÑ nÈtid|re nÈccÈsanne
gamanÈgamanasampannaÑ BuddhÈrahaÑ senÈsanaÑ. IdaÑ me BhagavÈ
paÔiggaÓhÈt|”ti suvaÓÓabhi~kÈrena pupphagandhavÈsitaÑ maÓivaÓÓaÑ
udakaÑ ÈdÈya VeÄuvanuyyÈnaÑ pariccajanto Dasabalassa hatthe udakaÑ
pÈtesi. TasmiÑ ÈrÈmapaÔiggahaÓe “BuddhasÈsanassa m|lÈni otiÓÓÈnÊ”ti
mahÈpathavÊ kampi. JambudÊpasmiÑ hi ÔhapetvÈ VeÄuvanaÑ aÒÒaÑ
mahÈpathaviÑ kampetvÈ gahitasenÈsanaÑ nÈma natthi. TambapaÓÓidÊpepi
ÔhapetvÈ mahÈvihÈraÑ aÒÒaÑ pathaviÑ kampetvÈ gahitasenÈsanaÑ nÈma
natthi. SatthÈ ReÄuvanÈrÈmaÑ paÔiggahetvÈ raÒÒo anumodanaÑ katvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ bhikkhusaÑghaparivuto VeÄuvanaÑ agamÈsi.
TasmiÑ kho pana samaye SÈriputto ca MoggallÈno cÈti dve paribbÈjakÈ
RÈjagahaÑ upanissÈya viharanti amataÑ pariyesamÈnÈ. Tesu SÈriputto
AssajittheraÑ piÓÉÈya paviÔÔhaÑ disvÈ pasannacitto
______________________________________________________________
1. Vi 3. 48 piÔÔhe.

2. Buddho (SÊ, I)

3. Vi 3. 49 piÔÔhe.
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payirupÈsitvÈ “ye dhammÈ hetuppabhavÈ”ti gÈthaÑ sutvÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈya attano sahÈyakassa MoggallÈnaparibbÈjakassapi tameva gÈthaÑ
abhÈsi. Sopi sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. Te ubhopi janÈ SaÒcayaÑ oloketvÈ
attano parisÈya saddhiÑ Bhagavato santike pabbajiÑsu. Tesu
MahÈmoggallÈno sattÈhena arahattaÑ pÈpuÓi, SÈriputtatthero aÉÉhamÈsena.
Ubhopi ca ne SatthÈ aggasÈvakaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈriputtattherena
arahattappattadivaseyeva sÈvakasannipÈtaÑ akÈsi.
TathÈgate pana tasmiÑyeva VeÄuvanuyyÈne viharante
SuddhodanamahÈrÈjÈ “putto kira me chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ caritvÈ
paramÈbhisambodhiÑ patvÈ pavattavaradhammacakko RÈjagahaÑ
upanissÈya VeÄuvane viharatÊ”ti sutvÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ Èmantesi “ehi
bhaÓe, purisasahassaparivÈro RÈjagahaÑ gantvÈ mama vacanena ‘pitÈ vo
SuddhodanamahÈrÈjÈ daÔÔhukÈmo’ti vatvÈ puttaÑ me gaÓhitvÈ ehÊ”ti Èha. So
“evaÑ devÈ”ti raÒÒo vacanaÑ sirasÈ sampaÔicchitvÈ purisasahassaparivÈro
khippameva saÔÔhiyojanamaggaÑ gantvÈ Dasabalassa catuparisamajjhe
nisÊditvÈ dhammadesanÈvelÈya vihÈraÑ pÈvisi. So “tiÔÔhatu tÈva raÒÒo
pahitasÈsanan”ti pariyante Ôhito Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ yathÈÔhitova
saddhiÑ purisasahassena arahattaÑ patvÈ pabbajjaÑ yÈci. BhagavÈ “etha
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi, sabbe ta~khaÓaÑyeva
iddhimayapattacÊvaradharÈ saÔÔhivassattherÈ1 viya ahesuÑ. ArahattaÑ
pattakÈlato paÔÔhÈya pana ariyÈ nÈma majjhattÈva hontÊti so raÒÒÈ
pahitasÈsanaÑ Dasabalassa na kathesi. RÈjÈ “neva gato Ègacchati2,
nasÈsanaÑ suyyatÊ”ti “ehi bhaÓe, tvaÑ gacchÈhÊ”ti tenava niyÈmena aÒÒaÑ
amaccaÑ pesesi. Sopi gantvÈ purimanayeneva saddhiÑ parisÈya arahattaÑ
patvÈ tuÓhÊ ahosi. RÈjÈ eteneva niyÈmena purisasahassaparivÈre nava
amacce pesesi, sabbe attano kiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ tuÓhÊbh|tÈ tattheva
vihariÑsu.
______________________________________________________________
1. VassasatikattherÈ (SÊ, SyÈ, I)
2. Neva gatako Ègacchati (SÊ), neva BhagavÈ, na gato Ègacchati (Ka)

100

KhuddakanikÈya

RÈjÈ sÈsanamattampi ÈharitvÈ ÈcikkhantaÑ alabhitvÈ cintesi “ettakÈ
janÈ mayi sinehÈbhÈvena sÈsanamattampi na paccÈhariÑsu, ko nu kho
mama vacanaÑ karissatÊ”ti sabbaÑ rÈjabalaÑ olokento KÈÄudÈyiÑ addasa.
So kira raÒÒo sabbatthasÈdhako amacco abbhantariko ativissÈsiko
bodhisattena saddhiÑ ekadivase jÈto sahapaÑsukÊÄako sahÈyo. Atha naÑ
rÈjÈ Èmantesi “tÈta KÈÄudÈyi ahaÑ mama puttaÑ passitukÈmo nava
purisasahassÈni pesesiÑ, ekapurisopi ÈgantvÈ sÈsanamattaÑ Èrocentopi
natthi, dujjÈno kho pana jÊvitantarÈyo, ahaÑ jÊvamÈnova puttaÑ daÔÔhuÑ
icchÈmi, sakkhissasi nu kho me puttaÑ dassetun”ti. SakkhissÈmi deva, sace
pabbajituÑ labhissÈmÊti. TÈta tvaÑ pabbajitvÈ vÈ apabbajitvÈ vÈ mayhaÑ
puttaÑ dassehÊti. So “sÈdhu devÈ”ti raÒÒo sÈsanaÑ ÈdÈya RÈjagahaÑ gantvÈ
Satthu dhammadesanÈvelÈya parisapariyante Ôhito dhammaÑ sutvÈ
saparivÈro arahattaphalaÑ patvÈ ehibhikkhubhÈve patiÔÔhÈsi.
SatthÈ Buddho hutvÈ paÔhamaÑ antovassaÑ Isipatane vasitvÈ
vutthavasso pavÈretvÈ UruvelaÑ gantvÈ tattha tayo mÈse vasanto
tebhÈtikajaÔile vinetvÈ bhikkhusahassaparivÈro phussamÈsapuÓÓamÈyaÑ
RÈjagahaÑ gantvÈ dve mÈse vasi. EttÈvatÈ BÈrÈÓasito nikkhantassa paÒca
mÈsÈ jÈtÈ, sakalo hemanto atikkanto. KÈÄudÈyittherassa Ègatadivasato
sattaÔÔha divasÈ vÊtivattÈ1, so phagguÓÊpuÓÓamÈsiyaÑ cintesi “atikkanto
hemanto, vasantasamayo anuppatto, manussehi sassÈdÊni uddharitvÈ
sammukhasammukhaÔÔhÈnehi maggÈ dinnÈ, haritatiÓasaÒchannÈ pathavÊ,
supupphitÈ vanasaÓÉÈ, paÔipajjanakkhamÈ maggÈ, kÈlo Dasabalassa
ÒÈtisa~gahaÑ kÈtun”ti. Atha BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ–
“A~gÈrino dÈni dumÈ bhadante,
Phalesino chadanaÑ vippahÈya.
Te accimantova pabhÈsayanti,
Samayo mahÈvÊra a~gÊrasÈnaÑ2 -pa-.
______________________________________________________________
1. Œgatadivasato paÔÔhÈya sattame divase vÊtivatte (Ka)
2. BhagÊ rasÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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NÈtisÊtaÑ nÈti-uÓhaÑ, nÈtidubbhikkhachÈtakaÑ.
SaddalÈ haritÈ bh|mi, esa kÈlo MahÈmunÊ”ti–
SaÔÔhimattÈhi gÈthÈhi Dasabalassa kulanagaraÑ gamanatthÈya
gamanavaÓÓaÑ vaÓÓesi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ nu kho udÈyi
madhurassarena gamanavaÓÓaÑ vaÓÓesÊ”ti-Èha. Bhante tumhÈkaÑ pitÈ
SuddhodanamahÈrÈjÈ passitukÈmo, karotha ÒÈtakÈnaÑ sa~gahanti. SÈdhu
UdÈyi, karissÈmi ÒÈtakÈnaÑ sa~gahaÑ, bhikkhusaÑghassa Èrocehi,
gamikavattaÑ p|ressantÊti. “SÈdhu bhante”ti thero tesaÑ Èrocesi.
BhagavÈ A~gamagadhavÈsÊnaÑ kulaputtÈnaÑ dasahi sahassehi,
KapilavatthuvÈsÊnaÑ dasahi sahassehÊti sabbeheva vÊsatisahassehi
khÊÓÈsavabhikkh|hi parivuto RÈjagahÈ nikkhamitvÈ divase divase yojanaÑ
gacchati. “RÈjagahato saÔÔhiyojanaÑ KapilavatthuÑ dvÊhi mÈsehi
pÈpuÓissÈmÊ”ti aturitacÈrikaÑ pakkÈmi. Theropi “Bhagavato
nikkhantabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti vehÈsaÑ abbhuggantvÈ raÒÒo
nivesane pÈturahosi. RÈjÈ theraÑ disvÈ tuÔÔhacitto mahÈrahe palla~ke
nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyÈditassa nÈnaggarasabhojanassa pattaÑ p|retvÈ
adÈsi. Thero uÔÔhÈya gamanÈkÈraÑ dassesi. NisÊditvÈ bhuÒjatha tÈtÈti. Satthu
santikaÑ gantvÈ bhuÒjissÈmi mahÈrÈjÈti. KahaÑ pana tÈta SatthÈti.
VÊsatisahassabhikkhuparivÈro tumhÈkaÑ dassanatthÈya cÈrikaÑ nikkhanto
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ tuÔÔhamÈnaso Èha “tumhe imaÑ paribhuÒjitvÈ yÈva mama
putto imaÑ nagaraÑ pÈpuÓÈti, tÈvassa itova piÓÉapÈtaÑ harathÈ”ti. Thero
adhivÈsesi. RÈjÈ theraÑ parivisitvÈ pattaÑ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ
uttamabhojanassa p|retvÈ “TathÈgatassa dethÈ”ti therassa hatthe
patiÔÔhÈpesi. Thero sabbesaÑ passantÈnaÑyeva pattaÑ ÈkÈse khipitvÈ
sayampi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ Satthu hatthe Ôhapesi.
SatthÈ taÑ paribhuÒji. EtenupÈyena thero divase divase Èhari, SatthÈpi
antarÈmagge raÒÒoyeva piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji. Theropi bhattakiccÈvasÈne
divase divase “ajja ettakaÑ BhagavÈ Ègato, ajja ettakan”ti
BuddhaguÓapaÔisaÑyuttÈya kathÈya sakalaÑ rÈjakulaÑ Satthu dassanaÑ
vinÈyeva Satthari saÒjÈtappasÈdaÑ akÈsi. Teneva naÑ BhagavÈ “etadaggaÑ
bhikkhave mama
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sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ kulappasÈdakÈnaÑ yadidaÑ KÈÄudÈyÊ”ti1 etadagge
Ôhapesi.
SÈkiyÈpi kho “anuppatte Bhagavati amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhaÑ passissÈmÈ”ti
sannipatitvÈ Bhagavato vasanaÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsamÈnÈ “Nigrodhasakkassa
ÈrÈmo ramaÓÊyo”ti sallakkhetvÈ tattha sabbaÑ paÔijagganavidhiÑ kÈretvÈ
gandhapupphahatthÈ paccuggamanaÑ karontÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite
daharadahare nÈgaradÈrake ca nÈgaradÈrikÈyo ca paÔhamaÑ pahiÓiÑsu, tato
rÈjakumÈre ca rÈjakumÈrikÈyo ca, tesaÑ anantaraÑ sÈmaÑ
gandhapupphacuÓÓÈdÊhi p|jayamÈnÈ BhagavantaÑ gahetvÈ
NigrodhÈrÈmameva agamaÑsu. Tatra BhagavÈ
vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi. SÈkiyÈ nÈma
mÈnajÈtikÈ mÈnatthaddhÈ, te “SiddhatthakumÈro amhehi daharataro,
amhÈkaÑ kaniÔÔho, bhÈgineyyo, putto, nattÈ”ti cintetvÈ daharadahare
rÈjakumÈre ÈhaÑsu “tumhe vandatha, mayaÑ tumhÈkaÑ piÔÔhito
nisÊdissÈmÈ”ti.
Tesu evaÑ avanditvÈ nisinnesu BhagavÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ “na
maÑ ÒÈtayo vandanti, handadÈni ne vandÈpessÈmÊ”ti abhiÒÒÈpÈdakaÑ
catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ tesaÑ sÊse
pÈdapaÑsuÑ okiramÈno viya kaÓÉambarukkham|le
YamakapÈÔihÈriyasadisaÑ paÔihÈriyaÑ akÈsi. RÈjÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ
Èha “BhagavÈ tumhÈkaÑ jÈtadivase KÈÄadevÊlassa vandanatthaÑ upanÊtÈnaÑ
pÈde vo parivattitvÈ brÈhmaÓassa matthake patiÔÔhite disvÈpi ahaÑ tumhe
vandiÑ, ayaÑ me paÔhamavandanÈ. Vappama~galadivase jambucchÈyÈya
sirisayane nisinnÈnaÑ vo jambucchÈyÈya aparivattanaÑ disvÈpi pÈde
vandiÑ, ayaÑ me dutiyavandanÈ. IdÈni imaÑ adiÔÔhapubbaÑ pÈÔihÈriyaÑ
disvÈpi ahaÑ tumhÈkaÑ pÈde vandÈmi, ayaÑ me tatiyavandanÈ”ti. RaÒÒÈ
pana vandite BhagavantaÑ avanditvÈ ÔhÈtuÑ samattho nÈma ekasÈkiyopi
nÈhosi, sabbe vandiÑsuyeva.
Iti BhagavÈ ÒÈtayo vandÈpetvÈ ÈkÈsato otaritvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi.
Nisinne Bhagavati sikhÈpatto ÒÈtisamÈgamo
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 25 piÔÔhe.
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ahosi, sabbe ekaggacittÈ hutvÈ nisÊdiÑsu. Tato mahÈmegho pokkharavassaÑ
vassi. TambavaÓÓaÑ udakaÑ heÔÔhÈ viravantaÑ gacchati, temitukÈmova
temeti1, atemitukÈmassa sarÊre ekabindumattampi na patati. TaÑ disvÈ
sabbe acchariyabbhutacittajÈtÈ “aho acchariyaÑ, aho abbhutan”ti kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ “na idÈneva mayhaÑ ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ
vassati, atÊtepi vassÊ”ti imissÈ aÔÔhuppattiyÈ VessantarajÈtakaÑ kathesi.
DhammadesanaÑ sutvÈ sabbe uÔÔhÈya vanditvÈ pakkamiÑsu. Ekopi rÈjÈ vÈ
rÈjamahÈmatto vÈ “sve amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ gato nÈma
natthi.
SatthÈ punadivase vÊsatisahassabhikkhuparivuto KapilavatthuÑ piÓÉÈya
pÈvisi. TaÑ na koci gantvÈ nimantesi, pattaÑ vÈ aggahesi. BhagavÈ
indakhÊle Ôhitova Èvajjesi “kathaÑ nu kho pubbabuddhÈ kulanagare piÓÉÈya
cariÑsu, kiÑ uppaÔipÈÔiyÈ issarajanÈnaÑ gharÈni agamaÑsu, udÈhu
sapadÈnacÈrikaÑ cariÑs|”ti. Tato ekabuddhassapi uppaÔipÈÔiyÈ gamanaÑ
adisvÈ “mayÈpi idÈni ayameva vaÑso, ayaÑ paveÓÊ paggahetabbÈ, ÈyatiÑ
ca me sÈvakÈpi mamaÒÒeva anusikkhantÈ piÓÉacÈrikavattaÑ
parip|ressantÊ”ti koÔiyaÑ niviÔÔhagehato paÔÔhÈya sapadÈnaÑ piÓÉÈya cari.
“Ayyo kira SiddhatthakumÈro piÓÉÈya caratÊ”ti dvibh|makatibh|makÈdÊsu
pÈsÈdesu sÊhapaÒjare vivaritvÈ mahÈjano dassanabyÈvaÔo ahosi.
RÈhulamÈtÈpi devÊ “ayyaputto kira imasmiÑyeva nagare mahantena
rÈjÈnubhÈvena suvaÓÓasivikÈdÊhi vicaritvÈ idÈni kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyavatthavasano kapÈlahattho piÓÉÈya carati, sobhati nu kho”ti
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokayamÈnÈ BhagavantaÑ nÈnÈvirÈgasamujjalÈya
sarÊrappabhÈya nagaravÊthiyo obhÈsetvÈ
byÈmappabhÈparikkhepasama~gÊbh|tÈya2 asÊti-anubyaÒjanÈvabhÈsitÈya
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitÈya anopamÈya BuddhasiriyÈ
virocamÈnaÑ disvÈ uÓhÊsato paÔÔhÈya yÈva pÈdatalÈ–
______________________________________________________________
1. Ye temitukÈmÈ, te temeti (Ka)

2. ByÈmappabhÈparikkhepasamupaguÄhÈya (SÊ, I)
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“SiniddhanÊlamudukuÒcitakeso,
S|riyanimmalatalÈbhinalÈÔo.
Yuttatu~gamudukÈyatanÈso,
RaÑsijÈlavitato1 NarasÊho.

(1)

Cakkavara~kitarattasupÈdo,
LakkhaÓamaÓÉita-ÈyatapaÓhi.
CÈmarihatthavibh|sitapaÓho,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(2)

SakyakumÈro varado sukhumÈlo,
LakkhaÓavicittapasannasarÊro.
LokahitÈya Ègato naravÊro,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(3)

ŒyatayuttasusaÓÔhitasoto,
Gopakhumo abhinÊlanetto.
Indadhanu-abhinÊlabhamuko,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(4)

PuÓÓacandanibho mukhavaÓÓo,
DevanarÈnaÑ piyo naranÈgo.
MattagajindavilÈsitagÈmÊ,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(5)

SiniddhasugambhÊramaÒjusaghoso,
Hi~gulavaÓÓarattasujivho.
VÊsativÊsatisetasudanto,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(6)

Khattiyasambhava-aggakulindo,
DevamanussanamassitapÈdo.
SÊlasamÈdhipatiÔÔhitacitto,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.
(7)
______________________________________________________________
1. RaÑsijÈlavikasito (Ka)
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VaÔÔasuvaÔÔasusaÓÔhitagÊvo,
SÊhahanumigarÈjasarÊro.
KaÒcanasucchavi-uttamavaÓÓo,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(8)

AÒjanasamavaÓÓasunÊlakeso,
KaÒcanapaÔÔavisuddhanalÈÔo.
OsadhipaÓÉarasuddhasu-uÓÓo,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho.

(9)

Gacchantonilapathe viya cando,
TÈrÈgaÓaparivaÉÉhitar|po.
SÈvakamajjhagato samaÓindo,
Esa hi tuyhaÑ pitÈ NarasÊho”ti–

(10)

EvamimÈhi dasahi NarasÊhagÈthÈhi nÈma abhitthavitvÈ “tumhÈkaÑ putto
kira idÈni piÓÉÈya caratÊ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ saÑviggahadayo hatthena
sÈÔakaÑ saÓÔhapento turitaturitaÑ nikkhamitvÈ vegena gantvÈ Bhagavato
purato ÔhatvÈ Èha “kiÑ bhante amhe lajjÈpetha, kimatthaÑ piÓÉÈya caratha,
kiÑ ‘ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ na sakkÈ bhattaÑ laddhun’ti saÒÒaÑ
karitthÈ”ti. VaÑsacÈrittametaÑ mahÈrÈja amhÈkanti. Nanu bhante amhÈkaÑ
MahÈsammatakhattiyavaÑso nÈma vaÑso, tattha ca ekakhattiyopi
bhikkhÈcaro nÈma natthÊti. “AyaÑ mahÈrÈja rÈjavaÑso nÈma tava vaÑso,
amhÈkaÑ pana DÊpa~karo KoÓÉaÒÒo -pa- Kassapoti ayaÑ BuddhavaÑso
nÈma1. Ete ca aÒÒe ca anekasahassasa~khÈ BuddhÈ bhikkhÈcarÈ,
bhikkhÈcÈreneva jÊvikaÑ kappesun”ti antaravÊthiyaÑ Ôhitova–
“UttiÔÔhe nappamajjeyya, dhammaÑ sucaritaÑ care.
DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti2–
ImaÑ gÈthamÈha, gÈthÈpariyosÈne rÈjÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi.
“DhammaÑ care sucaritaÑ, na naÑ duccaritaÑ care.
DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti2–
______________________________________________________________
1. BuddhavaÑso vaÑso nÈma (Vi-®Ôha 3. 288 piÔÔhe)
2. Khu 1. 38 piÔÔhe Dhammapade.
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ImaÑ pana gÈthaÑ sutvÈ sakadÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi,
MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ1 sutvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi, maraÓasamaye
setacchattassa heÔÔhÈ sirisayane nipannoyeva arahattaÑ pÈpuÓi.
AraÒÒavÈsena pana padhÈnÈnuyogakiccaÑ raÒÒo nÈhosi. SotÈpattiphalaÑ
sacchikatvÈyeva pana Bhagavato pattaÑ gahetvÈ saparisaÑ BhagavantaÑ
mahÈpÈsÈdaÑ ÈropetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisi.
BhattakiccapariyosÈne sabbaÑ itthÈgÈraÑ ÈgantvÈ BhagavantaÑ vandi
ÔhapetvÈ RÈhulamÈtaraÑ. SÈ pana “gaccha, ayyaputtaÑ vandÈhÊ”ti
parijanena vuccamÈnÈpi “sace mayhaÑ guÓo atthi, sayameva mama
santikaÑ ayyaputto Ègamissati, Ègatameva naÑ vandissÈmÊ”ti vatvÈ na
agamÈsi.
BhagavÈ rÈjÈnaÑ pattaÑ gÈhÈpetvÈ dvÊhi aggasÈvakehi saddhiÑ
rÈjadhÊtÈya sirigabbhaÑ gantvÈ “rÈjadhÊtÈ yathÈruci vandamÈnÈ na kiÒci
vattabbÈ”ti vatvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. SÈ vegenÈgantvÈ gopphakesu gahetvÈ
pÈdapiÔÔhiyaÑ sÊsaÑ parivattetvÈ yathÈ-ajjhÈsayaÑ vandi. RÈjÈ rÈjadhÊtÈya
Bhagavati sinehabahumÈnÈdiguÓasampattiyo kathesi “bhante mama dhÊtÈ
‘tumhehi kÈsÈyÈni vatthÈni nivÈsitÈnÊ’ti sutvÈ tato paÔÔhÈya
kÈsÈyavatthanivatthÈ jÈtÈ, tumhÈkaÑ ekabhattikabhÈvaÑ sutvÈ
ekabhattikÈva jÈtÈ, tumhehi mahÈsayanassa chaÉÉitabhÈvaÑ sutvÈ
paÔÔikÈmaÒcakeyeva2 nipannÈ, tumhÈkaÑ mÈlÈgandhÈdÊhi viratabhÈvaÑ
ÒatvÈ viratamÈlÈgandhÈva jÈtÈ, attano ÒÈtakehi ‘mayaÑ paÔijaggissÈmÈ’ti
sÈsane pesitepi ekaÒÈtakampi na olokesi, evaÑ guÓasampannÈ me dhÊtÈ
BhagavÈ”ti. “AnacchariyaÑ mahÈrÈja yaÑ idÈni tayÈ rakkhiyamÈnÈ
rÈjadhÊtÈ paripakke ÒÈÓe3 attÈnaÑ rakkheyya, esÈ pubbe anÈrakkhÈ
pabbatapÈde vicaramÈnÈ aparipakke ÒÈÓe attÈnaÑ rakkhÊ”ti vatvÈ
CandakinnarÊjÈtakaÑ4 kathetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
Dutiyadivase pana Dandassa rÈjakumÈrassa
abhisekagehappavesanavivÈhama~galesu vattamÈnesu tassa gehaÑ gantvÈ
kumÈraÑ pattaÑ gÈhÈpetvÈ pabbÈjetukÈmo ma~galaÑ vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmi. JanapadakalyÈÓÊ kumÈraÑ gacchantaÑ disvÈ “tuvaÔaÑ kho
ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 214 piÔÔhe.
3. ParipakkaÒÈÓena (Ka)

2. MattikÈmaÒcakeyeva (Ka)
4. Khu 5. 277 piÔÔhe.
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vatvÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ olokesi. Sopi BhagavantaÑ “pattaÑ gaÓhathÈ”ti
vattuÑ avisahamÈno vihÈraÑyeva agamÈsi, taÑ anicchamÈnaÑyeva
BhagavÈ pabbÈjesi. Iti BhagavÈ KapilavatthuÑ gantvÈ tatiyadivase NandaÑ
pabbÈjesi.
Sattame divase RÈhulamÈtÈ kumÈraÑ ala~karitvÈ Bhagavato santikaÑ
pesesi “passa tÈta etaÑ vÊsatisahassasamaÓaparivutaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ
brahmar|pavaÓÓaÑ1 samaÓaÑ, ayaÑ te pitÈ, etassa mahantÈ nidhayo
ahesuÑ, tyÈssa nikkhamanakÈlato paÔÔhÈya na passÈma, gaccha, naÑ
dÈyajjaÑ yÈcÈhi ‘ahaÑ tÈta kumÈro abhisekaÑ patvÈ cakkavattÊ bhavissÈmi,
dhanena me attho, dhanaÑ me dehi. SÈmiko hi putto pitu santakassÈ’ti”.
KumÈro ca Bhagavato santikaÑ gantvÈ pitu sinehaÑ paÔilabhitvÈ
haÔÔhatuÔÔho “sukhÈ te samaÓa chÈyÈ”ti vatvÈ aÒÒaÒca bahuÑ attano
anur|paÑ vadanto aÔÔhÈsi. BhagavÈ katabhattakicco anumodanaÑ katvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. KumÈropi “dÈyajjaÑ me samaÓa dehi, dÈyajjaÑ me
samaÓa dehÊ”ti BhagavantaÑ anubandhi. BhagavÈ kumÈraÑ na nivattÈpesi,
parijanopi BhagavatÈ saddhiÑ gacchantaÑ nivattetuÑ nÈsakkhi. Iti so
BhagavatÈ saddhiÑ ÈrÈmameva agamÈsi.
Tato BhagavÈ cintesi “yaÑ ayaÑ pitu santakaÑ dhanaÑ icchati, taÑ
vaÔÔÈnugataÑ savighÈtaÑ, handassa BodhimaÓÉe paÔiladdhaÑ sattavidhaÑ
ariyadhanaÑ demi, lokuttaradÈyajjassa naÑ sÈmikaÑ karomÊ”ti ÈyasmantaÑ
SÈriputtaÑ Èmantesi “tena hi tvaÑ SÈriputta RÈhulakumÈraÑ pabbÈjehÊ”ti.
Thero taÑ pabbÈjesi. Pabbajite pana kumÈre raÒÒo adhimattaÑ dukkhaÑ
uppajji, taÑ adhivÈsetuÑ asakkonto Bhagavato nivedetvÈ “sÈdhu bhante
ayyÈ mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ na pabbÈjeyyun”ti varaÑ yÈci.
BhagavÈ tassa taÑ varaÑ datvÈ punadivase rÈjanivesane katapÈtarÈso2
ekamantaÑ nisinnena raÒÒÈ “bhante tumhÈkaÑ dukkarakÈrikakÈle ekÈ
devatÈ maÑ upasa~kamitvÈ ‘putto te kÈlakato’ti Èha, tassÈ vacanaÑ
asaddahanto ‘na mayhaÑ putto bodhiÑ appatvÈ kÈlaÑ karotÊ’ti taÑ
paÔikkhipin”ti vutte “idÈni kiÑ saddahissatha, ye tumhe
______________________________________________________________
1. Brahmar|pÊvaÓÓaÑ (SÊ, I)

2. Katabhattakicco (Ka)
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pubbepi aÔÔhikÈni dassetvÈ ‘putto te mato’ti vutte na saddahitthÈ”ti imissÈ
aÔÔhuppattiyÈ MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ1 kathesi, kathÈpariyosÈne rÈjÈ
anÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi.
Iti BhagavÈ pitaraÑ tÊsu phalesu patiÔÔhÈpetvÈ bhikkhusaÑghaparivuto
punadeva RÈjagahaÑ gantvÈ VeÄuvane2 vihÈsi. TasmiÑ samaye
AnÈthapiÓÉiko gahapati paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ ÈdÈya RÈjagahe
attano piyasahÈyakassa seÔÔhino gehaÑ gantvÈ tattha Buddhassa Bhagavato
uppannabhÈvaÑ sutvÈ balavapacc|sasamaye devatÈnubhÈvena vivaÔena
dvÈrena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya
dutiyadivase Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ
SÈvatthiÑ ÈgamanatthÈya Satthu paÔiÒÒaÑ gahetvÈ antarÈmagge
paÒcacattÈlÊsayojanaÔÔhÈne satasahassaÑ satasahassaÑ datvÈ yojanike
yojanike vihÈre kÈretvÈ JetavanaÑ koÔisanthÈrena aÔÔhÈrasahiraÒÒakoÔÊhi
kiÓitvÈ navakammaÑ paÔÔhapesi. So majjhe Dasabalassa gandhakuÔiÑ
kÈresi, taÑ parivÈretvÈ asÊtimahÈtherÈnaÑ pÈÔiyekkasannivesane3 ÈvÈse
ekak|ÔÈgÈradvik|ÔÈgÈra4 haÑsavaÔÔakadÊghasÈlÈmaÓÉapÈdivasena
sesasenÈsanÈni pokkharaÓÊca~kamanarattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni cÈti
aÔÔhÈrasakoÔipariccÈgena ramaÓÊye bh|mibhÈge manoramaÑ vihÈraÑ
kÈrÈpetvÈ Dasabalassa ÈgamanatthÈya d|taÑ pesesi. SatthÈ d|tassa vacanaÑ
sutvÈ mahÈbhikkhusaÑghaparivuto RÈjagahÈ nikkhamitvÈ anupubbena
SÈvatthinagaraÑ pÈpuÓi.
MahÈseÔÔhipi kho vihÈramahaÑ sajjetvÈ TathÈgatassa
Jetavanappavisanadivase puttaÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ
ala~katapaÔiyatteheva paÒcahi kumÈrasatehi saddhiÑ pesesi. So saparivÈro
paÒcavaÓÓavatthasamujjalÈni paÒca dhajasatÈni gahetvÈ Dasabalassa purato
ahosi, tesaÑ pacchato MahÈsubhaddÈ C|ÄasubhaddÈti dve seÔÔhidhÊtaro
paÒcahi kumÈrikÈsatehi saddhiÑ puÓÓaghaÔe gahetvÈ nikkhamiÑsu, tÈsaÑ
pacchato seÔÔhibhariyÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ paÒcahi mÈtugÈmasatehi
saddhiÑ puÓÓapÈtiyo gahetvÈ nikkhami, sabbesaÑ pacchato sayaÑ
mahÈseÔÔhi
______________________________________________________________
1. Khu 5. 214 piÔÔhe.
2. SÊtavane (SÊ, SyÈ, I)
3. PaÔipÈÔiyÈ ekasannivese (Ka)
4. EkakuÉÉakadvikuÉÉaka (SÊ), ekakuÔikadvikuÔika (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

109

ahatavatthanivattho ahatavatthanivattheheva paÒcahi seÔÔhisatehi saddhiÑ
BhagavantaÑ abbhuggaÒchi. BhagavÈ imaÑ upÈsakaparisaÑ purato katvÈ
mahÈbhikkhusaÑghaparivuto attano sarÊrappabhÈya
suvaÓÓarasasekapiÒjarÈni viya vanantarÈni kurumÈno anantÈya BuddhalÊÄÈya
apaÔisamÈya BuddhasiriyÈ JetavanavihÈraÑ pÈvisi.
Atha naÑ AnÈthapiÓÉiko pucchi “kathÈhaÑ bhante imasmiÑ vihÈre
paÔipajjÈmÊ”ti. Tena hi gahapati imaÑ vihÈraÑ ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa
bhikkhusaÑghassa dehÊti. “SÈdhu bhante”ti mahÈseÔÔhi suvaÓÓabhi~kÈraÑ
ÈdÈya Dasabalassa hatthe udakaÑ pÈtetvÈ “imaÑ JetavanavihÈraÑ
ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa bhikkhusaÑghassa1 dammÊ”ti adÈsi. SatthÈ
vihÈraÑ paÔiggahetvÈ anumodanaÑ karonto–
“SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti, tato vÈÄamigÈni ca.
SarÊsape ca makase, sisire cÈpi vuÔÔhiyo.
Tato vÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto2 paÔihaÒÒati.
LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÑ ca vipassituÑ.
VihÈradÈnaÑ saÑghassa, aggaÑ Buddhena vaÓÓitaÑ.
TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamatthano.
VihÈre kÈraye ramme, vÈsayettha bahussute.
TesaÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca.
Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ.
YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavo”ti3–
VihÈrÈnisaÑsaÑ kathesi. AnÈthapiÓÉiko dutiyadivasato paÔÔhÈya
vihÈramahaÑ Èrabhi. VisÈkhÈya pÈsÈdamaho4 cat|hi mÈsehi niÔÔhito,
AnÈthapiÓÉikassa pana vihÈramaho navahi mÈsehi niÔÔhÈsi. VihÈramahepi
aÔÔhÈraseva koÔiyo pariccÈgaÑ agamaÑsu. Iti ekasmiÑyeva5 vihÈre
catupaÓÓÈsakoÔisa~khyaÑ dhanaÑ pariccaji.
______________________________________________________________
1. Buddhapamukhassa saÑghassa (SÊ)
3. Vi 4. 291 piÔÔhe.
4. VihÈramaho (Ka)

2. VÈtÈtape ghore, saÒjÈte (SÊ, I, Ka)
5. ImasmiÑyeva (SÊ, I)
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AtÊte pana Vipassissa Bhagavato kÈle Punabbasumitto nÈma seÔÔhi
suvaÓÓiÔÔhakÈsanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne yojanappamÈÓaÑ
saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Sikhissa Bhagavato kÈle SirivaÉÉho nÈma seÔÔhi
suvaÓÓaphÈlasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑ yeva ÔhÈne tigÈvutappamÈÓaÑ
saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Vessabhussa Bhagavato kÈle Sotthijo1 nÈma seÔÔhi
suvaÓÓahatthipadasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne
aÉÉhayojanappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Kakusandhassa Bhagavato
kÈle Accuto nÈma seÔÔhi suvaÓÓiÔÔhakÈsanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne
gÈvutappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. KoÓÈgamanassa Bhagavato kÈle
Uggo nÈma seÔÔhi suvaÓÓakacchapasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne
aÉÉhagÈvutappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Kassapassa Bhagavato kÈle
Suma~galo nÈma seÔÔhi suvaÓÓakaÔÔisanthÈrena2 kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne
soÄasakarÊsappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. AmhÈkaÑ pana Bhagavato
kÈle AnÈthapiÓÉiko nÈma seÔÔhi kahÈpaÓakoÔisanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva
ÔhÈne aÔÔhakarÊsappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. IdaÑ kira ÔhÈnaÑ
sabbabuddhÈnaÑ avijahitaÔÔhÈnameva.
Iti MahÈbodhimaÓÉe sabbaÒÒutappattito yÈva mahÈparinibbÈnamaÒcÈ
yasmiÑ yasmiÑ ÔhÈne BhagavÈ vihÈsi, idaÑ SantikenidÈnaÑ nÈma, tassa
vasena sabbajÈtakÈni vaÓÓayissÈma.

NidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. Sotthiyo (SÊ, SyÈ, I)
2. SuvaÓÓiÔÔhikasanthÈrena (SÊ, I), suvaÓÓakaÔÔasanthÈrena (Ka), DÊ-®Ôha 2. 17 piÔÔhepi
passitabbaÑ.

1. EkakanipÈta
1. ApaÓÓakavagga
1. ApaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ
ImaÑ tÈva apaÓÓakadhammadesanaÑ BhagavÈ SÈvatthiÑ upanissÈya
JetavanamahÈvihÈre viharanto kathesi. KaÑ pana Èrabbha ayaÑ kathÈ
samuÔÔhitÈti? SeÔÔhissa sahÈyake paÒcasate titthiyasÈvake. EkasmiÑ hi
divase AnÈthapiÓÉiko seÔÔhi attano sahÈyake paÒcasate aÒÒatitthiyasÈvake
ÈdÈya bahuÑ mÈlÈgandhavilepanaÒceva
sappitelamadhuphÈÓitavatthacchÈdanÈni ca gÈhÈpetvÈ JetavanaÑ gantvÈ
BhagavantaÑ vanditvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ bhesajjÈni ceva vatthÈni ca
bhikkhusaÑghassa vissajjetvÈ cha nisajjÈdose vajjetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
Tepi aÒÒatitthiyasÈvakÈ TathÈgataÑ vanditvÈ Satthu puÓÓacandasassirikaÑ
mukhaÑ, lakkhaÓÈnubyaÒjanapaÔimaÓÉitaÑ byÈmappabhÈparikkhittaÑ
brahmakÈyaÑ, ÈveÄÈveÄÈ yamakayamakÈ hutvÈ niccharantiyo
ghanabuddharasmiyo ca olokayamÈnÈ AnÈthapiÓÉikassa samÊpeyeva
nisÊdiÑsu.
Atha nesaÑ SatthÈ manosilÈtale sÊhanÈdaÑ nadanto taruÓasÊho viya
gajjanto pÈvussakamegho1 viya ca ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya ca
ratanadÈmaÑ ganthento viya ca aÔÔha~gasamannÈgatena savanÊyena
kamanÊyena brahmassarena nÈnÈnayavicittaÑ madhuradhammakathaÑ
kathesi. Te Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pasannacittÈ uÔÔhÈya DasabalaÑ
vanditvÈ AÒÒatitthiyasaraÓaÑ bhinditvÈ BuddhaÑ saraÓaÑ agamaÑsu. Te
tato paÔÔhÈya niccakÈlaÑ AnÈthapiÓÉikena saddhiÑ gandhamÈlÈdihatthÈ
vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanti, dÈnaÑ denti, sÊlaÑ rakkhanti,
uposathakammaÑ karonti.
Atha BhagavÈ SÈvatthito punadeva RÈjagahaÑ agamÈsi. Te
TathÈgatassa gatakÈle taÑ saraÓaÑ bhinditvÈ puna aÒÒatitthiyasaraÓaÑ
gantvÈ
______________________________________________________________
1. KappapÈvussakamegho (Ka)
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attano m|laÔÔhÈneyeva patiÔÔhitÈ. BhagavÈpi sattaÔÔha mÈse vÊtinÈmetvÈ puna
Jetavanameva agamÈsi. AnÈthapiÓÉiko punapi te ÈdÈya Satthu santikaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tepi
BhagavantaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Atha nesaÑ TathÈgate
cÈrikaÑ pakkante gahitasaraÓaÑ bhinditvÈ puna aÒÒatitthiyasaraÓameva
gahetvÈ m|le patiÔÔhitabhÈvaÑ Bhagavato Èrocesi.
BhagavÈ aparimitakappakoÔiyo nirantaraÑ
pavattitavacÊsucaritÈnubhÈvena dibbagandhagandhitaÑ1 nÈnÈgandhap|ritaÑ
ratanakaraÓÉakaÑ vivaranto viya mukhapadumaÑ vivaritvÈ madhurassaraÑ
nicchÈrento “saccaÑ kira tumhe upÈsakÈ tÊÓi saraÓÈni bhinditvÈ
aÒÒatitthiyasaraÓaÑ gatÈ”ti pucchi. Atha tehi paÔicchÈdetuÑ asakkontehi
“saccaÑ BhagavÈ”ti vutte SatthÈ “upÈsakÈ heÔÔhÈ AvÊciÑ upari BhavaggaÑ
paricchedaÑ katvÈ tiriyaÑ aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su sÊlÈdÊhi guÓehi
Buddhena sadiso nÈma natthi, kuto adhikataro”ti. “YÈvatÈ bhikkhave sattÈ
apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ vÈ, TathÈgato tesaÑ
aggamakkhÈyati2, yaÑ kiÒci vittaÑ idha vÈ huraÑ vÈ -pa-.3 Aggato ve
pasannÈnan”ti-ÈdÊhi4 suttehi pakÈsite ratanattayaguÓe pakÈsetvÈ “evaÑ
uttamaguÓehi samannÈgataÑ ratanattayaÑ saraÓaÑ gatÈ upÈsakÈ vÈ upÈsikÈ
vÈ nirayÈdÊsu nibbattakÈ nÈma natthi, apÈyanibbattito pana muccitvÈ
devaloke uppajjitvÈ mahÈsampattiÑ anubhonti, tasmÈ tumhehi evar|paÑ
saraÓaÑ bhinditvÈ aÒÒatitthiyasaraÓaÑ gacchantehi ayuttaÑ katan”ti Èha.
Ettha ca tÊÓi ratanÈni mokkhavasena uttamavasena saraÓagatÈnaÑ
apÈyesu nibbattiyÈ abhÈvadÊpanatthaÑ imÈni suttÈni dassetabbÈni–
“Ye keci BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈse,
Na te gamissanti apÈyabh|miÑ.
PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ,
DevakÈyaÑ parip|ressanti5.
______________________________________________________________
1. DibbagandhÈdÊnaÑ (Ka)
3. Khu 1. 5, 312 piÔÔhesu.
5. DÊ 2. 204; SaÑ 1. 25 piÔÔhesu.

2. SaÑ 3. 38; AÑ 1. 343 piÔÔhesu.
4. AÑ 1. 344; Khu 1. 255 piÔÔhesu.
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Ye keci dhammaÑ saraÓaÑ gatÈse,
Na te gamissanti apÈyabh|miÑ.
PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ,
DevakÈyaÑ parip|ressanti.
Ye keci saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈse,
Na te gamissanti apÈyabh|miÑ.
PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ,
DevakÈyaÑ parip|ressanti.
BahuÑ ve saraÓaÑ yanti, pabbatÈni vanÈni ca.
ŒrÈmarukkhacetyÈni, manussÈ bhayatajjitÈ.
NetaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ, netaÑ saraÓamuttamaÑ.
NetaÑ saraÓamÈgamma, sabbadukkhÈ pamuccati.
Yo ca BuddhaÒca dhammaÒca, saÑghaÒca saraÓaÑ gato.
CattÈri ariyasaccÈni, sammappaÒÒÈya passati.
DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ.
AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ.
EtaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ, etaÑ saraÓamuttamaÑ.
EtaÑ saraÓamÈgamma, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti1.
Na kevalaÒca nesaÑ SatthÈ ettakaÑyeva dhammaÑ desesi, apica kho
“upÈsakÈ BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnaÑ nÈma,
dhammÈnussatikammaÔÔhÈnaÑ nÈma, saÑghÈnussatikammaÔÔhÈnaÑ nÈma
sotÈpattimaggaÑ deti, sotÈpattiphalaÑ deti, sakadÈgÈmimaggaÑ deti,
sakadÈgÈmiphalaÑ deti, anÈgÈmimaggaÑ deti, anÈgÈmiphalaÑ deti,
arahattamaggaÑ deti, arahattaphalaÑ detÊ”ti-evamÈdÊhipi nayehi dhammaÑ
desetvÈ “evar|paÑ nÈma saraÓaÑ bhindantehi ayuttaÑ tumhehi katan”ti
Èha. Ettha ca BddhÈnussatikammaÔÔhÈnÈdÊnaÑ sotÈpattimaggÈdippadÈnaÑ
“ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato ekantanibbidÈya virÈgÈya
nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya
______________________________________________________________
1. Khu 1. 41 piÔÔhe Dhammapade.
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nibbÈnÈya saÑvattati. Katamo ekadhammo. BuddhÈnussatÊ”ti-evamÈdÊhi1
suttehi dÊpetabbaÑ.
EvaÑ BhagavÈ nÈnappakÈrehi upÈsake ovaditvÈ “upÈsakÈ pubbepi
manussÈ asaraÓaÑ ‘saraÓan’ti takkaggÈhena viraddhaggÈhena2 gahetvÈ
amanussapariggahite kantÈre yakkhabhakkhÈ3 hutvÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ,
apaÓÓakaggÈhaÑ pana ekaÑsikaggÈhaÑ aviraddhaggÈhaÑ gahitamanussÈ
tasmiÑyeva kantÈre sotthibhÈvaÑ pattÈ”ti vatvÈ tuÓhÊ ahosi. Atha kho
AnÈthapiÓÉiko gahapati uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ vanditvÈ abhitthavitvÈ
sirasmiÑ aÒjaliÑ patiÔÔhÈpetvÈ evamÈha “bhante idÈni tÈva imesaÑ
upÈsakÈnaÑ uttamasaraÓaÑ bhinditvÈ takkaggahaÓaÑ amhÈkaÑ pÈkaÔaÑ,
pubbe pana amanussapariggahite kantÈre takkikÈnaÑ vinÈso,
apaÓÓakaggÈhaÑ gahitamanussÈnaÒca sotthibhÈvo amhÈkaÑ paÔicchanno,
tumhÈkameva pÈkaÔo, sÈdhu vata no BhagavÈ ÈkÈse puÓÓacandaÑ
uÔÔhÈpento viya imaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ karot|”ti. Atha BhagavÈ “mayÈ kho
gahapati aparimitakÈlaÑ dasa pÈramiyo p|retvÈ lokassa
ka~khacchedanatthameva sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔividdhaÑ, sÊhavasÈya
suvaÓÓanÈÄiÑ p|rento viya sakkaccaÑ sotaÑ odahitvÈ suÓohÊ”ti seÔÔhino
satuppÈdaÑ janetvÈ higabbhaÑ padÈletvÈ puÓÓacandaÑ nÊharanto viya
bhavantarena paÔicchannakÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasinagare Brahmadatto nÈma rÈjÈ ahosi. TadÈ
bodhisatto satthavÈhakule paÔisandhiÑ gahetvÈ dasamÈsaccayena
mÈtukucchito nikkhamitvÈ anupubbena vayappatto paÒcahi sakaÔasatehi
vaÓijjaÑ karonto vicarati. So kadÈci pubbantato aparantaÑ gacchati, kadÈci
aparantato pubbantaÑ. BÈrÈÓasiyaÑyeva aÒÒopi satthavÈhaputto atthi bÈlo
abyatto anupÈyakusalo, tadÈ bodhisatto BÈrÈÓasito mahagghaÑ bhaÓÉaÑ
gahetvÈ paÒca sakaÔasatÈni p|retvÈ gamanasajjÈni katvÈ Ôhapesi, sopi
bÈlasatthavÈhaputto tatheva paÒca sakaÔasatÈni p|retvÈ gamanasajjÈni katvÈ
Ôhapesi.
TadÈ bodhisatto cintesi “sace ayaÑ bÈlasatthavÈhaputto mayÈ
saddhiÑyeva gamissati, sakaÔasahasse ekato maggaÑ gacchante
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 32 piÔÔhe.

2. ViruddhagÈhena (SÊ, SyÈ)
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maggopi nappahossati, manussÈnaÑ dÈrudakÈdÊnipi, balibaddÈnaÑ tiÓÈnipi
dullabhÈni bhavissanti, etena vÈ mayÈ vÈ purato gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. So taÑ
pakkosÈpetvÈ etamatthaÑ ÈrocetvÈ “dvÊhipi amhehi ekato gantuÑ na sakkÈ,
kiÑ tvaÑ purato gamissasi, udÈhu pacchato”ti Èha. So cintesi “mayi purato
gacchante bah| ÈnisaÑsÈ, maggena abhinneneva gamissÈmi, goÓÈ
anÈmaÔÔhatiÓaÑ khÈdissanti, manussÈnaÑ anÈmaÔÔhaÑ s|peyyapaÓÓaÑ
bhavissati, pasannaÑ udakaÑ bhavissati, yathÈruciÑ agghaÑ ÔhapetvÈ
bhaÓÉaÑ vikkiÓissÈmÊ”ti. So “ahaÑ samma purato gamissÈmÊ”ti Èha.
Bodhisattopi pacchato gamane bah| ÈnisaÑse addasa. EvaÑ hissa ahosi
“purato gacchantÈ magge visamaÔÔhÈnaÑ samaÑ karissanti, ahaÑ tehi
gatamaggena gamissÈmi, purato gatehi balibaddehi pariÓatathaddhatiÓe1
khÈdite mama goÓÈ puna uÔÔhitÈni madhuratiÓÈni khÈdissanti,
gahitapaÓÓaÔÔhÈnato uÔÔhitaÑ manussÈnaÑ s|peyyapaÓÓaÑ madhuraÑ
bhavissati, anudake ÔhÈne ÈvÈÔaÑ khanitvÈ ete udakaÑ uppÈdessanti, tehi
katesu ÈvÈÔesu mayaÑ udakaÑ pivissÈma, agghaÔÔhapanaÑ nÈma
manussÈnaÑ jÊvitÈ voropanasadisaÑ, ahaÑ pacchato gantvÈ etehi
Ôhapitagghena bhaÓÉaÑ vikkiÓissÈmÊ”ti. Atha so ettake ÈnisaÑse disvÈ
“samma tvaÑ purato gacchÈhÊ”ti Èha. “SÈdhu sammÈ”ti bÈlasatthavÈho
sakaÔÈni yojetvÈ nikkhanto anupubbena manussÈvÈsaÑ atikkamitvÈ
kantÈramukhaÑ pÈpuÓi.
KantÈraÑ nÈma corakantÈraÑ vÈÄakantÈraÑ nirudakakantÈraÑ
amanussakantÈraÑ appabhakkhakantÈranti paÒcavidhaÑ. Tattha corehi
adhiÔÔhitamaggo corakantÈraÑ nÈma. SÊhÈdÊhi adhiÔÔhitamaggo
vÈÄakantÈraÑ nÈma. Yattha nhÈyituÑ vÈ pÈtuÑ vÈ udakaÑ natthi, idaÑ
nirudakakantÈraÑ nÈma. AmanussÈdhiÔÔhitaÑ amanussakantÈraÑ nÈma.
M|lakhÈdanÊyÈdivirahitaÑ appabhakkhakantÈraÑ nÈma. ImasmiÑ
paÒcavidhe kantÈre taÑ kantÈraÑ nirudakakantÈraÒceva
amanussakantÈraÒca. TasmÈ so bÈlasatthavÈhaputto sakaÔesu
mahantamahantÈ cÈÔiyo ÔhapetvÈ udakassa p|rÈpetvÈ saÔÔhiyojanikaÑ
kantÈraÑ paÔipajji.
Athassa kantÈramajjhaÑ gatakÈle kantÈre adhivatthayakkho “imehi
manussehi gahitaÑ udakaÑ chaÉÉÈpetvÈ dubbale katvÈ sabbeva ne
______________________________________________________________
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khÈdissÈmÊ”ti sabbasetataruÓabalibaddayuttaÑ manoramaÑ yÈnakaÑ
mÈpetvÈ dhanukalÈpaphalakÈvudhahatthehi dasahi dvÈdasahi amanussehi
parivuto uppalakumudÈni piÄandhitvÈ allakeso allavattho issarapuriso viya
tasmiÑ yÈnake nisÊditvÈ kaddamamakkhitehi cakkehi paÔipathaÑ agamÈsi,
parivÈra-amanussÈpissa purato ca pacchato ca gacchantÈ allakesÈ allavatthÈ
uppalakumudamÈlÈ piÄandhitvÈ padumapuÓÉarÊkakalÈpe gahetvÈ
bhisamuÄÈlÈni khÈdantÈ udakabind|hi ceva kalalehi ca paggharantehi
agamaÑsu. SatthavÈhÈ ca nÈma yadÈ dhuravÈto1 vÈyati, tadÈ yÈnake
nisÊditvÈ upaÔÔhÈkaparivutÈ rajaÑ pariharantÈ purato gacchanti. YadÈ
pacchato vÈto vÈyati, tadÈ teneva nayena pacchato gacchanti. TadÈ pana
dhuravÈto ahosi, tasmÈ so satthavÈhaputto purato agamÈsi.
Yakkho taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ attano yÈnakaÑ maggÈ okkamÈpetvÈ
“kahaÑ gacchathÈ”ti tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ akÈsi. SatthavÈhopi attano
yÈnakaÑ maggÈ okkamÈpetvÈ sakaÔÈnaÑ gamanokÈsaÑ datvÈ ekamante
Ôhito taÑ yakkhaÑ avoca “bho amhe tÈva BÈrÈÓasito ÈgacchÈma, tumhe
pana uppalakumudÈni piÄandhitvÈ padumapuÓÉarÊkahatthÈ bhisamuÄÈlÈni
khÈdantÈ kaddamamakkhitÈ udakabind|hi paggharantehi Ègacchatha, kiÑ nu
kho tumhehi Ègatamagge devo vassati, uppalÈdisaÒchannÈni vÈ sarÈni
atthÊ”ti pucchi. Yakkho tassa kathaÑ sutvÈ “samma kiÑ nÈmetaÑ kathesi,
esÈ nÊlavanarÈji paÒÒÈyati, tato paÔÔhÈya sakalaÑ araÒÒaÑ ekodakaÑ,
nibaddhaÑ devo vassati, kandarÈ p|rÈ, tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne
padumÈdisaÒchannÈni sarÈni atthÊ”ti vatvÈ paÔipÈÔiyÈ gacchantesu sakaÔesu
“imÈni sakaÔÈni ÈdÈya kahaÑ gacchathÈ”ti pucchi. AsukajanapadaÑ nÈmÈti.
ImasmiÑ cimasmiÒca sakaÔe kiÑ nÈma bhaÓÉanti. AsukaÒca asukaÒcÈti.
Pacchato ÈgacchantaÑ sakaÔaÑ ativiya garukaÑ hutvÈ Ègacchati, etasmiÑ
kiÑ bhaÓÉanti. UdakaÑ etthÈti. Parato tÈva udakaÑ Ènentehi vo manÈpaÑ
kataÑ, ito paÔÔhÈya pana udakena kiccaÑ natthi, purato bahu udakaÑ, cÈÔiyo
bhinditvÈ udakaÑ chaÉÉetvÈ sukhena gacchathÈ”ti Èha. EvaÒca pana vatvÈ
“tumhe gacchatha, amhÈkaÑ papaÒco hotÊ”ti thokaÑ gantvÈ tesaÑ
adassanaÑ patvÈ attano yakkhanagarameva agamÈsi.
______________________________________________________________
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Sopi bÈlasatthavÈho attano bÈlatÈya yakkhassa vacanaÑ gahetvÈ cÈÔiyo
bhindÈpetvÈ pasatamattampi udakaÑ anavasesetvÈ sabbaÑ chaÉÉÈpetvÈ
sakaÔÈni pÈjÈpesi, purato appamattakampi udakaÑ nÈhosi, manussÈ pÈnÊyaÑ
alabhantÈ kilamiÑsu. Te yÈva s|riyattha~gamanÈ gantvÈ sakaÔÈni mocetvÈ
parivaÔÔakena ÔhapetvÈ goÓe cakkesu bandhiÑsu. Neva goÓÈnaÑ udakaÑ
ahosi, na manussÈnaÑ yÈgubhattaÑ vÈ. DubbalamanussÈ tattha tattha
nipajjitvÈ sayiÑsu. RattibhÈgasamanantare yakkhÈ yakkhanagarato ÈgantvÈ
sabbepi goÓe ca manusse ca jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ
aÔÔhÊni avasesetvÈ agamaÑsu. EvamekaÑ bÈlasatthavÈhaputtaÑ nissÈya
sabbepi te vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu, hatthaÔÔhikÈdÊni disÈvidisÈsu vippakiÓÓÈni
ahesuÑ, paÒca sakaÔasatÈni yathÈp|ritÈneva aÔÔhaÑsu.
Bodhisattopi kho bÈlasatthavÈhaputtassa nikkhantadivasato
mÈsaÉÉhamÈsaÑ vÊtinÈmetvÈ paÒcahi sakaÔasatehi nagarÈ nikkhamma
anupubbena kantÈramukhaÑ pÈpuÓi. So tattha udakacÈÔiyo p|retvÈ bahuÑ
udakaÑ ÈdÈya khandhÈvÈre bheriÑ carÈpetvÈ manusse sannipÈtetvÈ
evamÈha “tumhe maÑ anÈpucchitvÈ pasatamattampi udakaÑ mÈ
vaÄaÒjayittha, kantÈre visarukkhÈ nÈma honti, pattaÑ vÈ pupphaÑ vÈ
phalaÑ vÈ tumhehi pure akhÈditapubbaÑ maÑ anÈpucchitvÈ mÈ
khÈditthÈ”ti. EvaÑ manussÈnaÑ ovÈdaÑ datvÈ paÒcahi sakaÔasatehi
kantÈraÑ paÔipajji. TasmiÑ kantÈramajjhaÑ sampatte so yakkho
purimanayeneva bodhisattassa paÔipathe attÈnaÑ dassesi. Bodhisatto taÑ
disvÈva aÒÒÈsi “imasmiÑ kantÈre udakaÑ natthi, nirudakakantÈro nÈmesa,
ayaÒca nibbhayo rattanetto, chÈyÈpissa na paÒÒÈyati, nissaÑsayaÑ iminÈ
purato gato bÈlasatthavÈhaputto sabbaÑ udakaÑ chaÉÉÈpetvÈ kilametvÈ
sapariso khÈdito bhavissati, mayhaÑ pana paÓÉitabhÈvaÑ upÈyakosallaÑ na
jÈnÈti maÒÒe”ti. Tato naÑ Èha “gacchatha tumhe, mayaÑ vÈÓijÈ nÈma
aÒÒaÑ udakaÑ adisvÈ gahita-udakaÑ na chaÉÉema, diÔÔhaÔÔhÈne pana
chaÉÉetvÈ sakaÔÈni sallahukÈni katvÈ gamissÈmÈ”ti. Yakkho thokaÑ gantvÈ
adassanaÑ upagamma attano yakkhanagarameva gato.
Yakkhe pana gate manussÈ bodhisattaÑ ÈhaÑsu “ayya ete manussÈ ‘esÈ
nÊlavanarÈji paÒÒÈyati, tato paÔÔhÈya nibaddhaÑ devo vassatÊ’ti
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vatvÈ uppalakumudamÈlÈdhÈrino1 padumapuÓÉarÊkakalÈpe ÈdÈya
bhisamuÄÈlÈni khÈdantÈ allavatthÈ allakesÈ udakabind|hi paggharantehi
ÈgatÈ, udakaÑ chaÉÉetvÈ sallahukehi sakaÔehi khippaÑ gacchÈmÈ”ti.
Bodhisatto tesaÑ kathaÑ sutvÈ sakaÔÈni ÔhapÈpetvÈ sabbe manusse
sannipÈtÈpetvÈ “tumhehi ‘imasmiÑ kantÈre saro vÈ pokkharaÓÊ vÈ atthÊ’ti
kassaci sutapubban”ti pucchi. Na ayya sutapubbanti2. NirudakakantÈro
nÈma eso3, idÈni ekacce manussÈ “etÈya nÊlavanarÈjiyÈ purato4 devo
vassatÊ”ti vadanti, vuÔÔhivÈto nÈma kittakaÑ ÔhÈnaÑ vÈyatÊti. YojanamattaÑ
ayyÈti. Kacci pana vo ekassÈpi sarÊraÑ vuÔÔhivÈto paharatÊti. Natthi ayyÈti.
MeghasÊsaÑ nÈma kittake ÔhÈne paÒÒÈyatÊti. Tiyojanamatte ayyÈti. Atthi
pana vo kenaci ekampi meghasÊsaÑ diÔÔhanti. Natthi ayyÈti. VijjulatÈ nÈma
kittake ÔhÈne paÒÒÈyatÊti. CatuppaÒcayojanamatte ayyÈti. Atthi pana vo
kenaci vijjulatobhÈso diÔÔhoti. Natthi ayyÈti. Meghasaddo nÈma kittake
ÔhÈne suyyatÊti. Ekadviyojanamatte ayyÈti. Atthi pana vo kenaci
meghasaddo sutoti. Natthi ayyÈti. “Na ete manussÈ, yakkhÈ ete, amhe
udakaÑ chaÉÉÈpetvÈ dubbale katvÈ khÈditukÈmÈ ÈgatÈ bhavissanti, purato
gato bÈlasatthavÈhaputto na upÈyakusalo, addhÈ so etehi udakaÑ
chaÉÉÈpetvÈ kilametvÈ khÈdito bhavissati, paÒca sakaÔasatÈni
yathÈp|ritÈneva ÔhitÈni bhavissanti, ajja mayaÑ tÈni passissÈma,
pasatamattampi udakaÑ achaÉÉetvÈ sÊghasÊghaÑ pÈjethÈ”ti pÈjÈpesi.
So gacchanto yathÈp|ritÈneva paÒca sakaÔasatÈni goÓamanussÈnaÒca
hatthaÔÔhikÈdÊni disÈvidisÈsu vippakiÓÓÈni disvÈ sakaÔÈni mocÈpetvÈ
sakaÔaparivaÔÔakena khandhÈvÈraÑ bandhÈpetvÈ kÈlasseva manusse ca goÓe
ca sÈyamÈsabhattaÑ bhojÈpetvÈ manussÈnaÑ majjhe goÓe nipajjÈpetvÈ
sayaÑ balanÈyako hutvÈ5 khaggahattho tiyÈmarattiÑ ÈrakkhaÑ gahetvÈ
Ôhitakova aruÓaÑ uÔÔhÈpesi. Punadivase pana
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pÈtova sabbakiccÈni niÔÔhÈpetvÈ goÓe bhojetvÈ dubbalasakaÔÈni chaÉÉÈpetvÈ
thirÈni gÈhÈpetvÈ appagghaÑ bhaÓÉaÑ chaÉÉÈpetvÈ mahagghaÑ bhaÓÉaÑ
ÈropÈpetvÈ yathÈdhippetaÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ diguÓatiguÓena m|lena bhaÓÉaÑ
vikkiÓitvÈ sabbaÑ parisaÑ ÈdÈya puna attano nagarameva agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammakathaÑ kathetvÈ “evaÑ gahapati pubbe
takkaggÈhagÈhino mahÈvinÈsaÑ pattÈ, apaÓÓakaggÈhagÈhino pana
amanussÈnaÑ hatthato muccitvÈ sotthinÈ icchitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ puna
sakaÔÔhÈnameva paccÈgamiÑs|”ti vatvÈ dvepi vatth|ni ghaÔetvÈ imissÈ
apaÓÓakadhammadesanÈya abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
1. “ApaÓÓakaÑ ÔhÈnameke, dutiyaÑ Èhu takkikÈ.
EtadaÒÒÈya medhÈvÊ, taÑ gaÓhe ya’dapaÓÓakan”ti.
Tattha apaÓÓakanti ekaÑsikaÑ aviraddhaÑ1 niyyÈnikaÑ. ®hÈnanti
kÈraÓaÑ. KÈraÓaÑ hi yasmÈ tadÈyattavuttitÈya phalaÑ tiÔÔhati nÈma, tasmÈ
“ÔhÈnan”ti vuccati, “ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato”ti-ÈdÊsu2 cassa
payogo veditabbo. Iti “apaÓÓakaÑ ÔhÈnan”ti padadvayenÈpi “yaÑ
ekantahitasukhÈvahattÈ paÓÉitehi paÔipannaÑ ekaÑsikakÈraÓaÑ
aviraddhakÈraÓaÑ niyyÈnikakÈraÓaÑ, taÑ idan”ti dÊpeti. Ayamettha
sa~khepo, pabhedato pana tÊÓi saraÓagamanÈni paÒca sÊlÈni dasa sÊlÈni
pÈtimokkhasaÑvaro indriyasaÑvaro ÈjÊvapÈrisuddhi paccayapaÔisevanaÑ
sabbampi catupÈrisuddhisÊlaÑ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ
jÈgariyÈnuyogo jhÈnaÑ vipassanÈ abhiÒÒÈ samÈpatti ariyamaggo
ariyaphalaÑ, sabbampetaÑ apaÓÓakaÔÔhÈnaÑ apaÓÓakapaÔipadÈ,
niyyÈnikapaÔipadÈti attho.
YasmÈ ca pana niyyÈnikapaÔipadÈya etaÑ nÈmaÑ, tasmÈyeva BhagavÈ
apaÓÓakapaÔipadaÑ dassento imaÑ suttamÈha–
“TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
apaÓÓakapaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ
______________________________________________________________
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khayÈya. Katamehi tÊhi. Idha bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro
hoti, bhojane mattaÒÒ| hoti, jÈgariyaÑ anuyutto hoti. KathaÒca
bhikkhave bhikkhu indriyesu gutta dvÈro hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave
bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti. Idha
bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na
madÈya -pa-. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Idha
bhikkhave bhikkhu divasaÑ ca~kamena nisajjÈya -pa-. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hotÊ”ti1.

ImasmiÒcÈpi sutte tayova dhammÈ vuttÈ. AyaÑ pana apaÓÓakapaÔipadÈ
yÈva arahattaphalaÑ labbhateva. Tattha arahattaphalampi
phalasamÈpattivihÈrassa ceva anupÈdÈparinibbÈnassa ca paÔipadÈyeva nÈma
hoti.
Eketi ekacce paÓÉitamanussÈ. Tattha kiÒcÈpi “asukÈ nÈmÈ”ti niyamo
natthi, idaÑ pana saparisaÑ bodhisattaÑyeva sandhÈya vuttanti veditabbaÑ.
DutiyaÑ Èhu takkikÈti dutiyanti paÔhamato apaÓÓakaÔÔhÈnato
niyyÈnikakÈraÓato dutiyaÑ takkaggÈhakÈraÓaÑ aniyyÈnikakÈraÓaÑ. Œhu
takkikÈti ettha pana saddhiÑ purimapadena ayaÑ yojanÈ–apaÓÓakaÔÔhÈnaÑ
ekaÑsikakÈraÓaÑ aviraddhakÈraÓaÑ niyyÈnikakÈraÓaÑ eke
bodhisattappamukhÈ paÓÉitamanussÈ gaÓhiÑsu. Ye pana
bÈlasatthavÈhaputtappamukhÈ takkikÈ Èhu, te dutiyaÑ sÈparÈdhaÑ
anekaÑsikaÔÔhÈnaÑ viraddhakÈraÓaÑ aniyyÈnikakÈraÓaÑ aggahesuÑ. Tesu
ye apaÓÓakaÔÔhÈnaÑ aggahesuÑ, te sukkapaÔipadaÑ paÔipannÈ. Ye dutiyaÑ
“purato bhavitabbaÑ udakenÈ”ti takkaggÈhasa~khÈtaÑ aniyyÈnikakÈraÓaÑ
aggahesuÑ, te kaÓhapaÔipadaÑ paÔipannÈ.
______________________________________________________________
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Tattha sukkapaÔipadÈ aparihÈnipaÔipadÈ, kaÓhapaÔipadÈ
parihÈnipaÔipadÈ. TasmÈ ye sukkapaÔipadaÑ paÔipannÈ, te aparihÊnÈ
sotthibhÈvaÑ pattÈ. Ye pana kaÓhapaÔipadaÑ paÔipannÈ, te parihÊnÈ
anayabyasanaÑ ÈpannÈti imamatthaÑ BhagavÈ AnÈthapiÓÉikassa
gahapatino vatvÈ uttari idamÈha “etadaÒÒÈya me dhÈvÊ, taÑ gaÓhe
ya’dapaÓÓakan”ti.
Tattha etadaÒÒÈya medhÈvÊti “medhÈ”ti laddhanÈmÈya vipulÈya
visuddhÈya uttamÈya paÒÒÈya samannÈgato kulaputto etaÑ apaÓÓake ceva
sapaÓÓake cÈti1 dvÊsu atakkaggÈhatakkaggÈhasa~khÈtesu ÔhÈnesu
guÓadosaÑ vuddhihÈniÑ atthÈnatthaÑ ÒatvÈti attho. TaÑ gaÓhe
ya’dapaÓÓakanti yaÑ apaÓÓakaÑ ekaÑsikaÑ sukkapaÔipadÈaparihÈniyapaÔipadÈsa~khÈtaÑ niyyÈnikakÈraÓaÑ, tadeva gaÓheyya. KasmÈ?
EkaÑsikÈdibhÈvatoyeva. ItaraÑ pana na gaÓheyya. KasmÈ?
AnekaÑsikÈdibhÈvatoyeva. AyaÑ hi apaÓÓakapaÔipadÈ nÈma sabbesaÑ
BuddhapaccekabuddhaputtÈnaÑ paÔipadÈ. SabbabuddhÈ hi
apaÓÓakapaÔipadÈyameva ÔhatvÈ daÄhena vÊriyena pÈramiyo p|retvÈ
bodhim|le BuddhÈ nÈma honti, PaccekabuddhÈ paccekabodhiÑ uppÈdenti,
BuddhaputtÈ sÈvakapÈramiÒÈÓaÑ paÔivijjhanti.
Iti BhagavÈ tesaÑ upÈsakÈnaÑ tisso kulasampattiyo ca cha kÈmasagge
brahmalokasampattiyo ca datvÈpi pariyosÈne arahattamaggaphaladÈyikÈ
apaÓÓakapaÔipadÈ nÈma, cat|su apÈyesu paÒcasu ca nÊcakulesu
nibbattidÈyikÈ sapaÓÓakapaÔipadÈ nÈmÈti imaÑ apaÓÓakadhammadesanaÑ
dassetvÈ uttari cattÈri saccÈni soÄasahi ÈkÈrehi pakÈsesi, catusaccapariyosÈne
sabbepi te paÒcasatÈ upÈsakÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dassetvÈ dve vatth|ni kathetvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ dassesi “tasmiÑ samaye
bÈlasatthavÈhaputto Devadatto ahosi, tassa parisÈ DevadattaparisÈva,
paÓÉitasatthavÈhaputtaparisÈ BuddhaparisÈ, paÓÉitasatthavÈhaputto pana
ahameva ahosin”ti desanaÑ niÔÔhÈpesi.
ApaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
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2. VaÓÓupathajÈtakavaÓÓanÈ

AkilÈsunoti imaÑ dhammadesanaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharanto
kathesi. KaÑ pana ÈrabbhÈti? EkaÑ ossaÔÔhavÊriyaÑ bhikkhuÑ. TathÈgate
kira SÈvatthiyaÑ viharante eko SÈvatthivÈsÊ kulaputto JetavanaÑ gantvÈ
Satthu santike dhammadesanaÑ sutvÈ pasannacitto kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ
pabbajitvÈ upasampadÈya paÒcavassiko hutvÈ dve mÈtikÈ uggaÓhitvÈ
vipassanÈcÈraÑ sikkhitvÈ Satthu santike attano cittaruciyaÑ kammaÔÔhÈnaÑ
gahetvÈ ekaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ vassaÑ upagantvÈ temÈsaÑ vÈyamantopi
obhÈsamattaÑ vÈ nimittamattaÑ vÈ uppÈdetuÑ nÈsakkhi.
Athassa etadahosi “SatthÈrÈ cattÈro puggalÈ kathitÈ, tesu mayÈ
padaparamena bhavitabbaÑ, natthi maÒÒe mayhaÑ imasmiÑ attabhÈve
maggo vÈ phalaÑ vÈ, kiÑ karissÈmi araÒÒavÈsena, Satthu santikaÑ gantvÈ
r|pasobhaggappattaÑ BuddhasarÊraÑ olokento madhuraÑ dhammadesanaÑ
suÓanto viharissÈmÊ”ti puna Jetavanameva paccÈgamÈsi. Atha naÑ
sandiÔÔhasambhattÈ ÈhaÑsu “Èvuso tvaÑ Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ
gahetvÈ ‘samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti gato, idÈni pana ÈgantvÈ
sa~gaÓikÈya abhiramamÈno carasi, kiÑ nu kho te pabbajitakiccaÑ
matthakaÑ pattaÑ, appaÔisandhiko jÈtosÊ”ti. Œvuso ahaÑ maggaÑ vÈ
phalaÑ vÈ alabhitvÈ “abhabbapuggalena mayÈ bhavitabban”ti vÊriyaÑ
ossajitvÈ ÈgatomhÊti. “AkÈraÓaÑ te Èvuso kataÑ daÄhavÊriyassa Satthu
sÈsane pabbajitvÈ vÊriyaÑ ossajantena, ayuttaÑ te kataÑ, ehi TathÈgatassa
dassemÈ”ti taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ agamaÑsu.
SatthÈ taÑ disvÈ evamÈha “bhikkhave tumhe etaÑ bhikkhuÑ
anicchamÈnaÑ ÈdÈya ÈgatÈ, kiÑ kataÑ iminÈ”ti. “Bhante ayaÑ bhikkhu
evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karonto vÊriyaÑ
ossajitvÈ Ègato”ti ÈhaÑsu. Atha naÑ SatthÈ Èha “saccaÑ kira tayÈ bhikkhu
vÊriyaÑ ossaÔÔhan”ti. SaccaÑ BhagavÈti. “KiÑ pana tvaÑ bhikkhu evar|pe
mama sÈsane pabbajitvÈ ‘appiccho’ti vÈ ‘santuÔÔho’ti vÈ ‘pavivitto’ti vÈ
‘ÈraddhavÊriyo’ti vÈ evaÑ attÈnaÑ ajÈnÈpetvÈ ‘ossaÔÔhavÊriyo bhikkh|’ti
jÈnÈpesi, nanu tvaÑ pubbe vÊriyavÈ ahosi, tayÈ ekena kataÑ vÊriyaÑ nissÈya
marukantÈre paÒcasu sakaÔasatesu manussÈ ca
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goÓÈ ca pÈnÊyaÑ labhitvÈ sukhitÈ jÈtÈ, idÈni kasmÈ vÊriyaÑ ossajasÊ”ti. So
bhikkhu ettakena vacanena upatthambhito ahosi.
TaÑ pana kathaÑ sutvÈ bhikkh| BhagavantaÑ yÈciÑsu “bhante idÈni
iminÈ bhikkhunÈ vÊriyassa ossaÔÔhabhÈvo amhÈkaÑ pÈkaÔo, pubbe panassa
ekassa vÊriyaÑ nissÈya marukantÈre goÓamanussÈnaÑ pÈnÊyaÑ labhitvÈ
sukhitabhÈvo paÔicchanno, tumhÈkaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓasseva pÈkaÔo,
amhÈkampetaÑ kÈraÓaÑ kathethÈ”ti. “Tena hi bhikkhave suÓÈthÈ”ti
BhagavÈ tesaÑ bhikkh|naÑ satuppÈdaÑ janetvÈ bhavantarena
paÔicchannakÈraÓaÑ pÈkaÔamakÈsi.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
satthavÈhakule paÔisandhiÑ gahetvÈ vayappatto paÒcahi sakaÔasatehi
vaÓijjaÑ karonto vicarati. So ekadÈ saÔÔhiyojanikaÑ marukantÈraÑ paÔipajji.
TasmiÑ kantÈre sukhumavÈlukÈ muÔÔhinÈ gahitÈ hatthe na tiÔÔhati,
s|riyuggamanato paÔÔhÈya a~gÈrarÈsi viya uÓhÈ hoti, na sakkÈ akkamituÑ.
TasmÈ taÑ paÔipajjantÈ dÈrudakatilataÓÉulÈdÊni sakaÔehi ÈdÈya rattimeva
gantvÈ aruÓuggamane sakaÔÈni parivaÔÔaÑ katvÈ matthake maÓÉapaÑ
kÈretvÈ kÈlasseva ÈhÈrakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ chÈyÈya nisinnÈ divasaÑ
khepetvÈ attha~gate s|riye sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ bh|miyÈ sÊtalÈya jÈtÈya
sakaÔÈni yojetvÈ gacchanti, samuddagamanasadisameva gamanaÑ hoti.
ThalaniyÈmako nÈma laddhuÑ vaÔÔati, so tÈrakasaÒÒÈya satthaÑ tÈreti.
Sopi satthavÈho tasmiÑ kÈle iminÈva niyÈmena taÑ kantÈraÑ
gacchanto ek|nasaÔÔhi yojanÈni gantvÈ “idÈni ekaratteneva marukantÈrÈ
nikkhamanaÑ bhavissatÊ”ti sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ sabbaÑ dÈrudakaÑ
khepetvÈ sakaÔÈni yojetvÈ pÈyÈsi. NiyÈmako pana purimasakaÔe ÈsanaÑ
pattharÈpetvÈ1 ÈkÈse tÈrakaÑ olokento “ito pÈjetha, ito pÈjethÈ”ti vadamÈno
nipajji. So dÊghamaddhÈnaÑ aniddÈyanabhÈvena kilanto niddaÑ okkami,
goÓe nivattitvÈ Ègatamaggameva gaÓhante
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na aÒÒÈsi. GoÓÈ sabbarattiÑ agamaÑsu. NiyÈmako aruÓuggamanavelÈya
pabuddho nakkhattaÑ oloketvÈ “sakaÔÈni nivattetha nivattethÈ”ti Èha.
SakaÔÈni nivattetvÈ paÔipÈÔiÑ karontÈnaÒÒeva aruÓo uggato. ManussÈ “hiyyo
amhÈkaÑ niviÔÔhakhandhÈvÈraÔÔhÈnamevetaÑ, dÈrudakampi no khÊÓaÑ,
idÈni naÔÔhamhÈ”ti sakaÔÈni mocetvÈ parivaÔÔakena ÔhapetvÈ matthake
maÓÉapaÑ katvÈ attano attano sakaÔassa heÔÔhÈ anusocantÈ nipajjiÑsu.
Bodhisatto “mayi vÊriyaÑ ossajante sabbe vinassissantÊ”ti pÈto
sÊtalavelÈyameva ÈhiÓÉanto ekaÑ dabbatiÓagacchaÑ disvÈ “imÈni tiÓÈni
heÔÔhÈ udakasinehena uÔÔhitÈni bhavissantÊ”ti cintetvÈ kuddÈlaÑ gÈhÈpetvÈ
taÑ padesaÑ khaÓÈpesi, te saÔÔhihatthaÔÔhÈnaÑ khaÓiÑsu. EttakaÑ ÔhÈnaÑ
khaÓitvÈ paharantÈnaÑ kuddÈlo heÔÔhÈpÈsÈÓe paÔihaÒÒi, pahaÔamatte sabbe
vÊriyaÑ ossajiÑsu. Bodhisatto pana “imassa pÈsÈÓassa heÔÔhÈ udakena
bhavitabban”ti otaritvÈ pÈsÈÓe Ôhito oÓamitvÈ sotaÑ odahitvÈ saddaÑ
Èvajjento heÔÔhÈ udakassa pavattanasaddaÑ sutvÈ uttaritvÈ c|ÄupaÔÔhÈkaÑ
Èha “tÈta tayÈ vÊriye ossaÔÔhe sabbe vinassissÈma, tvaÑ vÊriyaÑ anossajanto
imaÑ ayak|ÔaÑ gahetvÈ ÈvÈÔaÑ otaritvÈ etasmiÑ pÈsÈÓe pahÈraÑ dehÊ”ti.
So tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ sabbesu vÊriyaÑ ossajitvÈ Ôhitesupi
vÊriyaÑ anossajanto otaritvÈ pÈsÈÓe pahÈraÑ adÈsi, pÈsÈÓo majjhe bhijjitvÈ
heÔÔhÈ patitvÈ sotaÑ sannirumbhitvÈ1 aÔÔhÈsi, tÈlakkhandhappamÈÓÈ
udakavaÔÔi uggaÒchi. Sabbe pÈnÊyaÑ pivitvÈ nhÈyiÑsu, atirekÈni
akkhayugÈdÊni phÈletvÈ yÈgubhattaÑ pacitvÈ bhuÒjitvÈ goÓe ca bhojetvÈ
s|riye attha~gate udakÈvÈÔasamÊpe dhajaÑ bandhitvÈ icchitaÔÔhÈnaÑ
agamaÑsu. Te tattha bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ diguÓaÑ tiguÓaÑ catugguÓaÑ
lÈbhaÑ labhitvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva agamaÑsu. Te tattha yÈvatÈyukaÑ
ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gatÈ, bodhisattopi dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
yathÈkammameva gato.
SammÈsambuddho imaÑ dhammadesanaÑ kathetvÈ abhisambuddhova
imaÑ gÈthaÑ kathesi–
______________________________________________________________
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2. “AkilÈsuno vaÓÓupathe khaÓantÈ,
Uda~gaÓe tattha papaÑ avinduÑ.
EvaÑ munÊ vÊriyabal|papanno,
AkilÈsu vinde hadayassa santin”ti.
Tattha akilÈsunoti nikkosajjÈ ÈraddhavÊriyÈ. VaÓÓupatheti vaÓÓu
vuccati vÈlukÈ, vÈlukÈmaggeti attho. KhaÓantÈti bh|miÑ khaÓamÈnÈ.
Uda~gaÓeti ettha udÈti nipÈto, a~gaÓeti manussÈnaÑ saÒcaraÓaÔÔhÈne,
anÈvÈÔe bh|mibhÈgeti attho. TatthÈti tasmiÑ vaÓÓupathe. PapaÑ avindunti
udakaÑ paÔilabhiÑsu. UdakaÑ hi papÊyanabhÈvena “papÈ”ti vuccati.
PavaddhaÑ vÈ ÈpaÑ papaÑ, mahodakanti attho.
Evanti opammapaÔipÈdanaÑ. MunÊti monaÑ vuccati ÒÈÓaÑ,
kÈyamoneyyÈdÊsu vÈ aÒÒataraÑ, tena samannÈgatattÈ puggalo “MunÊ”ti
vuccati. So panesa agÈriyamuni anagÈriyamuni sekkhamuni asekkhamuni
Paccekabuddhamuni1 MunimunÊti anekavidho. Tattha agÈriyamunÊti gihÊ
Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano. AnagÈriyamunÊti tathÈr|pova pabbajito.
SekkhamunÊti satta sekkhÈ. AsekkhamunÊti khÊÓÈsavo.
PaccekabuddhamunÊti paccekasambuddho. MunimunÊti SammÈsambuddho.
ImasmiÑ panatthe sabbasa~gÈhakavasena moneyyasa~khÈtÈya paÒÒÈya
samannÈgato “MunÊ”ti veditabbo. VÊriyabal|papannoti vÊriyena ceva
kÈyabalaÒÈÓabalena ca samannÈgato. AkilÈs|ti nikkosajjo–
“KÈmaÑ taco ca nhÈru ca, aÔÔhi ca avasissatu.
Upasussatu nissesaÑ, sarÊre maÑsalohitan”ti–
EvaÑ vuttena catura~gasamannÈgatena vÊriyena samannÈgatattÈ analaso.
Vinde hadayassa santinti cittassapi hadayar|passapi sÊtalabhÈvakaraÓena
“santin”ti sa~khaÑ gataÑ jhÈnavipassanÈbhiÒÒÈarahattamaggaÒÈÓasa~khÈtaÑ ariyadhammaÑ vindati paÔilabhatÊti attho.
BhagavatÈ hi–
“DukkhaÑ bhikkhave kusÊto viharati vokiÓÓo pÈpakehi akusalehi
dhammehi, mahantaÒca sadatthaÑ parihÈpeti. ŒraddhavÊriyo ca kho
bhikkhave sukhaÑ viharati pavivitto pÈpakehi
______________________________________________________________
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akusalehi dhammehi, mahantaÒca sadatthaÑ parip|reti, na bhikkhave
hÊnena aggassa patti hotÊ”ti1–

EvaÑ anekehi suttehi kusÊtassa dukkhavihÈro, ÈraddhavÊriyassa ca
sukhavihÈro saÑvaÓÓito. IdhÈpi ÈraddhavÊriyassa akatÈbhinivesassa
vipassakassa vÊriyabalena adhigantabbaÑ tameva sukhavihÈraÑ dassento
“evaÑ munÊ vÊriyabal|papanno, akilÈsu vinde hadayassa santin”ti Èha. IdaÑ
vuttaÑ hoti–yathÈ te vÈÓijÈ akilÈsuno vaÓÓupathe khaÓantÈ udakaÑ
labhiÑsu, evaÑ imasmimpi sÈsane akilÈsu hutvÈ vÈyamamÈno paÓÉito
bhikkhu imaÑ jhÈnÈdibhedaÑ hadayassa santiÑ labhati. So tvaÑ bhikkhu
pubbe udakamattassa atthÈya vÊriyaÑ katvÈ idÈni evar|pe
maggaphaladÈyake niyyÈnikasÈsane kasmÈ vÊriyaÑ ossajasÊti evaÑ imaÑ
dhammadesanaÑ dassetvÈ cattÈri saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne
ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu aggaphale arahatte patiÔÔhÈsi.
SatthÈpi dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnetvÈ dassesi “tasmiÑ samaye vÊriyaÑ anossajitvÈ pÈsÈÓaÑ
bhinditvÈ mahÈjanassa-udakadÈyako c|ÄupaÔÔhÈko ayaÑ ossaÔÔhavÊriyo
bhikkhu ahosi, avasesaparisÈ idÈni BuddhaparisÈ jÈtÈ, satthavÈhajeÔÔhako
pana ahameva ahosin”ti desanaÑ niÔÔhÈpesi.
VaÓÓupathajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SerivavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ
Idha ce naÑ virÈdhesÊti imampi dhammadesanaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ
viharanto ekaÑ ossaÔÔhavÊriyameva bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi
purimanayeneva bhikkh|hi ÈnÊtaÑ disvÈ SatthÈ Èha “tvaÑ bhikkhu evar|pe
maggaphaladÈyake sÈsane pabbajitvÈ vÊriyaÑ ossajanto
satasahassagghanikÈya kaÒcanapÈtiyÈ parihÊno SerivavÈÓijo viya ciraÑ
socissasÊ”ti. Bhikkh|
______________________________________________________________
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tassatthassa ÈvibhÈvatthaÑ BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena
paÔicchannakÈraÓaÑ pÈkaÔamakÈsi.
AtÊte ito paÒcame kappe bodhisatto SerivaraÔÔhe kacchapuÔavÈÓijo
ahosi. So SerivanÈmakena1 ekena lolakacchapuÔavÈÓijena saddhiÑ
vohÈratthÈya gacchanto nÊlavÈhaÑ2 nÈma nadiÑ uttaritvÈ AriÔÔhapuraÑ3
nÈma nagaraÑ pavisanto nagaravÊthiyo bhÈjetvÈ attano pattavÊthiyÈ
bhaÓÉaÑ vikkiÓanto vicari, itaropi attano pattavÊthiÑ gaÓhi. TasmiÑ ca
nagare ekaÑ seÔÔhikulaÑ parijiÓÓaÑ ahosi, sabbe puttabhÈtikÈ ca dhanaÒca
parikkhayaÑ agamaÑsu, ekÈ dÈrikÈ ayyikÈya saddhiÑ avasesÈ ahosi, tÈ
dvepi paresaÑ bhatiÑ katvÈ jÊvanti. Gehe pana tÈsaÑ mahÈseÔÔhinÈ
paribhuttapubbÈ suvaÓÓapÈti bhÈjanantare nikkhittÈ dÊgharattaÑ
avalaÒjiyamÈnÈ malaggahitÈ ahosi, tÈ tassÈ suvaÓÓapÈtibhÈvampi na jÈnanti.
So lolavÈÓijo tasmiÑ samaye “maÓike gaÓhatha, maÓike gaÓhathÈ”ti
vicaranto taÑ gharadvÈraÑ pÈpuÓi. SÈ kumÈrikÈ taÑ disvÈ ayyikaÑ Èha
“amma mayhaÑ ekaÑ piÄandhanaÑ gaÓhÈ”ti. Amma mayaÑ duggatÈ, kiÑ
datvÈ gaÓhissÈmÈti. AyaÑ no pÈti atthi, no ca amhÈkaÑ upakÈrÈ, imaÑ
datvÈ gaÓhÈti. SÈ vÈÓijaÑ pakkosÈpetvÈ Èsane nisÊdÈpetvÈ taÑ pÈtiÑ datvÈ
“ayya imaÑ gahetvÈ tava bhaginiyÈ kiÒcideva dehÊ”ti Èha. VÈÓijo pÈtiÑ
hatthena gahetvÈva “suvaÓÓapÈti bhavissatÊ”ti parivattetvÈ pÈtipiÔÔhiyaÑ
s|ciyÈ lekhaÑ kaÉÉhitvÈ suvaÓÓabhÈvaÑ ÒatvÈ “imÈsaÑ kiÒci adatvÈva
imaÑ pÈtiÑ harissÈmÊ”ti “ayaÑ kiÑ agghati, aÉÉhamÈsakopissÈ m|laÑ na
hotÊ”ti bh|miyaÑ khipitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Ekena pavisitvÈ
nikkhantavÊthiÑ itaro pavisituÑ labhatÊti bodhisatto taÑ vÊthiÑ pavisitvÈ
“maÓike gaÓhatha, maÓike gaÓhathÈ”ti vicaranto tameva gharadvÈraÑ
pÈpuÓi.
Puna sÈ kumÈrikÈ tatheva ayyikaÑ Èha. Atha naÑ ayyikÈ “amma
paÔhamaÑ ÈgatavÈÓijo pÈtiÑ bh|miyaÑ khipitvÈ gato, idÈni kiÑ datvÈ
gaÓhissÈmÈ”ti Èha. Amma so vÈÓijo pharusavÈco, ayaÑ pana piyadassano
mudusallÈpo, appeva nÈma naÑ gaÓheyyÈti. Amma tena hi pakkosÈhÊti. SÈ
taÑ pakkosi. Athassa gehaÑ pavisitvÈ
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nisinnassa taÑ pÈtiÑ adaÑsu. So tassÈ suvaÓÓapÈtibhÈvaÑ ÒatvÈ “amma
ayaÑ pÈti satasahassaÑ agghati, satasahassagghanakabhaÓÉaÑ mayhaÑ
hatthe natthÊ”ti Èha. Ayya paÔhamaÑ ÈgatavÈÓijo “ayaÑ aÉÉhamÈsakampi
na agghatÊ”ti vatvÈ bh|miyaÑ khipitvÈ gato, ayaÑ pana tava puÒÒena
suvaÓÓapÈti jÈtÈ bhavissati, mayaÑ imaÑ tuyhaÑ dema, kiÒcideva no datvÈ
imaÑ gahetvÈ yÈhÊti. Bodhisatto tasmiÑ khaÓe hatthagatÈni paÒca
kahÈpaÓasatÈni paÒcasatagghanakaÒca bhaÓÉaÑ sabbaÑ datvÈ “mayhaÑ
imaÑ tulaÒca pasibbakaÒca aÔÔha ca kahÈpaÓe dethÈ”ti ettakaÑ yÈcitvÈ
ÈdÈya pakkÈmi. So sÊghameva nadÊtÊraÑ gantvÈ nÈvikassa aÔÔha kahÈpaÓe
datvÈ nÈvaÑ abhiruhi.
Tato lolavÈÓijopi puna taÑ gehaÑ gantvÈ “Èharatha taÑ pÈtiÑ,
tumhÈkaÑ kiÒcideva dassÈmÊ”ti Èha. SÈ taÑ paribhÈsitvÈ “tvaÑ amhÈkaÑ
satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ aÉÉhamÈsagghanikampi na akÈsi,
tuyhaÑ pana sÈmikasadiso eko dhammiko vÈÓijo amhÈkaÑ sahassaÑ datvÈ
taÑ ÈdÈya gato”ti Èha. TaÑ sutvÈva “satasahassagghanikÈya suvaÓÓapÈtiyÈ
parihÊnomhi, mahÈjÈnikaro vata me ayan”ti saÒjÈtabalavasoko satiÑ
paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkonto visaÒÒÊ hutvÈ attano hatthagate kahÈpaÓe ceva
bhaÓÉikaÒca gharadvÈreyeva vikiritvÈ nivÈsanapÈrupanaÑ pahÈya
tulÈdaÓÉaÑ muggaraÑ katvÈ ÈdÈya bodhisattassa anupadaÑ pakkanto
nadÊtÊraÑ gantvÈ bodhisattaÑ gacchantaÑ disvÈ “ambho nÈvika nÈvaÑ
nivattehÊ”ti Èha. Bodhisatto pana “tÈta mÈ nivattayÊ”ti paÔisedhesi. Itarassapi
bodhisattaÑ gacchantaÑ passantasseva1 balavasoko udapÈdi, hadayaÑ
uÓhaÑ ahosi, mukhato lohitaÑ uggaÒchi, vÈpikaddamo viya hadayaÑ phali.
So bodhisatte ÈghÈtaÑ bandhitvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. IdaÑ
paÔhamaÑ Devadattassa bodhisatte ÈghÈtabandhanaÑ. Bodhisatto dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SammÈsambuddho imaÑ dhammadesanaÑ kathetvÈ abhisambuddhova
imaÑ gÈthaÑ kathesi–
______________________________________________________________
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3. “Idha ce naÑ virÈdhesi, saddhammassa niyÈmataÑ.
CiraÑ tvaÑ anutappesi, SerivÈ’yaÑva vÈÓijo”ti.
Tattha idha ce naÑ virÈdhesi, saddhammassa niyÈmatanti imasmiÑ
sÈsane etaÑ saddhammassa niyÈmatÈsa~khÈtaÑ sotÈpattimaggaÑ virÈdhesi,
yadi virÈdhesi, vÊriyaÑ ossajanto nÈdhigacchasi na paÔilabhasÊti attho.
CiraÑ tvaÑ anutappesÊti1 evaÑ sante tvaÑ dÊghamaddhÈnaÑ socanto
paridevanto anutapessasi, atha vÈ ossaÔÔhavÊriyatÈya ariyamaggassa
virÈdhitattÈ dÊgharattaÑ nirayÈdÊsu uppanno nÈnappakÈrÈni dukkhÈni
anubhavanto anutappissasi kilamissasÊti ayamettha attho. KathaÑ?
SerivÈ’yaÑva vÈÓijoti “serivÈ”ti evaÑnÈmako ayaÑ vÈÓijo yathÈ. IdaÑ
vuttaÑ hoti–yathÈ pubbe SerivanÈmako vÈÓijo satasahassagghanikaÑ
suvaÓÓapÈtiÑ labhitvÈ tassÈ gahaÓatthÈya vÊriyaÑ akatvÈ tato parihÊno
anutappi, evameva tvampi imasmiÑ sÈsane paÔiyattasuvaÓÓapÈtisadisaÑ
ariyamaggaÑ ossaÔÔhavÊriyatÈya anadhigacchanto tato parihÊno dÊgharattaÑ
anutappissasi. Sace pana vÊriyaÑ na ossajissasi, paÓÉitavÈÓijo suvaÓÓapÈtiÑ
viya mama sÈsane navavidhampi lokuttaradhammaÑ paÔilabhissasÊti.
Evamassa SatthÈ arahattena k|ÔaÑ gaÓhanto imaÑ dhammadesanaÑ
dassetvÈ cattÈri saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu
aggaphale arahatte patiÔÔhÈsi.
SatthÈpi dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnetvÈ dassesi “tadÈ bÈlavÈÓijo Devadatto ahosi, paÓÉitavÈÓijo pana
ahameva ahosin”ti desanaÑ niÔÔhÈpesi.
SerivavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.

______________________________________________________________
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4. C|ÄasiÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ

Appakenapi medhÈvÊti imaÑ dhammadesanaÑ BhagavÈ RÈjagahaÑ
upanissÈya JÊvakambavane viharanto C|ÄapanthakattheraÑ Èrabbha kathesi.
Tattha C|Äapanthakassa tÈva nibbatti1 kathetabbÈ. RÈjagahe kira
DhanaseÔÔhikulassa dhÊtÈ attano dÈseneva saddhiÑ santhavaÑ katvÈ “aÒÒepi
me imaÑ kammaÑ jÈneyyun”ti bhÊtÈ evamÈha “amhehi imasmiÑ ÔhÈne
vasituÑ na sakkÈ, sace me mÈtÈpitaro imaÑ dosaÑ jÈnissanti,
khaÓÉÈkhaÓÉaÑ karissanti, videsaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti hatthasÈraÑ
gahetvÈ aggadvÈrena nikkhamitvÈ “yattha vÈ tattha vÈ aÒÒehi
ajÈnanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti ubhopi agamaÑsu.
TesaÑ ekasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ saÑvÈsamanvÈya tassÈ kucchiyaÑ
gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ gabbhaparipÈkaÑ Ègamma sÈmikena saddhiÑ mantesi
“gabbho me paripÈkaÑ gato, ÒÈtibandhuvirahite ÔhÈne gabbhavuÔÔhÈnaÑ
nÈma ubhinnampi amhÈkaÑ dukkhameva, kulagehameva gacchÈmÈ”ti. So
“sacÈhaÑ gamissÈmi, jÊvitaÑ me natthÊ”ti cintetvÈ “ajja gacchÈma, sve
gacchÈmÈ”ti divase atikkÈmesi. SÈ cintesi “ayaÑ bÈlo attano dosamahanta
tÈya gantuÑ na ussahati, mÈtÈpitaro nÈma ekantahitÈ, ayaÑ gacchatu vÈ mÈ
vÈ, mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ tasmiÑ gehÈ nikkhante gehaparikkhÈraÑ
paÔisÈmetvÈ attano kulagharaÑ gatabhÈvaÑ anantaragehavÈsÊnaÑ ÈrocetvÈ
maggaÑ paÔipajji.
Atha so puriso gharaÑ Ègato taÑ adisvÈ paÔivissake pucchitvÈ
“kulagharaÑ gatÈ”ti sutvÈ vegena anubandhitvÈ antarÈmagge sampÈpuÓi.
TassÈpi tattheva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. So “kiÑ idaÑ bhadde”ti pucchi.
SÈmi eko putto jÈtoti. IdÈni kiÑ karissÈmÈti. “YassatthÈya mayaÑ
kulagharaÑ gaccheyyÈma, taÑ kammaÑ antarÈva nipphannaÑ, tattha
gantvÈ kiÑ karissÈma, nivattÈmÈ”ti dvepi ekacittÈ hutvÈ nivattiÑsu. Tassa
ca dÈrakassa panthe jÈtattÈ “Panthako”ti nÈmaÑ akaÑsu. TassÈ na cirasseva
aparopi gabbho patiÔÔhahi. SabbaÑ purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. TassÈpi
dÈrakassa panthe jÈtattÈ paÔhamajÈtassa “MahÈpanthako”ti
______________________________________________________________
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nÈmaÑ katvÈ itarassa “C|Äapanthako”ti nÈmaÑ akaÑsu. Te dvepi dÈrake
gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva ÈgatÈ.
TesaÑ tattha vasantÈnaÑ ayaÑ MahÈpanthakadÈrako aÒÒe dÈrake
“c|ÄapitÈ mahÈpitÈ”ti, “ayyako ayyikÈ”ti ca vadante sutvÈ mÈtaraÑ pucchi
“amma aÒÒe dÈrakÈ ‘c|ÄapitÈ mahÈpitÈ’tipi vadanti, ‘ayyako ayyikÈ’tipi
vadanti, amhÈkaÑ ÒÈtakÈ natthÊ”ti. Œma tÈta tumhÈkaÑ ettha ÒÈtakÈ natthi,
RÈjagahanagare pana vo DhanaseÔÔhi nÈma ayyako, tattha tumhÈkaÑ bah|
ÒÈtakÈti. KasmÈ tattha na gacchatha ammÈti. SÈ attano agamanakÈraÓaÑ
puttassa akathetvÈ puttesu punappunaÑ kathentesu sÈmikaÑ Èha “ime
dÈrakÈ maÑ ativiya kilamenti, kiÑ no mÈtÈpitaro disvÈ maÑsaÑ
khÈdissanti, ehi dÈrakÈnaÑ ayyakakulaÑ dassessÈmÈ”ti. AhaÑ sammukhÈ
bhavituÑ1 na sakkhissÈmi, taÑ pana tattha nayissÈmÊti. “SÈdhu ayya yena
kenaci upÈyena dÈrakÈnaÑ ayyakakulameva daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti dvepi janÈ
dÈrake ÈdÈya anupubbena RÈjagahaÑ patvÈ nagaradvÈre ekissÈ sÈlÈya
nivÈsaÑ katvÈ dÈrakamÈtÈ dve dÈrake gahetvÈ ÈgatabhÈvaÑ mÈtÈpit|naÑ
ÈrocÈpesi.
Te taÑ sÈsanaÑ sutvÈ “saÑsÈre vicarantÈnaÑ na putto na dhÊtÈ nÈma
natthi, te amhÈkaÑ mahÈparÈdhikÈ, na sakkÈ tehi amhÈkaÑ cakkhupathe
ÔhÈtuÑ, ettakaÑ pana dhanaÑ gahetvÈ dvepi janÈ phÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
jÊvantu, dÈrake pana idha pesent|”ti. SeÔÔhidhÊtÈ mÈtÈpit|hi pesitaÑ dhanaÑ
gahetvÈ dÈrake Ègatad|tÈnaÑyeva hatthe datvÈ pesesi, dÈrakÈ ayyakakule
vaÉÉhanti. Tesu C|Äapanthako atidaharo, MahÈpanthako pana ayyakena
saddhiÑ Dasabalassa dhammakathaÑ sotuÑ gacchati. Tassa niccaÑ Satthu
sammukhÈ dhammaÑ suÓantassa pabbajjÈya cittaÑ nami, so ayyakaÑ Èha
“sace tumhe sampaÔicchatha, ahaÑ pabbajeyyan”ti. “KiÑ vadesi tÈta,
mayhaÑ sakalalokassapi pabbajjÈto taveva pabbajjÈ bhaddikÈ, sace sakkosi,
pabbaja tÈtÈ”ti sampaÔicchitvÈ Satthu santikaÑ gato. SatthÈ “kiÑ mahÈseÔÔhi
dÈrako te laddho”ti. “Œma bhante ayaÑ dÈrako mayhaÑ nattÈ, tumhÈkaÑ
santike pabbajÈmÊti vadatÊ”ti Èha. SatthÈ
______________________________________________________________
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aÒÒataraÑ piÓÉacÈrikaÑ bhikkhuÑ “imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjehÊ”ti ÈÓÈpesi.
Thero tassa tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjesi, so bahuÑ
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ paripuÓÓavasso upasampadaÑ labhi.
Upasampanno hutvÈ yoniso manasikÈre kammaÑ karonto arahattaÑ pÈpuÓi.
So jhÈnasukhena maggasukhena phalasukhena vÊtinÈmento cintesi
“sakkÈ nu kho imaÑ sukhaÑ C|Äapanthakassa dÈtun”ti. Tato
ayyakaseÔÔhissa santikaÑ gantvÈ “mahÈseÔÔhi sace tumhe sampaÔicchatha,
ahaÑ C|ÄapanthakaÑ pabbÈjeyyan”ti Èha. PabbÈjetha bhanteti. Thero
C|ÄapanthakadÈrakaÑ pabbÈjetvÈ dasasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi.
C|ÄapanthakasÈmaÓero pabbajitvÈva dandho ahosi.
“PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ sugandhaÑ,
PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ.
A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ,
TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti1–
ImaÑ ekagÈthaÑ cat|hi mÈsehi gaÓhituÑ nÈsakkhi. So kira
KassapasammÈsambuddhakÈle pabbajitvÈ paÒÒavÈ hutvÈ aÒÒatarassa
dandhabhikkhuno uddesaggahaÓakÈle parihÈsakeÄiÑ akÈsi. So bhikkhu tena
parihÈsena lajjito neva uddesaÑ gaÓhi, na sajjhÈyamakÈsi. Tena kammena
ayaÑ pabbajitvÈva dandho jÈto, gahitagahitaÑ padaÑ upar|pari padaÑ
gaÓhantassa nassati. Tassa imameva gÈthaÑ gahetuÑ vÈyamantassa cattÈro
mÈsÈ atikkantÈ.
Atha naÑ MahÈpanthako Èha “C|Äapanthaka tvaÑ imasmiÑ sÈsane
abhabbo, cat|hi mÈsehi ekampi gÈthaÑ gahetuÑ na sakkosi,
pabbajitakiccaÑ pana tvaÑ kathaÑ matthakaÑ pÈpessasi, nikkhama ito”ti
vihÈrÈ nikkaÉÉhi. C|Äapanthako BuddhasÈsane sinehena gihibhÈvaÑ na
pattheti. TasmiÑ ca kÈle MahÈpanthako bhattuddesako hoti. JÊvako
KomÈrabhacco bahuÑ gandhamÈlaÑ ÈdÈya attano ambavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ p|jetvÈ dhammaÑ sutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ DasabalaÑ vanditvÈ
MahÈpanthakaÑ upasa~kamitvÈ
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 81; AÑ 2. 209 piÔÔhesu.

JÈtakaÔÔhakathÈ

133

“kittakÈ bhante Satthu santike bhikkh|”ti pucchi. PaÒcamattÈni
bhikkhusatÈnÊti. Sve bhante BuddhappamukhÈni paÒca bhikkhusatÈni ÈdÈya
amhÈkaÑ nivesane bhikkhaÑ gaÓhathÈti. “UpÈsaka C|Äapanthako nÈma
bhikkhu dandho aviruÄhidhammo, taÑ ÔhapetvÈ sesÈnaÑ nimantanaÑ
sampaÔicchÈmÊ”ti thero Èha. TaÑ sutvÈ C|Äapanthako cintesi “thero
ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ nimantanaÑ sampaÔicchanto maÑ bÈhiraÑ katvÈ
sampaÔicchati, nissaÑsayaÑ mayhaÑ bhÈtikassa mayi cittaÑ bhinnaÑ
bhavissati, kiÑ idÈni mayhaÑ iminÈ sÈsanena, gihÊ hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
karonto jÊvissÈmÊ”ti.
So punadivase pÈtova “gihÊ bhavissÈmÊ”ti pÈyÈsi. SatthÈ
pacc|sakÈleyeva lokaÑ olokento imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ paÔhamataraÑ gantvÈ
C|Äapanthakassa gamanamagge dvÈrakoÔÔhake ca~kamanto aÔÔhÈsi.
C|Äapanthako gharaÑ gacchanto SatthÈraÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vandi.
Atha naÑ SatthÈ “kahaÑ pana tvaÑ C|Äapanthaka imÈya velÈya gacchasÊ”ti
Èha. BhÈtÈ maÑ bhante nikkaÉÉhati, tenÈhaÑ vibbhamituÑ gacchÈmÊti.
C|Äapanthaka tava pabbajjÈ nÈma mama santakÈ, bhÈtarÈ nikkaÉÉhito kasmÈ
mama santikaÑ nÈgaÒchi, ehi kiÑ te gihibhÈvena, mama santike
bhavissasÊ”ti BhagavÈ C|ÄapanthakaÑ ÈdÈya gantvÈ gandhakuÔippamukhe
nisÊdÈpetvÈ “C|Äapanthaka tvaÑ puratthÈbhimukho hutvÈ imaÑ pilotikaÑ
‘rajoharaÓaÑ rajoharaÓan’ti parimajjanto idheva hotÊ”ti iddhiyÈ
abhisa~khataÑ parisuddhaÑ pilotikÈkhaÓÉaÑ datvÈ kÈle Èrocite
bhikkhusaÑghaparivuto jÊvakassa getaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi.
C|Äapanthakopi s|riyaÑ olokento taÑ pilotikÈkhaÓÉaÑ “rajoharaÓaÑ
rajoharaÓan”ti parimajjanto nisÊdi, tassa taÑ pilotikÈkhaÓÉaÑ
parimajjantassa parimajjantassa kiliÔÔhaÑ ahosi. Tato cintesi “idaÑ
pilotikÈkhaÓÉaÑ ativiya parisuddhaÑ, imaÑ pana attabhÈvaÑ nissÈya
purimapakatiÑ vijahitvÈ evaÑ kiliÔÔhaÑ jÈtaÑ, aniccÈ vata sa~khÈrÈ”ti
khayavayaÑ paÔÔhapento vipassanaÑ vaÉÉhesi. SatthÈ “C|Äapanthakassa
cittaÑ vipassanaÑ ÈruÄhan”ti ÒatvÈ “C|Äapanthaka tvaÑ etaÑ
pilotikÈkhaÓÉameva saÑkiliÔÔhaÑ rajoraÒjitaÑ jÈtanti mÈ saÒÒaÑ kari,
abbhantare pana te rÈgarajÈdayo atthi, te harÈhÊ”ti vatvÈ obhÈsaÑ vissajjetvÈ
purato nisinno viya paÒÒÈyamÈnar|po hutvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
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“RÈgo rajo na ca pana reÓu vuccati,
RÈgassetaÑ adhivacanaÑ rajoti.
EtaÑ rajaÑ vippajahitva bhikkhavo,
Viharanti te vigatarajassa sÈsane.
Doso rajo na ca pana reÓu vuccati,
DosassetaÑ adhivacanaÑ rajoti.
EtaÑ rajaÑ vippajahitva bhikkhavo,
Viharanti te vigatarajassa sÈsane.
Moho rajo na ca pana reÓu vuccati,
MohassetaÑ adhivacanaÑ rajoti.
EtaÑ rajaÑ vippajahitva bhikkhavo,
Viharanti te vigatarajassa sÈsane”ti1.

GÈthÈpariyosÈne C|Äapanthako saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi,
paÔisambhidÈhiyevassa tÊÓi piÔakÈni ÈgamaÑsu. So kira pubbe rÈjÈ hutvÈ
nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto nalÈÔato sede muccante parisuddhena
sÈÔakena nalÈÔantaÑ puÒchi, sÈÔako kiliÔÔho ahosi. So “imaÑ sarÊraÑ nissÈya
evar|po parisuddho sÈÔako pakatiÑ jahitvÈ kiliÔÔho jÈto, aniccÈ vata
sa~khÈrÈ”ti aniccasaÒÒaÑ paÔilabhi. Tena kÈraÓenassa rajoharaÓameva
paccayo jÈto.
JÊvakopi kho KomÈrabhacco Dasabalassa dakkhiÓodakaÑ upanÈmesi.
SatthÈ “nanu jÊvaka vihÈre bhikkh| atthÊ”ti hatthena pattaÑ pidahi.
MahÈpanthako “bhante vihÈre natthi bhikkh|”ti Èha. SatthÈ “atthi jÊvakÈ”ti
Èha. JÊvako “tena hi bhaÓe gaccha, vihÈre bhikkh|naÑ atthibhÈvaÑ vÈ
natthibhÈvaÑ vÈ jÈnÈhÊ”ti purisaÑ pesesi. TasmiÑ khaÓe C|Äapanthako
“mayhaÑ bhÈtiko ‘vihÈre bhikkh| natthÊ’ti bhaÓati, vihÈre bhikkh|naÑ
atthibhÈvamassa pakÈsessÈmÊ”ti sakalaÑ ambavanaÑ bhikkh|naÑyeva
p|resi. Ekacce bhikkh| cÊvarakammaÑ karonti, ekacce rajanakammaÑ,
ekacce sajjhÈyaÑ karontÊti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ asadisaÑ bhikkhusahassaÑ
mÈpesi. So puriso vihÈre bah| bhikkh| disvÈ nivattitvÈ
______________________________________________________________
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“ayya sakalaÑ ambavanaÑ bhikkh|hi paripuÓÓan”ti jÊvakassa Èrocesi.
Theropi kho tattheva–
SahassakkhattumattÈnaÑ, nimminitvÈna panthako.
NisÊdambavane ramme, yÈva kÈlappavedanÈti1.
Atha SatthÈ taÑ purisaÑ Èha “vihÈraÑ gantvÈ ‘SatthÈ C|ÄapanthakaÑ
nÈma pakkosatÊ’ti vadehÊ”ti. Tena gantvÈ tathÈvutte “ahaÑ C|Äapanthako,
ahaÑ C|Äapanthako”ti mukhasahassaÑ uÔÔhahi. Puriso gantvÈ “sabbepi kira
te bhante C|ÄapanthakÈyeva nÈmÈ”ti Èha. Tena hi tvaÑ gantvÈ yo paÔhamaÑ
“ahaÑ C|Äapanthako”ti vadati, taÑ hatthe gaÓha, avasesÈ
antaradhÈyissantÊti. So tathÈ akÈsi, tÈvadeva sahassamattÈ bhikkh|
antaradhÈyiÑsu. Thero tena purisena saddhiÑ agamÈsi. SatthÈ
bhattakiccapariyosÈne jÊvakaÑ Èmantesi “JÊvaka C|Äapanthakassa pattaÑ
gaÓha, ayaÑ te anumodanaÑ karissatÊ”ti. JÊvako tathÈ akÈsi. Thero
sÊhanÈdaÑ nadanto taruÓasÊho viya tÊÓi piÔakÈni saÑkhobhetvÈ
anumodanaÑ akÈsi.
SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ bhikkhusaÑghaparivÈro vihÈraÑ gantvÈ bhikkh|hi
vatte dassite uÔÔhÈyÈsanÈ gandhakuÔippamukhe ÔhatvÈ bhikkhusaÑghassa
SugatovÈdaÑ datvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ bhikkhusaÑghaÑ uyyojetvÈ
surabhigandhavÈsitaÑ gandhakuÔiÑ pavisitvÈ dakkhiÓena passena
sÊhaseyyaÑ upagato. Atha sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ bhikkh| ito
cito ca samosaritvÈ rattakambalasÈÓiÑ parikkhipantÈ viya nisÊditvÈ Satthu
guÓakathaÑ ÈrabhiÑsu “Èvuso mahÈpanthako C|Äapanthakassa ajjhÈsayaÑ
ajÈnanto ‘cat|hi mÈsehi ekagÈthaÑ gaÓhituÑ na sakkoti, dandho ayan’ti
vihÈrÈ nikkaÉÉhi, SammÈsambuddho pana attano anuttaradhammarÈjatÈya
ekasmiÑyevassa antarabhatte saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ adÈsi, tÊÓi
piÔakÈni paÔisambhidÈhiyeva ÈgatÈni, aho BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma
mahantan”ti.
Atha BhagavÈ dhammasabhÈyaÑ imaÑ kathÈpavattiÑ ÒatvÈ “ajja mayÈ
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti BuddhaseyyÈya uÔÔhÈya surattadupaÔÔaÑ nivÈsetvÈ
vijjulataÑ viya
______________________________________________________________
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kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ rattakambalasadisaÑ SugatamahÈcÊvaraÑ
pÈrupitvÈ surabhigandhakuÔito nikkhamma mattavÈraÓo viya
sÊhavikkantavilÈsena vijambhamÈno sÊho viya1 anantÈya BuddhalÊlÈya
dhammasabhaÑ gantvÈ ala~katamaÓÉapamajjhe
supaÒÒattavarabuddhÈsanaÑ abhiruyha chabbaÓÓabuddharasmiyo
vissajjento aÓÓavakucchiÑ obhÈsayamÈno2 Yugandharamatthake bÈlas|riyo
viya Èsanamajjhe nisÊdi. SammÈsambuddhe pana Ègatamatte bhikkhusaÑgho
kathaÑ pacchinditvÈ tuÓhÊ ahosi.
SatthÈ mudukena mettacittena parisaÑ oloketvÈ “ayaÑ parisÈ ativiya
sobhati, ekassapi hatthakukkuccaÑ vÈ pÈdakukkuccaÑ vÈ ukkÈsitasaddo vÈ
khipitasaddo vÈ natthi, sabbepime BuddhagÈravena sagÈravÈ Buddhatejena
tajjitÈ mayi Èyukappampi akathetvÈ nisinne paÔhamaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpetvÈ na kathessanti, kathÈsamuÔÔhÈpanavattaÑ nÈma mayÈva
jÈnitabbaÑ, ahameva paÔhamaÑ kathessÈmÊ”ti madhurena brahmassarena
bhikkh| ÈmantetvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ
ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti Èha. Bhante na mayaÑ imasmiÑ ÔhÈne
nisinnÈ aÒÒaÑ tiracchÈnakathaÑ kathema, tumhÈkaÑyeva pana guÓe
vaÓÓayamÈnÈ nisinnÈmha “Èvuso MahÈpanthako C|Äapanthakassa
ajjhÈsayaÑ ajÈnanto ‘cat|hi mÈsehi ekaÑ gÈthaÑ gaÓhituÑ na sakkoti,
dandho ayan’ti vihÈrÈ nikkaÉÉhi, SammÈsambuddho pana
anuttaradhammarÈjatÈya ekasmiÑ yevassa antarabhatte saha paÔisambhidÈhi
arahattaÑ adÈsi, aho BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma mahantan”ti. SatthÈ
bhikkh|naÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave C|Äapanthako maÑ nissÈya idÈni
tÈva dhammesu dhammamahantataÑ patto, pubbe pana maÑ nissÈya
bhogesupi bhogamahantataÑ pÈpuÓÊ”ti Èha. Bhikkh| tassatthassa
ÈvibhÈvatthaÑ BhagavantaÑ yÈciÑsu. BhagavÈ bhavantarena paÔicchannaÑ
kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
seÔÔhikule nibbattitvÈ vayappatto seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhitvÈ C|ÄaseÔÔhi nÈma
ahosi, so paÓÉito byatto sabbanimittÈni jÈnÈti. So ekadivasaÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ
gacchanto antaravÊthiyaÑ matam|sikaÑ ta~khaÓaÒÒeva
______________________________________________________________
1. MattavaravÈraÓasÊhavikkantavilÈsena (SÊ, SyÈ, I), mattavÈraÓasÊhavikkantavilÈso
viya (Ka)
2. Sa~khobhayamÈno (SyÈ), khobhayamÈno (Ka)
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nakkhattaÑ samÈnetvÈ idamÈha “sakkÈ cakkhumatÈ kulaputtena imaÑ
und|raÑ gahetvÈ puttadÈrabharaÓaÒca kÈtuÑ kammante ca payojetun”ti.
AÒÒataro duggatakulaputto taÑ seÔÔhissa vacanaÑ sutvÈ “nÈyaÑ ajÈnitvÈ
kathessatÊ”ti taÑ m|sikaÑ gahetvÈ ekasmiÑ ÈpaÓe biÄÈlassatthÈya
vikkiÓitvÈ kÈkaÓikaÑ labhitvÈ tÈya kÈkaÓikÈya phÈÓitaÑ gahetvÈ ekena
ghaÔena pÈnÊyaÑ gaÓhi. So araÒÒato Ègacchante mÈlÈkÈre disvÈ thokaÑ
thokaÑ phÈÓitakhaÓÉaÑ datvÈ uÄu~kena pÈnÊyaÑ adÈsi, te cassa ekekaÑ
pupphamuÔÔhiÑ adaÑsu. So tena puppham|lena punadivasepi phÈÓitaÒca
pÈnÊyaghaÔaÒca gahetvÈ pupphÈrÈmameva gato. Tassa taÑ divasaÑ
mÈlÈkÈrÈ aÉÉhocitake pupphagacche datvÈ agamaÑsu. So na cirasseva
iminÈ upÈyena aÔÔha kahÈpaÓe labhi.
Puna ekasmiÑ vÈtavuÔÔhidivase rÈjuyyÈne bah| sukkhadaÓÉakÈ ca
sÈkhÈ ca palÈsaÒca vÈtena pÈtitaÑ hoti, uyyÈnapÈlo chaÉÉetuÑ upÈyaÑ na
passati. So tattha gantvÈ “sace imÈni dÈrupaÓÓÈni mayhaÑ dassasi, ahaÑ te
imÈni sabbÈni nÊharissÈmÊ”ti uyyÈnapÈlaÑ Èha, so “gaÓha ayyÈ”ti
sampaÔicchi. C|ÄantevÈsiko dÈrakÈnaÑ kÊÄanamaÓÉalaÑ gantvÈ phÈÓitaÑ
datvÈ muhuttena sabbÈni dÈrupaÓÓÈni nÊharÈpetvÈ uyyÈnadvÈre rÈsiÑ
kÈresi. TadÈ rÈjakumbhakÈro rÈjakule bhÈjanÈnaÑ pacanatthÈya dÈr|ni
pariyesamÈno uyyÈnadvÈre tÈni disvÈ tassa hatthato kiÓitvÈ gaÓhi. TaÑ
divasaÑ C|ÄantevÈsiko dÈruvikkayena soÄasa kahÈpaÓe cÈÔi-ÈdÊni ca paÒca
bhÈjanÈni labhi.
So catuvÊsatiyÈ kahÈpaÓesu jÈtesu “atthi ayaÑ upÈyo mayhan”ti
nagaradvÈrato avid|re ÔhÈne ekaÑ pÈnÊyacÈÔiÑ ÔhapetvÈ paÒcasate
tiÓahÈrake pÈnÊyena upaÔÔhahi. Te ÈhaÑsu “samma tvaÑ amhÈkaÑ
bah|pakÈro, kiÑ te karomÈ”ti. So “mayhaÑ kicce uppanne karissathÈ”ti
vatvÈ ito cito ca vicaranto thalapathakammikena ca jalapathakammikena ca
saddhiÑ mittasanthavaÑ akÈsi. Tassa thalapathakammiko “sve imaÑ
nagaraÑ assavÈÓijako paÒca assasatÈni gahetvÈ ÈgamissatÊ”ti Ècikkhi. So
tassa vacanaÑ sutvÈ tiÓahÈrake Èha “ajja mayhaÑ ekekaÑ tiÓakalÈpaÑ
detha, mayÈ ca tiÓe avikkiÓite attano tiÓaÑ mÈ vikkiÓathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti
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sampaÔicchitvÈ paÒca tiÓakalÈpasatÈni ÈharitvÈ tassa ghare pÈpayiÑsu.
AssavÈÓijo sakalanagare assÈnaÑ gocaraÑ alabhitvÈ tassa sahassaÑ datvÈ
taÑ tiÓaÑ gaÓhi.
Tato katipÈhaccayenassa jalapathakammiko sahÈyako Èrocesi
“paÔÔanamhi mahÈnÈvÈ ÈgatÈ”ti. So “atthi ayaÑ upÈyo”ti aÔÔhahi kahÈpaÓehi
sabbaparivÈrasampannaÑ tÈvakÈlikaÑ rathaÑ gahetvÈ mahantena yasena
nÈvÈpaÔÔanaÑ gantvÈ ekaÑ a~gulimuddikaÑ nÈvikassa saccakÈraÑ datvÈ
avid|re ÔhÈne sÈÓiyÈ parikkhipÈpetvÈ nisinno purise ÈÓÈpesi “bÈhirato
vÈÓijesu Ègatesu tatiyena paÔihÈrena maÑ ÈrocethÈ”ti. “NÈvÈ ÈgatÈ”ti sutvÈ
BÈrÈÓasito satamattÈ vÈÓijÈ “bhaÓÉaÑ gaÓhÈmÈ”ti ÈgamiÑsu. BhaÓÉaÑ
tumhe na labhissatha, asukaÔÔhÈne nÈma mahÈvÈÓijena saccakÈro dinnoti. Te
taÑ sutvÈ tassa santikaÑ ÈgatÈ. PÈdam|likapurisÈ purimasaÒÒÈvasena
tatiyena paÔihÈrena tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÈrocesuÑ. Te satamattÈ vÈÓijÈ
ekekaÑ sahassaÑ datvÈ tena saddhiÑ nÈvÈya pattikÈ hutvÈ puna ekekaÑ
sahassaÑ datvÈ pattiÑ vissajjÈpetvÈ bhaÓÉaÑ attano santakamakaÑsu.
C|ÄantevÈsiko dve satasahassÈni gaÓhitvÈ BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ
“kataÒÒunÈ me bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti ekaÑ satasahassaÑ gÈhÈpetvÈ
C|ÄaseÔÔhissa samÊpaÑ gato. Atha naÑ seÔÔhi “kiÑ te tÈta katvÈ idaÑ
dhanaÑ laddhan”ti pucchi. So “tumhehi kathita-upÈye ÔhatvÈ
catumÈsabbhantareyeva laddhan”ti matam|sikaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ
vatthuÑ kathesi. C|ÄaseÔÔhi tassa vacanaÑ sutvÈ “idÈni evar|paÑ dÈrakaÑ
mama santakaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vayappattaÑ attano dhÊtaraÑ datvÈ
sakalakuÔumbassa sÈmikaÑ akÈsi. So seÔÔhino accayena tasmiÑ nagare
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhi. Bodhisattopi yathÈkammaÑ agamÈsi.
SammÈsambuddhopi imaÑ dhammadesanaÑ kathetvÈ
abhisambuddhova imaÑ gÈthaÑ kathesi–
4. “Appakenapi medhÈvÊ, pÈbhatena vicakkhaÓo.
SamuÔÔhÈpeti attÈnaÑ, aÓuÑ aggiÑva sandhaman”ti.
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Tattha appakenapÊti thokenapi parittakenapi. MedhÈvÊti paÒÒavÈ.
PÈbhatenÈti bhaÓÉam|lena. VicakkhaÓoti vohÈrakusalo. SamuÔÔhÈpeti
attÈnanti mahantaÑ dhanaÒca yasaÒca uppÈdetvÈ tattha attÈnaÑ saÓÔhÈpeti
patiÔÔhÈpeti. YathÈ kiÑ? AÓuÑ aggiÑva sandhamaÑ, yathÈ paÓÉitapuriso
parittaÑ aggiÑ anukkamena gomayacuÓÓÈdÊni pakkhipitvÈ mukhavÈtena
dhamanto samuÔÔhÈpeti vaÉÉheti mahantaÑ aggikkhandhaÑ karoti, evameva
paÓÉito thokampi pÈbhataÑ labhitvÈ nÈnÈ-upÈyehi payojetvÈ dhanaÒca
yasaÒca vaÉÉheti, vaÉÉhetvÈ ca pana tattha attÈnaÑ patiÔÔhÈpeti, tÈya eva vÈ
pana dhanayasamahantatÈya attÈnaÑ samuÔÔhÈpeti, abhiÒÒÈtaÑ pÈkaÔaÑ
karotÊti attho.
Iti BhagavÈ “bhikkhave C|Äapanthako maÑ nissÈya idÈni dhammesu
dhammamahantataÑ patto, pubbe pana bhogesupi bhogamahantataÑ
pÈpuÓÊ”ti evaÑ imaÑ dhammadesanaÑ dassetvÈ dve vatth|ni kathetvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ C|ÄantevÈsiko
C|Äapanthako ahosi, c|ÄakaseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti desanaÑ
niÔÔhÈpesi.
C|ÄaseÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. TaÓÉulanÈÄijÈtakavaÓÓanÈ
Kimagghati taÓÉulanÈÄikÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
LÈludÈyittheraÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ samaye ÈyasmÈ Dabbo
Mallaputto saÑghassa bhattuddesako hoti. TasmiÑ pÈtova salÈkabhattÈni
uddisamÈne LÈludÈyittherassa kadÈci varabhattaÑ pÈpuÓÈti, kadÈci
lÈmakabhattaÑ. So lÈmakabhattassa pattadivase salÈkaggaÑ ÈkulaÑ karoti,
“kiÑ Dabbova salÈkaÑ dÈtuÑ jÈnÈti, amhe na jÈnÈmÈ”ti vadati. TasmiÑ
salÈkaggaÑ ÈkulaÑ karonte “handa dÈni tvameva salÈkaÑ dehÊ”ti
salÈkapacchiÑ adaÑsu. Tato paÔÔhÈya so saÑghassa salÈkaÑ adÈsi. Dento
ca pana “idaÑ varabhattan”ti vÈ “lÈmakabhattan”ti vÈ “asukavassagge
varabhattan”ti vÈ “asukavassagge lÈmakabhattan”ti vÈ na jÈnÈti, ÔhitikaÑ
karontopi “asukavassagge ÔhitikÈ”ti

140

KhuddakanikÈya

na sallakkheti. Bhikkh|naÑ ÔhitavelÈya “imasmiÑ ÔhÈne ayaÑ ÔhitikÈ ÔhitÈ,
imasmiÑ ÔhÈne ayan”ti bh|miyaÑ vÈ bhittiyaÑ vÈ lekhaÑ kaÉÉhati.
Punadivase salÈkagge bhikkh| mandatarÈ vÈ honti bahutarÈ vÈ, tesu
mandataresu lekhÈ heÔÔhÈ hoti, bahutaresu upari. So ÔhitikaÑ ajÈnanto
lekhÈsaÒÒÈya salÈkaÑ deti.
AthanaÑ bhikkh| “Èvuso UdÈyi lekhÈ nÈma heÔÔhÈ vÈ hoti upari vÈ,
varabhattaÑ pana asukavassagge ÔhitaÑ, lÈmakabhattaÑ asukavassagge”ti
ÈhaÑsu. So bhikkh| paÔippharanto “yadi evaÑ ayaÑ lekhÈ kasmÈ evaÑ
ÔhitÈ, kiÑ ahaÑ tumhÈkaÑ saddahÈmi, imissÈ lekhÈya saddahÈmÊ”ti vadati.
Atha naÑ daharÈ ca sÈmaÓerÈ ca “Èvuso LÈludÈyi tayi salÈkaÑ dente
bhikkh| lÈbhena parihÈyanti, na tvaÑ dÈtuÑ anucchaviko, gaccha ito”ti
salÈkaggato nikkaÉÉhiÑsu. TasmiÑ khaÓe salÈkagge mahantaÑ kolÈhalaÑ
ahosi. TaÑ sutvÈ SatthÈ ŒnandattheraÑ pucchi “Œnanda salÈkagge
mahantaÑ kolÈhalaÑ, kiÑ saddo nÈmeso”ti. Thero TathÈgatassa tamatthaÑ
Èrocesi, “Œnanda na idÈneva LÈludÈyi attano bÈlatÈya paresaÑ lÈbhahÈniÑ
karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti Èha. Thero tassatthassa ÈvibhÈvatthaÑ
BhagavantaÑ yÈci, BhagavÈ bhavantarena paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ
akÈsi.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rÈjÈ ahosi, tadÈ amhÈkaÑ
bodhisatto tassa agghÈpaniko1 ahosi, hatthi-assÈdÊni ceva maÓisuvaÓÓÈdÊni
ca agghÈpesi, agghÈpetvÈ bhaÓÉasÈmikÈnaÑ bhaÓÉÈnur|pameva m|laÑ
dÈpesi. RÈjÈ pana luddho hoti, so lobhapakatitÈya evaÑ cintesi “ayaÑ
agghÈpaniko evaÑ agghÈpento na cirasseva mama gehe dhanaÑ
parikkhayaÑ gamessati, aÒÒaÑ agghÈpanikaÑ karissÈmÊ”ti. So
sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ rÈja~gaÓaÑ olokento ekaÑ gÈmikamanussaÑ
lolabÈlaÑ rÈja~gaÓena gacchantaÑ disvÈ “esa mayhaÑ
agghÈpanikakammaÑ kÈtuÑ sakkhissatÊ”ti taÑ pakkosÈpetvÈ “sakkhissasi
bhaÓe amhÈkaÑ agghÈpanikakammaÑ kÈtun”ti Èha. SakkhissÈmi devÈti.
RÈjÈ attano dhanarakkhaÓatthÈya taÑ bÈlaÑ agghÈpanikakamme Ôhapesi,
tato paÔÔhÈya so bÈlo hatthi-assÈdÊni agghÈpento agghaÑ
______________________________________________________________
1. AgghakÈrako (SÊ, I)
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hÈpetvÈ yathÈruciyÈ katheti. Tassa ÔhÈnantare ÔhitattÈ yaÑ so katheti, tameva
m|laÑ hoti.
TasmiÑ kÈle UttarÈpathato eko assavÈÓijo paÒca assasatÈni Ènesi. RÈjÈ
taÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ asse agghÈpesi, so paÒcannaÑ assasatÈnaÑ ekaÑ
taÓÉulanÈÄikaÑ agghamakÈsi. KatvÈ ca pana “assavÈÓijassa ekaÑ
taÓÉulanÈÄikaÑ dethÈ”ti vatvÈ asse assasÈlÈyaÑ saÓÔhÈpesi. AssavÈÓijo
porÈÓa-agghÈpanikassa santikaÑ gantvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “idÈni kiÑ
kattabban”ti pucchi. So Èha “tassa purisassa laÒjaÑ datvÈ evaÑ pucchatha
‘amhÈkaÑ tÈva assÈ ekaÑ taÓÉulanÈÄikaÑ agghantÊti ÒÈtametaÑ, tumhe
pana nissÈya taÓÉulanÈÄiyÈ agghaÑ jÈnitukÈmamhÈ, sakkhissatha no raÒÒo
santike ÔhatvÈ sÈ taÓÉulanÈÄikÈ idaÑ nÈma agghatÊti vattun’ti, sace sakkomÊti
vadati, taÑ gahetvÈ raÒÒo santikaÑ gacchatha, ahampi tattha ÈgamissÈmÊ”ti.
AssavÈÓijo “sÈdh|”ti bodhisattassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ
agghÈpanikassa laÒjaÑ datvÈ tamatthaÑ Èrocesi. So laÒjaÑ labhitvÈva
“sakkhissÈmi taÓÉulanÈÄiÑ agghÈpetun”ti. “Tena hi gacchÈma rÈjakulan”ti
taÑ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ agamÈsi. Bodhisattopi aÒÒepi bah| amaccÈ
agamiÑsu. AssavÈÓijo rÈjÈnaÑ vanditvÈ Èha “deva paÒcannaÑ assasatÈnaÑ
ekaÑ taÓÉulanÈÄiÑ agghanakabhÈvaÑ jÈnÈma1, sÈ pana taÓÉulanÈÄi kiÑ
agghatÊti agghÈpanikaÑ pucchatha devÈ”ti. RÈjÈ taÑ pavattiÑ ajÈnanto
“ambho agghÈpanika paÒca assasatÈni kiÑ agghantÊ”ti pucchi. TaÓÉulanÈÄiÑ
devÈti. “Hotu bhaÓe assÈ tÈva taÓÉulanÈÄiÑ agghantu, sÈ pana kiÑ agghati
taÓÉulanÈÄikÈ”ti pucchi. So bÈlapuriso “BÈrÈÓasiÑ santarabÈhiraÑ agghati
taÓÉulanÈÄikÈ”ti Èha. So kira bubbe rÈjÈnaÑ anuvattanto ekaÑ taÓÉulanÈÄiÑ
assÈnaÑ agghamakÈsi, puna vÈÓijassa hatthato laÒjaÑ labhitvÈ tassÈ
taÓÉulanÈÄikÈya BÈraÓasiÑ santarabÈhiraÑ agghamakÈsi. TadÈ pana
BÈrÈÓasiyÈ pÈkÈraparikkhepo dvÈdasayojaniko hoti. Idamassa antaraÑ,
bÈhiraÑ pana tiyojanasatikaÑ raÔÔhaÑ. Iti so
______________________________________________________________
1. JÈniÑ (SÊ, I)
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bÈlo evaÑ mahantaÑ BÈrÈÓasiÑ santarabÈhiraÑ taÓÉulanÈÄikÈya
agghamakÈsi.
TaÑ sutvÈ amaccÈ pÈÓiÑ paharitvÈ hasamÈnÈ “mayaÑ pubbe
pathaviÒca rajjaÒca anagghanti saÒÒino ahumha, evaÑ mahantaÑ kira
sarÈjakaÑ BÈrÈÓasirajjaÑ taÓÉulanÈÄimattaÑ agghati, aho agghÈpanikassa
ÒÈÓasampadÈ, kahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ ayaÑ agghÈpaniko vihÈsi, amhÈkaÑ
raÒÒo eva anucchaviko”ti parihÈsaÑ akaÑsu–
5. “Kimagghati taÓÉulanÈÄikÈ’yaÑ,
AssÈna m|lÈya vadehi rÈja.
BÈrÈÓasiÑ santarabÈhiraÑ1,
Ayamagghati taÓÉulanÈÄikÈ”ti.
TasmiÑ kÈle rÈjÈ lajjito taÑ bÈlaÑ nikkaÉÉhÈpetvÈ bodhisattasseva
agghÈpanikaÔÔhÈnaÑ adÈsi. Bodhisattopi yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dve vatth|ni kathetvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ gÈmikabÈla-agghÈpaniko
LÈludÈyÊ ahosi, paÓÉita-agghÈpaniko pana ahameva ahosin”ti desanaÑ
niÔÔhÈpesi.
TaÓÉulanÈÄijÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. DevadhammajÈtakavaÓÓanÈ
Hiri-ottappasampannÈti idaÑ BhagavÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bahubhaÓÉikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthivÈsÊ kireko kuÔumbiko
bhariyÈya kÈlakatÈya pabbaji. So pabbajanto attano pariveÓaÒca aggisÈlaÒca
bhaÓÉagabbhaÒca kÈretvÈ bhaÓÉagabbhaÑ sappitaÓÉulÈdÊhi p|retvÈ pabbaji.
PabbajitvÈ ca pana attano dÈse pakkosÈpetvÈ yathÈrucitaÑ ÈhÈraÑ
pacÈpetvÈ bhuÒjati, bahuparikkhÈro ca
______________________________________________________________
1. SantarabÈhirato (Ka)
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ahosi, rattiÑ aÒÒaÑ nivÈsanapÈrupanaÑ hoti, divÈ aÒÒaÑ. VihÈrapaccante
vasati. TassekadivasaÑ cÊvarapaccattharaÓÈdÊni nÊharitvÈ pariveÓe
pattharitvÈ sukkhÈpentassa sambahulÈ jÈnapadÈ bhikkh| senÈsanacÈrikaÑ
ÈhiÓÉantÈ pariveÓaÑ gantvÈ cÊvarÈdÊni disvÈ “kassimÈnÊ”ti pucchiÑsu. So
“mayhaÑ Èvuso”ti Èha. Œvuso idampi cÊvaraÑ idampi nivÈsanaÑ idampi
paccattharaÓaÑ sabbaÑ tuyhamevÈti. Œma mayhamevÈti. “Œvuso BhagavatÈ
tÊÓi cÊvarÈni anuÒÒÈtÈni, tvaÑ evaÑ appicchassa Buddhassa sÈsane
pabbajitvÈ evaÑ bahuparikkhÈro jÈto, ehi taÑ Dasabalassa santikaÑ
nessÈmÈ”ti taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ agamaÑsu.
SatthÈ disvÈva “kiÑ nu kho bhikkhave anicchamÈnakaÑyeva bhikkhuÑ
gaÓhitvÈ ÈgatatthÈ”ti Èha. Bhante ayaÑ bhikkhu bahubhaÓÉo
bahuparikkhÈroti. SaccaÑ kira tvaÑ bhikkhu bahubhaÓÉoti. SaccaÑ
BhagavÈti. KasmÈ pana tvaÑ bhikkhu bahubhaÓÉo jÈto, nanu ahaÑ
appicchatÈya santuÔÔhitÈya pavivekassa vÊriyÈrambhassa vaÓÓaÑ vadÈmÊti.
So Satthu vacanaÑ sutvÈ kupito “iminÈ dÈni nÊhÈrena carissÈmÊ”ti
pÈrupanaÑ chaÉÉetvÈ parisamajjhe ekacÊvaro aÔÔhÈsi.
Atha naÑ SatthÈ upatthambhayamÈno “nanu tvaÑ bhikkhu pubbe
hirottappagavesako dakarakkhasakÈlepi hirottappaÑ gavesamÈno dvÈdasa
saÑvaccharÈni vihÈsi, atha kasmÈ idÈni evaÑ garuke BuddhasÈsane
pabbajitvÈ catuparisamajjhe pÈrupanaÑ chaÉÉetvÈ hirottappaÑ pahÈya
ÔhitosÊ”ti. So Satthu vacanaÑ sutvÈ hirottappaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ taÑ
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Bhikkh|
tassatthassa ÈvibhÈvatthaÑ BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena
paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto nÈma rÈjÈ ahosi. TadÈ
bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa
nÈmaggahaÓadivase “MahisÈsakumÈro”ti1 nÈmaÑ akaÑsu. Tassa ÈdhÈvitvÈ
paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle raÒÒo aÒÒopi putto jÈto, tassa “CandakumÈro”ti
nÈmaÑ akaÑsu. Tassa pana ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle
bodhisattassa mÈtÈ kÈlamakÈsi, rÈjÈ
______________________________________________________________
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aÒÒaÑ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ raÒÒo piyÈ ahosi manÈpÈ, sÈpi
saÑvÈsamanvÈya ekaÑ puttaÑ vijÈyi, “S|riyakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu.
RÈjÈ puttaÑ disvÈ tuÔÔhacitto “bhadde puttassa te varaÑ dammÊ”ti Èha, devÊ
varaÑ icchitakÈle gahetabbaÑ katvÈ Ôhapesi. SÈ putte vayappatte rÈjÈnaÑ
Èha “devena mayhaÑ puttassa jÈtakÈle varo dinno, puttassa me rajjaÑ
dehÊ”ti. RÈjÈ “mayhaÑ dve puttÈ aggikkhandhÈ viya jalamÈnÈ vicaranti, na
sakkÈ tava puttassa rajjaÑ dÈtun”ti paÔikkhipitvÈpi taÑ punappunaÑ
yÈcamÈnameva disvÈ “ayaÑ mayhaÑ puttÈnaÑ pÈpakampi cinteyyÈ”ti putte
pakkosÈpetvÈ Èha “tÈtÈ ahaÑ S|riyakumÈrassa jÈtakÈle varaÑ adÈsiÑ,
idÈnissa mÈtÈ rajjaÑ yÈcati, ahaÑ tassa na dÈtukÈmo, mÈtugÈmo nÈma
pÈpo, tumhÈkaÑ pÈpakampi cinteyya, tumhe araÒÒaÑ pavisitvÈ mama
accayena kulasantake nagare rajjaÑ kareyyÈthÈ”ti roditvÈ kanditvÈ sÊse
cumbitvÈ uyyojesi. Te pitaraÑ vanditvÈ pÈsÈdÈ otarante rÈja~gaÓe kÊÄamÈno
S|riyakumÈro disvÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “ahampi bhÈtikehi saddhiÑ
gamissÈmÊ”ti tehi saddhiÑyeva nikkhami. Te HimavantaÑ pavisiÑsu.
Bodhisatto maggÈ okkamma rukkham|le nisÊditvÈ S|riyakumÈraÑ
Èmantesi “tÈta S|riyakumÈra etaÑ saraÑ gantvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca
paduminipaÓÓehi amhÈkampi pÈnÊyaÑ ÈnehÊ”ti. TaÑ pana saraÑ
VessavaÓassa santikÈ ekena dakarakkhasena laddhaÑ hoti, vessavaÓo ca
taÑ Èha “ÔhapetvÈ devadhammajÈnanake ye aÒÒe imaÑ saraÑ otaranti, te
khÈdituÑ labhasi. AnotiÓÓe na labhasÊ”ti. Tato paÔÔhÈya so rakkhaso ye taÑ
saraÑ otaranti, te devadhamme pucchitvÈ ye na jÈnanti, te khÈdati. Atha kho
S|riyakumÈro taÑ saraÑ gantvÈ avÊmaÑsitvÈva otari. Atha naÑ so
rakkhaso gahetvÈ “devadhamme jÈnÈsÊ”ti pucchi. So “devadhammÈ nÈma
candimas|riyÈ”ti Èha. Atha naÑ “tvaÑ devadhamme na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ
udakaÑ pavesetvÈ attano vasanaÔÔhÈne Ôhapesi. Bodhisattopi taÑ
aticirÈyantaÑ disvÈ CandakumÈraÑ pesesi. Rakkhaso tampi gahetvÈ
“devadhamme jÈnÈsÊ”ti pucchi. Œma jÈnÈmi, devadhammÈ nÈma catasso
disÈti. Rakkhaso “na tvaÑ devadhamme jÈnÈsÊ”ti tampi gahetvÈ tattheva
Ôhapesi.
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Bodhisatto tasmimpi cirÈyante “ekena antarÈyena bhavitabban”ti sayaÑ
tattha gantvÈ dvinnampi otaraÓapadavaÄaÒjaÑ disvÈ “rakkhasapariggahitena
iminÈ sarena bhavitabban”ti khaggaÑ sannayhitvÈ dhanuÑ gahetvÈ aÔÔhÈsi.
Dakarakkhaso bodhisattaÑ udakaÑ anotarantaÑ disvÈ vanakammikapuriso
viya hutvÈ bodhisattaÑ Èha “bho purisa tvaÑ maggakilanto kasmÈ imaÑ
saraÑ otaritvÈ nhatvÈ pivitvÈ bhisamuÄÈlaÑ khÈditvÈ pupphÈni piÄandhitvÈ
yathÈsukhaÑ na gacchasÊ”ti. Bodhisatto taÑ disvÈ “eso yakkho bhavissatÊ”ti
ÒatvÈ “tayÈ me bhÈtikÈ gahitÈ”ti Èha. Œma gahitÈti. KiÑkÈraÓÈti. AhaÑ
imaÑ saraÑ otiÓÓake labhÈmÊti. KiÑ pana sabbeva labhasÊti. Ye
devadhamme jÈnanti, te ÔhapetvÈ avasese labhÈmÊti. Atthi pana te
devadhammehi atthoti. Œma atthÊti. Yadi evaÑ ahaÑ te devadhamme
kathessÈmÊti. Tena hi kathehi, ahaÑ devadhamme suÓissÈmÊti. Bodhisatto
Èha “ahaÑ devadhamme katheyyaÑ, kiliÔÔhagatto panamhÊ”ti. Yakkho
bodhisattaÑ nhÈpetvÈ bhojanaÑ bhojetvÈ pÈnÊyaÑ pÈyetvÈ pupphÈni
piÄandhÈpetvÈ gandhehi vilimpÈpetvÈ ala~katamaÓÉapamajjhe palla~kaÑ
attharitvÈ adÈsi.
Bodhisatto Èsane nisÊditvÈ yakkhaÑ pÈdam|le nisÊdÈpetvÈ “tena hi
ohitasoto sakkaccaÑ devadhamme suÓÈhÊ”ti imaÑ gÈthamÈha–
6. “Hiri-ottappasampannÈ, sukkadhammasamÈhitÈ.
Santo sappurisÈ loke, devadhammÈti vuccare”ti.
Tattha hiri-ottappasampannÈti hiriyÈ ca ottappena ca samannÈgatÈ.
Tesu kÈyaduccaritÈdÊhi hiriyatÊti hirÊ, lajjÈyetaÑ adhivacanaÑ. Tehiyeva
ottappatÊti ottappaÑ, pÈpato ubbegassetaÑ adhivacanaÑ. Tattha
ajjhattasamuÔÔhÈnÈ hirÊ, bahiddhÈsamuÔÔhÈnaÑ ottappaÑ. AttÈdhipateyyÈ
hirÊ, lokÈdhipateyyaÑ ottappaÑ. LajjÈsabhÈvasaÓÔhitÈ hirÊ,
bhayasabhÈvasaÓÔhitaÑ ottappaÑ. SappatissavalakkhaÓÈ hirÊ,
vajjabhÊrukabhayadassÈvilakkhaÓaÑ ottappaÑ.
Tattha ajjhattasamuÔÔhÈnaÑ hiriÑ cat|hi kÈraÓehi samuÔÔhÈpeti–jÈtiÑ
paccavekkhitvÈ vayaÑ paccavekkhitvÈ s|rabhÈvaÑ paccavekkhitvÈ
bÈhusaccaÑ
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paccavekkhitvÈ. KathaÑ? “PÈpakaraÓaÑ nÈmetaÑ na jÈtisampannÈnaÑ
kammaÑ, hÊnajaccÈnaÑ kevaÔÔÈdÊnaÑ kammaÑ, mÈdisassa jÈtisampannassa
idaÑ kammaÑ kÈtuÑ na yuttan”ti evaÑ tÈva jÈtiÑ paccavekkhitvÈ
pÈÓÈtipÈtÈdipÈpaÑ akaronto hiriÑ samuÔÔhÈpeti. TathÈ “pÈpakaraÓaÑ
nÈmetaÑ daharehi kattabbaÑ kammaÑ, mÈdisassa vaye Ôhitassa idaÑ
kammaÑ kÈtuÑ na yuttan”ti evaÑ vayaÑ paccavekkhitvÈ
pÈÓÈtipÈtÈdipÈpaÑ akaronto hiriÑ samuÔÔhÈpeti. TathÈ “pÈpakammaÑ
nÈmetaÑ dubbalajÈtikÈnaÑ kammaÑ, mÈdisassa s|rabhÈva sampannassa
idaÑ kammaÑ kÈtuÑ na yuttan”ti. EvaÑ s|rabhÈvaÑ paccavekkhitvÈ
pÈÓÈtipÈtÈdipÈpaÑ akaronto hiriÑ samuÔÔhÈpeti. TathÈ “pÈpakammaÑ
nÈmetaÑ andhabÈlÈnaÑ kammaÑ, na paÓÉitÈnaÑ, mÈdisassa paÓÉitassa
bahussutassa idaÑ kammaÑ kÈtuÑ na yuttan”ti evaÑ bÈhusaccaÑ
paccavekkhitvÈ pÈÓÈtipÈtÈdipÈpaÑ akaronto hiriÑ samuÔÔhÈpeti. EvaÑ
ajjhattasamuÔÔhÈnaÑ hiriÑ cat|hi kÈraÓehi samuÔÔhÈpeti. SamuÔÔhÈpetvÈ ca
pana attano citte hiriÑ pavesetvÈ pÈpakammaÑ na karoti. EvaÑ hirÊ
ajjhattasamuÔÔhÈnÈ nÈma hoti.
KathaÑ ottappaÑ bahiddhÈsamuÔÔhÈnaÑ nÈma? “Sace tvaÑ
pÈpakammaÑ karissasi, cat|su parisÈsu garahappatto bhavissasi.
Garahissanti taÑ viÒÒ|, asuciÑ nÈgariko yathÈ.
Vajjito sÊlavantehi, kathaÑ bhikkhu karissasÊ”ti1–
EvaÑ paccavekkhanto hi bahiddhÈsamuÔÔhitena ottappena pÈpakammaÑ na
karoti. EvaÑ ottappaÑ bahiddhÈsamuÔÔhÈnaÑ hoti.
KathaÑ hirÊ attÈdhipateyyÈ nÈma? Idhekacco kulaputto attÈnaÑ
adhipatiÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ “mÈdisassa saddhÈpabbajitassa
bahussutassadhuta~gadharassa2 na yuttaÑ pÈpakammaÑ kÈtun”ti pÈpaÑ na
karoti. EvaÑ hirÊ attÈdhipateyyÈ nÈma hoti. TenÈha BhagavÈ–
“So attÈnaÑyeva adhipatiÑ katvÈ akusalaÑ pajahati, kusalaÑ
bhÈveti. SÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti. SuddhamattÈnaÑ
pariharatÊ”ti3.
KathaÑ ottappaÑ lokÈdhipateyyaÑ nÈma? Idhekacco kulaputto lokaÑ
adhipatiÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ pÈpakammaÑ na karoti. YathÈha–
______________________________________________________________
1. Abhi-®Ôha 1. 169 piÔÔhepi.
3. AÑ 1. 146 piÔÔhe.
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“MahÈ kho panÈyaÑ lokasannivÈso. MahantasmiÑ kho pana
lokasannivÈse santi samaÓabrÈhmaÓÈ iddhimanto dibbacakkhukÈ
paracittaviduno, te d|ratopi passanti, ÈsannÈpi na dissanti, cetasÈpi
cittaÑ jÈnanti, tepi maÑ evaÑ jÈnissanti ‘passatha bho imaÑ
kulaputtaÑ, saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno vokiÓÓo
viharati pÈpakehi akusalehi dhammehÊ’ti.
Santi devatÈ iddhimantiyo dibbacakkhukÈ paracittaviduniyo, tÈ
d|ratopi passanti, ÈsannÈpi na dissanti, cetasÈpi cittaÑ jÈnanti, tÈpi
maÑ evaÑ jÈnissanti ‘passatha bho imaÑ kulaputtaÑ, saddhÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito samÈno vokiÓÓo viharati pÈpakehi akusalehi
dhammehÊ’ti. So lokaÑyeva adhipatiÑ jeÔÔhakaÑ karitvÈ akusalaÑ
pajahati, kusalaÑ bhÈveti. SÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti.
SuddhamattÈnaÑ pariharatÊ”ti1.
EvaÑ ottappaÑ lokÈdhipateyyaÑ nÈma hoti.
“LajjÈsabhÈvasaÓÔhitÈ hirÊ, bhayasabhÈvasaÓÔhitaÑ ottappan”ti ettha
pana lajjÈti lajjanÈkÈro, tena sabhÈvena saÓÔhitÈ hirÊ. Bhayanti
apÈyabhayaÑ, tena sabhÈvena saÓÔhitaÑ ottappaÑ. Tadubhayampi
pÈpaparivajjane pÈkaÔaÑ hoti. Ekacco hi yathÈ nÈmeko kulaputto
uccÈrapassÈvÈdÊni karonto lajjitabbayuttakaÑ ekaÑ disvÈ lajjanÈkÈrappatto
bhaveyya hÊÄito, evamevaÑ ajjhattaÑ lajjidhammaÑ okkamitvÈ
pÈpakammaÑ na karoti. Ekacco apÈyabhayabhÊto hutvÈ pÈpakammaÑ na
karoti. TatridaÑ opammaÑ–yathÈ hi dvÊsu ayoguÄesu eko sÊtalo bhaveyya
g|thamakkhito, eko uÓho Èditto. Tattha paÓÉito sÊtalaÑ g|thamakkhitattÈ
jigucchanto na gaÓhÈti, itaraÑ ÉÈhabhayena. Tattha sÊtalassa
g|thamakkhitassa jigucchÈya agaÓhanaÑ viya ajjhattaÑ lajjidhammaÑ
okkamitvÈ pÈpassa akaraÓaÑ, uÓhassa ÉÈhabhayena agaÓhanaÑ viya
apÈyabhayena pÈpassa akaraÓaÑ veditabbaÑ.
______________________________________________________________
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“SappatissavalakkhaÓÈ hirÊ, vajjabhÊrukabhayadassÈvilakkhaÓaÑ
ottappan”ti idampi dvayaÑ pÈpaparivajjaneyeva pÈkaÔaÑ hoti. Ekacco hi
jÈtimahattapaccavekkhaÓÈ satthumahattapaccavekkhaÓÈ
dÈyajjamahattapaccavekkhaÓÈ sabrahmacÈrimahattapaccavekkhaÓÈti cat|hi
kÈraÓehi sappatissavalakkhaÓaÑ hiriÑ samuÔÔhÈpetvÈ pÈpaÑ na karoti,
ekacco attÈnuvÈdabhayaÑ parÈnuvÈdabhayaÑ daÓÉabhayaÑ
duggatibhayanti cat|hi kÈraÓehi vajjabhÊrukabhayadassÈvilakkhaÓaÑ
ottappaÑ samuÔÔhÈpetvÈ pÈpaÑ na karoti. Tattha
jÈtimahattapaccavekkhaÓÈdÊni ceva attÈnuvÈdabhayÈdÊni ca vitthÈretvÈ
kathetabbÈni. TesaÑ vitthÈro A~guttaranikÈyaÔÔhakathÈyaÑ1 vutto.
SukkadhammasamÈhitÈti idameva hirottappaÑ ÈdiÑ katvÈ kattabbÈ
kusalÈ dhammÈ sukkadhammÈ nÈma, te sabbasa~gÈhakanayena
catubh|makalokiyalokuttaradhammÈ. Tehi samÈhitÈ samannÈgatÈti attho.
Santo sappurisÈ loketi kÈyakammÈdÊnaÑ santatÈya santo,
kataÒÒukataveditÈya sobhanÈ purisÈti sappurisÈ. Loko pana sa~khÈraloko
sattaloko okÈsaloko khandhaloko Èyatanaloko dhÈtulokoti anekavidho.
Tattha “eko loko sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ -pa-. AÔÔhÈrasa lokÈ aÔÔhÈrasa
dhÈtuyo”ti2 ettha sa~khÈraloko vutto. KhandhalokÈdayo tadantogadhÈyeva.
“AyaÑ loko paraloko, devaloko manussaloko”ti-ÈdÊsu3 pana sattaloko
vutto.
“YÈvatÈ candimas|riyÈ,
Pariharanti disÈ bhanti virocamÈnÈ.
TÈva sahassadhÈ loko,
Ettha te vattate vaso”ti4–
Ettha okÈsaloko vutto. Tesu idha sattaloko adhippeto. SattalokasmiÒhi ye
evar|pÈ sappurisÈ, te devadhammÈti vuccanti.
______________________________________________________________
1. AÑ-®Ôha 2. 130 piÔÔhe.

2. Khu 9. 117 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge.

3. Khu 7. 7; Khu 8. 25 piÔÔhÈdÊsu.

4. Ma 1. 404 piÔÔhe.
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Tattha devÈti sammutidevÈ upapattidevÈ visuddhidevÈti tividhÈ. Tesu
MahÈsammatakÈlato paÔÔhÈya lokena “devÈ”ti sammatattÈ
rÈjarÈjakumÈrÈdayo sammutidevÈ nÈma. Devaloke uppannÈ upapattidevÈ
nÈma. KhÊÓÈsavÈ pana visuddhidevÈ nÈma. Vuttampi cetaÑ–
“SammutidevÈ nÈma rÈjÈno deviyo rÈjakumÈrÈ. UpapattidevÈ nÈma
bhummadeve upÈdÈya taduttaridevÈ. VisuddhidevÈ nÈma BuddhÈ
PaccekabuddhÈ khÊÓÈsavÈ”ti1.
ImesaÑ devÈnaÑ dhammÈti devadhammÈ. Vuccareti vuccanti.
Hirottappam|lakÈ hi kusalÈ dhammÈ kulasampadÈya2 ceva devaloke
nibbattiyÈ ca visuddhibhÈvassa ca kÈraÓattÈ kÈraÓaÔÔhena tividhÈnampi
tesaÑ devÈnaÑ dhammÈti devadhammÈ, tehi devadhammehi samannÈgatÈ
puggalÈpi devadhammÈ. TasmÈ puggalÈdhiÔÔhÈnadesanÈya te dhamme
dassento “santo sappurisÈ loke, devadhammÈti vuccare”ti Èha.
Yakkho imaÑ dhammadesanaÑ sutvÈ pasannacitto bodhisattaÑ Èha
“paÓÉita ahaÑ tumhÈkaÑ pasanno, ekaÑ bhÈtaraÑ demi, kataraÑ ÈnemÊ”ti.
KaniÔÔhaÑ ÈnehÊti. PaÓÉita tvaÑ kevalaÑ devadhamme jÈnÈsiyeva, na pana
tesu vattasÊti. KiÑkÈraÓÈti? YaÑkÈraÓÈ jeÔÔhakaÑ ÔhapetvÈ kaniÔÔhaÑ
ÈÓÈpento jeÔÔhÈpacÈyikakammaÑ na karosÊti. Devadhamme cÈhaÑ yakkha
jÈnÈmi, tesu ca vattÈmi. MayaÒhi imaÑ araÒÒaÑ etaÑ nissÈya paviÔÔhÈ.
Etassa hi atthÈya amhÈkaÑ pitaraÑ etassa mÈtÈ rajjaÑ yÈci, amhÈkaÑ pana
pitÈ taÑ varaÑ adatvÈ amhÈkaÑ anurakkhaÓatthÈya araÒÒavÈsaÑ anujÈni.
So kumÈro anuvattitvÈ amhehi saddhiÑ Ègato. “TaÑ araÒÒe eko yakkho
khÈdÊ”ti vuttepi na koci saddahissati, tenÈhaÑ garahabhayabhÊto tameva
ÈÓÈpemÊti. “SÈdhu sÈdhu paÓÉita tvaÑ devadhamme ca jÈnÈsi, tesu ca
vattasÊ”ti pasanno yakkho bodhisattassa sÈdhukÈraÑ datvÈ dvepi bhÈtaro
ÈnetvÈ adÈsi.
Atha naÑ bodhisatto Èha “samma tvaÑ pubbe attanÈ katena
pÈpakammena paresaÑ maÑsalohitakhÈdako yakkho hutvÈ nibbatto, idÈnipi
pÈpameva karosi, idaÑ te pÈpakammaÑ nirayÈdÊhi muccituÑ okÈsaÑ na
______________________________________________________________
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dassati, tasmÈ ito paÔÔhÈya pÈpaÑ pahÈya kusalaÑ karohÊ”ti. Asakkhi ca
pana taÑ dametuÑ. So taÑ yakkhaÑ dametvÈ tena saÑvihitÈrakkho tattheva
vasanto ekadivasaÑ nakkhattaÑ oloketvÈ pitu kÈlakatabhÈvaÑ ÒatvÈ
yakkhaÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rajjaÑ gahetvÈ candakumÈrassa
oparajjaÑ S|riyakumÈrassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ datvÈ yakkhassa ramaÓÊye
ÔhÈne ÈyatanaÑ kÈretvÈ yathÈ so aggamÈlaÑ aggapupphaÑ aggabhattaÒca
labhati, tathÈ akÈsi. So dhammena rajjaÑ kÈretvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dassetvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SammÈsambuddhopi
dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dakarakkhaso bahubhaÓÉikabhikkhu ahosi, S|riyakumÈro Œnando,
CandakumÈro SÈriputto, jeÔÔhakabhÈtÈ MahisÈsakumÈro pana ahameva
ahosin”ti.
DevadhammajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KaÔÔha vÈhanajÈtakavaÓÓanÈ
Putto tyÈhaÑ mahÈrÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
VÈsabhakhattiyaÑ1 Èrabbha kathesi. VÈsabhakhattiyÈya vatthu
DvÈdasakanipÈte BhaddasÈlajÈtake Èvibhavissati. SÈ kira MahÈnÈmassa
Sakkassa dhÊtÈ NÈgamuÓÉÈya nÈma dÈsiyÈ kucchismiÑ jÈtÈ KosalarÈjassa
aggamahesÊ ahosi. SÈ raÒÒo puttaÑ vijÈyi. RÈjÈ panassÈ pacchÈ dÈsibhÈvaÑ
ÒatvÈ ÔhÈnaÑ parihÈpesi, puttassa ViÔaÔ|bhassÈpi ÔhÈnaÑ parihÈpesiyeva. Te
ubhopi antonivesaneyeva vasanti. SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ Òa tvÈ
pubbaÓhasamaye paÒcasatabhikkhuparivuto raÒÒo nivesanaÑ gantvÈ
paÒÒattÈsane nisÊditvÈ “mahÈrÈja kahaÑ VÈsabhakhattiyÈ”ti Èha. RÈjÈ taÑ
kÈraÓaÑ Èrocesi. MahÈrÈja VÈsabhakhattiyÈ kassa dhÊtÈti. MahÈnÈmassa
bhanteti. ŒgacchamÈnÈ kassa ÈgatÈti. MayhaÑ bhanteti. MahÈrÈja sÈ raÒÒo
dhÊtÈ, raÒÒova ÈgatÈ, rÈjÈnaÑyeva paÔicca
______________________________________________________________
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puttaÑ labhi, so putto kiÑkÈraÓÈ pitu santakassa rajjassa sÈmiko na hoti,
pubbe rÈjÈno muhuttikÈya kaÔÔhahÈrikÈya kucchismimpi puttaÑ labhitvÈ
puttassa rajjaÑ adaÑs|ti. RÈjÈ tassatthassÈvibhÈvatthÈya BhagavantaÑ yÈci,
BhagavÈ bhavantarena paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rÈjÈ mahantena yasena uyyÈnaÑ gantvÈ
tattha pupphaphalalobhena vicaranto uyyÈnavanasaÓÉe gÈyitvÈ dÈr|ni
uddharamÈnaÑ ekaÑ itthiÑ disvÈ paÔibaddhacitto saÑvÈsaÑ kappesi,
ta~khaÓaÒÒeva bodhisatto tassÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, tÈvadeva
tassÈ vajirap|ritÈ viya garukÈ kucchi ahosi. SÈ gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ
ÒatvÈ “gabbho me deva patiÔÔhito”ti Èha. RÈjÈ a~gulimuddikaÑ datvÈ “sace
dhÊtÈ hoti, imaÑ vissajjetvÈ poseyyÈsi, sace putto hoti, a~gulimuddikÈya
saddhiÑ mama santikaÑ ÈneyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi.
SÈpi paripakkagabbhÈ bodhisattaÑ vijÈyi. Tassa ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ
vicaraÓakÈle kÊÄÈmaÓÉale1 kÊÄantassa evaÑ vattÈro honti “nippitikenamhÈ
pahaÔÈ”ti. TaÑ sutvÈ bodhisatto mÈtu santikaÑ gantvÈ “amma ko mayhaÑ
pitÈ”ti pucchi. TÈta tvaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo puttoti. Amma atthi pana koci
sakkhÊti. TÈta rÈjÈ imaÑ muddikaÑ datvÈ “sace dhÊtÈ hoti, imaÑ vissajjetvÈ
poseyyÈsi, sace putto hoti, imÈya a~gulimuddikÈya saddhiÑ ÈneyyÈsÊ”ti
vatvÈ gatoti. Amma evaÑ sante kasmÈ maÑ pitu santikaÑ na nesÊti. SÈ
puttassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ rÈjadvÈraÑ gantvÈ raÒÒo ÈrocÈpesi. RaÒÒÈ ca
pakkosÈpitÈ pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “ayaÑ te deva putto”ti Èha. RÈjÈ
jÈnantopi parisamajjhe lajjÈya “na mayhaÑ putto”ti Èha. AyaÑ te deva
muddikÈ, imaÑ saÒjÈnÈsÊti. Ayampi mayhaÑ muddikÈ na hotÊti. “Deva
idÈni ÔhapetvÈ saccakiriyaÑ aÒÒo mama sakkhi natthi, sacÈyaÑ dÈrako
tumhe paÔicca jÈto, ÈkÈse tiÔÔhatu, no ce, bh|miyaÑ patitvÈ marat|”ti
bodhisattassa pÈde gahetvÈ ÈkÈse khipi. Bodhisatto ÈkÈse
palla~kamÈbhujitvÈ nisinno madhurassarena pitu dhammaÑ kathento imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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7. “Putto tyÈhaÑ mahÈrÈja, tvaÑ maÑ posa janÈdhipa.
AÒÒepi devo poseti, kiÒca devo sakaÑ pajan”ti.
Tattha putto tyÈhanti putto te ahaÑ. Putto ca nÈmesa atrajo khettajo

antevÈsiko dinnakoti catubbidho. Tattha attÈnaÑ paÔicca jÈto atrajo nÈma.
SayanapiÔÔhe palla~ke ureti-evamÈdÊsu nibbatto khettajo nÈma. Santike
sippuggaÓhanako antevÈsiko nÈma. PosÈvanatthÈya dinno dinnako nÈma.
Idha pana atrajaÑ sandhÈya “putto”ti vuttaÑ. Cat|hi sa~gahavatth|hi janaÑ
raÒjetÊti rÈjÈ, mahanto rÈjÈ mahÈrÈjÈ. TamÈlapanto Èha “mahÈrÈjÈ”ti. TvaÑ
maÑ posa janÈdhipÈti janÈdhipa mahÈjanajeÔÔhaka tvaÑ maÑ posa bharassu
vaÉÉhehi. AÒÒepi devo posetÊti aÒÒepi hatthibandhÈdayo manusse, hatthiassÈdayo tiracchÈnagate ca bahujane devo poseti. KiÒca devo sakaÑ pajanti
ettha pana kiÒcÈti garahatthe ca anuggahaÓatthe ca nipÈto. “SakaÑ pajaÑ
attano puttaÑ maÑ devo na posetÊ”ti vadanto garahati nÈma, “aÒÒe
bahujane posetÊ”ti vadanto anuggaÓhati nÈma. Iti bodhisatto garahantopi
anuggaÓhantopi “kiÒca devo sakaÑ pajan”ti Èha.
RÈjÈ bodhisattassa ÈkÈse nisÊditvÈ evaÑ dhammaÑ desentassa sutvÈ
“ehi tÈtÈ”ti hatthaÑ pasÈresi, “ahameva posessÈmi, ahameva posessÈmÊ”ti
hatthasahassaÑ pasÈriyittha1. Bodhisatto aÒÒassa hatthe anotaritvÈ raÒÒova
hatthe otaritvÈ a~ke nisÊdi. RÈjÈ tassa oparajjaÑ datvÈ mÈtaraÑ
aggamahesiÑ akÈsi. So pitu accayena KaÔÔhavÈhanarÈjÈ nÈma hutvÈ
dhammena rajjaÑ kÈretvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ KosalaraÒÒo imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dve vatth|ni
dassetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈ MahÈmÈyÈ
ahosi, pitÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ, KaÔÔhavÈhanarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
KaÔÔhahÈrijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
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8. GÈmaÓijÈtakavaÓÓanÈ
Api ataramÈnÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ossaÔÔhavÊriyaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. ImasmiÑ pana jÈtake paccuppannavatthu ca
atÊtavatthu ca EkÈdasakanipÈte SaÑvarajÈtake Èvibhavissati. Vatthu hi
tasmiÒca imasmiÒca ekasadisameva, gÈthÈ pana nÈnÈ. GÈmaÓikumÈro
bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ bhÈtikasatassa kaniÔÔhopi hutvÈ
bhÈtikasataparivÈrito setacchattassa heÔÔhÈ varapalla~ke nisinno attano
yasasampattiÑ oloketvÈ “ayaÑ mayhaÑ yasasampatti amhÈkaÑ Ècariyassa
santakÈ”ti tuÔÔho imaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
8. “Api ataramÈnÈnaÑ, phalÈsÈva samijjhati.
Vipakkabrahmacariyosmi, evaÑ jÈnÈhi gÈmaÓÊ”ti.
Tattha apÊti nipÈtamattaÑ. AtaramÈnÈnanti paÓÉitÈnaÑ ovÈde ÔhatvÈ
ataritvÈ avegÈyitvÈ upÈyena kammaÑ karontÈnaÑ. PhalÈsÈva samijjhatÊti
yathÈpatthite phale ÈsÈ tassa phalassa nipphattiyÈ samijjhatiyeva. Atha vÈ
phalÈsÈti ÈsÈphalaÑ, yathÈpatthitaÑ phalaÑ samijjhatiyevÈti attho.
VipakkabrahmacariyosmÊti ettha cattÈri sa~gahavatth|ni seÔÔhacariyattÈ
brahmacariyaÑ nÈma, taÒca tamm|likÈya yasasampattiyÈ paÔiladdhattÈ
vipakkaÑ nÈma. Yo vÈssa yaso nipphanno, sopi seÔÔhaÔÔhena brahmacariyaÑ
nÈma. TenÈha “vipakkabrahmacariyosmÊ”ti. EvaÑ jÈnÈhi gÈmaÓÊti katthaci
gÈmikapurisopi gÈmajeÔÔhakopi gÈmaÓÊ, idha pana sabbajanajeÔÔhakaÑ
attÈnaÑ sandhÈyÈha. Ambho gÈmaÓi tvaÑ etaÑ kÈraÓaÑ evaÑ jÈnÈhi,
ÈcariyaÑ nissÈya bhÈtikasataÑ atikkamitvÈ idaÑ mahÈrajjaÑ pattosmÊti
udÈnaÑ udÈnesi.
TasmiÑ pana rajjaÑ patte sattaÔÔhadivasaccayena sabbepi bhÈtaro
attano attano vasanaÔÔhÈnaÑ gatÈ. GÈmaÓirÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ
yathÈkammaÑ gato, bodhisattopi puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dassetvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahatte patiÔÔhito. SatthÈ
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dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
GÈmaÓikumÈro ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu ahosi, Ècariyo pana ahameva
ahosin”ti.
GÈmaÓijÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. MaghadevajÈtakavaÓÓanÈ
Uttama~garuhÈ mayhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ heÔÔhÈ nidÈnakathÈyaÑ
kathitameva. TasmiÑ pana kÈle bhikkh| Dasabalassa nekkhammaÑ
vaÓÓayantÈ nisÊdiÑsu. Atha SatthÈ dhammasabhaÑ ÈgantvÈ BuddhÈsane
nisinno bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti. “Bhante na aÒÒÈya kathÈya, tumhÈkaÑyeva pana
nekkhammaÑ vaÓÓayamÈnÈ nisinnÈmhÈ”ti vutte “na bhikkhave TathÈgato
etarahiyeva nekkhammaÑ nikkhanto, pubbepi nikkhantoyevÈ”ti Èha.
Bhikkh| tassatthassÈvibhÈvatthaÑ BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ
bhavantarena paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ Maghadevo1 nÈma rÈjÈ ahosi dhammiko
dhammarÈjÈ. So caturÈsÊti vassasahassÈni kumÈrakÊÄaÑ kÊÄi, tathÈ oparajjaÑ,
tathÈ mahÈrajjaÑ katvÈ dÊghamaddhÈnaÑ khepetvÈ ekadivasaÑ kappakaÑ
Èmantesi “yadÈ me samma kappaka sirasmiÑ palitÈni passeyyÈsi, atha me
ÈroceyyÈsÊ”ti. Kappakopi dÊghamaddhÈnaÑ khepetvÈ ekadivasaÑ raÒÒo
aÒjanavaÓÓÈnaÑ kesÈnaÑ antare ekameva palitaÑ disvÈ “deva ekaÑ te
palitaÑ dissatÊ”ti Èrocesi. “Tena hi me samma taÑ palitaÑ uddharitvÈ
pÈÓimhi ÔhapehÊ”ti ca vutte suvaÓÓasaÓÉÈsena uddharitvÈ raÒÒo pÈÓimhi
patiÔÔhÈpesi. TadÈ raÒÒo caturÈsÊti vassasahassÈni Èyu avasiÔÔhaÑ hoti, evaÑ
santepi palitaÑ disvÈva maccurÈjÈnaÑ ÈgantvÈ samÊpe ÔhitaÑ viya attÈnaÑ
ÈdittapaÓÓasÈlaÑ paviÔÔhaÑ viya ca maÒÒamÈno saÑvegaÑ ÈpajjitvÈ “bÈla
Maghadeva yÈva palitassuppÈdÈva ime kilese jahituÑ nÈsakkhÊ”ti cintesi.
______________________________________________________________
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TassevaÑ palitapÈtubhÈvaÑ Èvajjentassa antoÉÈho1 uppajji, sarÊrÈ sedÈ
mucciÑsu, sÈÔakÈ pÊÄetvÈ apanetabbÈkÈrappattÈ ahesuÑ. So “ajjeva mayÈ
nikkhamitvÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti kappakassa satasahassuÔÔhÈnakaÑ
gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta mama sÊse palitaÑ
pÈtubh|taÑ, mahallakomhi jÈto, bhuttÈ kho pana me mÈnusakÈ kÈmÈ, idÈni
dibbe kÈme pariyesissÈmi, nekkhammakÈlo mayhaÑ, tvaÑ imaÑ rajjaÑ
paÔipajja, ahaÑ pana pabbajitvÈ Maghadeva-ambavanuyyÈne vasanto
samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti Èha. TaÑ evaÑ pabbajitukÈmaÑ amaccÈ
upasa~kamitvÈ “deva kiÑ tumhÈkaÑ pabbajjÈkÈraÓan”ti pucchiÑsu. RÈjÈ
palitaÑ hatthena gahetvÈ amaccÈnaÑ imaÑ gÈthamÈha–
9. “Uttama~garuhÈ mayhaÑ, ime jÈtÈ vayoharÈ.
PÈtubh|tÈ devad|tÈ, pabbajjÈsamayo mamÈ”ti.
Tattha uttama~garuhÈti kesÈ. KesÈ hi sabbesaÑ hatthapÈdÈdÊnaÑ
a~gÈnaÑ uttame sirasmiÑ ruhattÈ “uttama~garuhÈ”ti vuccanti. Ime jÈtÈ
vayoharÈti passatha tÈtÈ, palitapÈtubhÈvena tiÓÓaÑ vayÈnaÑ haraÓato ime
jÈtÈ vayoharÈ. PÈtubh|tÈti nibbattÈ. Devad|tÈti devo vuccati maccu, tassa
d|tÈti devad|tÈ. SirasmiÑ hi palitesu pÈtubh|tesu maccurÈjassa santike Ôhito
viya hoti, tasmÈ palitÈni “maccudevassa d|tÈ”ti vuccanti. DevÈ viya d|tÈtipi
devad|tÈ. YathÈ hi ala~katapaÔiyattÈya devatÈya ÈkÈse ÔhatvÈ “asukadivase
tvaÑ marissasÊ”ti vutte taÑ tatheva hoti, evaÑ sirasmiÑ palitesu
pÈtubh|tesu devatÈya byÈkaraÓasadisameva hoti, tasmÈ palitÈni “devasadisÈ
d|tÈ”ti vuccanti. VisuddhidevÈnaÑ d|tÈtipi devad|tÈ. SabbabodhisattÈ hi
jiÓÓabyÈdhimatapabbajite disvÈva saÑvegamÈpajjitvÈ nikkhamma
pabbajanti. YathÈha–
“JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca byÈdhitaÑ,
MataÒca disvÈ gatamÈyusa~khayaÑ.
KÈsÈyavatthaÑ pabbajitaÒca disvÈ,
TasmÈ ahaÑ pabbajitomhi rÈjÈ”ti2.
______________________________________________________________
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IminÈ pariyÈyena palitÈni visuddhidevÈnaÑ d|tattÈ “devad|tÈ”ti
vuccanti. PabbajjÈsamayo mamÈti gihibhÈvato nikkhantaÔÔhena “pabbajjÈ”ti
laddhanÈmassa samaÓali~gagahaÓassa kÈlo mayhanti dasseti.
So evaÑ vatvÈ taÑ divasameva rajjaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
tasmiÑyeva Maghadeva-ambavane viharanto caturÈsÊti vassasahassÈni
cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ aparihÊnajjhÈne Ôhito kÈlaÑ katvÈ
brahmaloke nibbattitvÈ puna tato cuto MithilÈyaÑyeva Nimi nÈma rÈjÈ
hutvÈ osakkamÈnaÑ attano vaÑsaÑ ghaÔetvÈ tattheva ambavane pabbajitvÈ
brahmavihÈre bhÈvetvÈ puna brahmalok|pagova ahosi.
SatthÈpi “na bhikkhave TathÈgato idÈneva mahÈbhinikkhamanaÑ
nikkhanto, pubbepi nikkhantoyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
dassetvÈ cattÈri saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ ahesuÑ,
keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino. Iti BhagavÈ imÈni dve vatth|ni
kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kappako Œnando
ahosi, putto RÈhulo, MaghadevarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MaghadevajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SukhavihÈrijÈtakavaÓÓanÈ
YaÒca aÒÒe na rakkhantÊti idaÑ SatthÈ AnupiyanagaraÑ nissÈya
Anupiya-ambavane viharanto sukhavihÈriÑ BhaddiyattheraÑ Èrabbha
kathesi. SukhavihÈrÊ Bhaddiyatthero chakhattiyasamÈgame UpÈlisattamo
pabbajito. Tesu Bhaddiyatthero ca Kimilatthero ca Bhagutthero ca
UpÈlitthero ca arahattaÑ pattÈ, Œnandatthero sotÈpanno jÈto,
Anuruddhatthero dibbacakkhuko, Devadatto jhÈnalÈbhÊ jÈto. ChannaÑ pana
khattiyÈnaÑ vatthu yÈva AnupiyanagarÈ KhaÓÉahÈlajÈtake Èvibhavissati.
ŒyasmÈ pana Bhaddiyo rÈjakÈle attano rakkhasaÑvidhÈnaÒceva tÈva1
______________________________________________________________
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bah|hi rakkhÈhi rakkhiyamÈnassa uparipÈsÈdavaratale mahÈsayane
samparivattamÈnassÈpi attano bhayuppattiÒca idÈni arahattaÑ patvÈ
araÒÒÈdÊsu yattha katthaci viharantopi attano vigatabhayataÒca
samanussaranto “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti udÈnaÑ udÈnesi. TaÑ sutvÈ
bhikkh| “ÈyasmÈ Bhaddiyo aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti Bhagavato ÈrocesuÑ.
BhagavÈ “na bhikkhave Bhaddiyo idÈneva sukhavihÈrÊ, pubbepi
sukhavihÈrÊyevÈ”ti Èha. Bhikkh| tassatthassÈvibhÈvatthÈya BhagavantaÑ
yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrayamÈne bodhisatto
udiccabrÈhmaÓamahÈsÈlo hutvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ, nekkhamme cÈnisaÑsaÑ
disvÈ kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ aÔÔha
samÈpattiyo nibbattesi, parivÈropissa mahÈ ahosi paÒca tÈpasasatÈni. So
vassakÈle Himavantato nikkhamitvÈ tÈpasagaÓaparivuto gÈmanigamÈdÊsu
cÈrikaÑ caranto BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjÈnaÑ nissÈya rÈjuyyÈne vÈsaÑ kappesi.
Tattha vassike cattÈro mÈse vasitvÈ rÈjÈnaÑ Èpucchi. Atha naÑ rÈjÈ “tumhe
bhante mahallakÈ, kiÑ vo Himavantena, antevÈsike HimavantaÑ pesetvÈ
idheva vasathÈ”ti yÈci. Bodhisatto jeÔÔhantevÈsikaÑ paÒca tÈpasasatÈni
paÔicchÈpetvÈ “gaccha tvaÑ imehi saddhiÑ Himavante vasa, ahaÑ pana
idheva vasissÈmÊ”ti te uyyojetvÈ sayaÑ tattheva vÈsaÑ kappesi.
So panassa jeÔÔhantevÈsiko rÈjapabbajito mahantaÑ rajjaÑ pahÈya
pabbajitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ ahosi. So tÈpasehi
saddhiÑ Himavante vasamÈno ekadivasaÑ ÈcariyaÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ te
tÈpase ÈmantetvÈ “tumhe anukkaÓÔhamÈnÈ idheva vasatha, ahaÑ ÈcariyaÑ
vanditvÈ ÈgamissÈmÊ”ti Ècariyassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ
katvÈ ekaÑ kaÔÔhattharikaÑ1 attharitvÈ Ècariyassa santikeyeva nipajji.
TasmiÑ ca samaye rÈjÈ “tÈpasaÑ passissÈ mÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. AntevÈsikatÈpaso rÈjÈnaÑ disvÈ neva vuÔÔhÈsi,
nipannoyeva pana “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti udÈnaÑ udÈnesi. RÈjÈ “ayaÑ
tÈpaso maÑ disvÈpi na
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uÔÔhito”ti anattamano bodhisattaÑ Èha “bhante ayaÑ tÈpaso yadicchakaÑ
bhutto bhavissati, udÈnaÑ udÈnento sukhaseyyameva kappetÊ”ti. MahÈrÈja
ayaÑ tÈpaso pubbe tumhÈdiso eko rÈjÈ ahosi, svÈyaÑ “ahaÑ pubbe gihikÈle
rajjasiriÑ anubhavanto Èvudhahatthehi bah|hi rakkhiyamÈnopi evar|paÑ
sukhaÑ nÈma nÈlatthan”ti attano pabbajjÈsukhaÑ jhÈnasukhaÒca Èrabbha
imaÑ udÈnaÑ udÈnetÊti. EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto raÒÒo
dhammakathaÑ kathetuÑ imaÑ gÈthamÈha–
10. “YaÒca aÒÒe na rakkhanti, yo ca aÒÒe na rakkhati.
Sa ve rÈja sukhaÑ seti, kÈmesu anapekkhavÈ”ti.
Tattha yaÒca aÒÒe na rakkhantÊti yaÑ puggalaÑ aÒÒe bah| puggalÈ na
rakkhanti. Yo ca aÒÒe na rakkhatÊti yo ca “ekako ahaÑ rajjaÑ kÈremÊ”ti
aÒÒe bah| jane na rakkhati. Sa ve rÈja sukhaÑ setÊti mahÈrÈja so puggalo
eko adutiyo pavivitto kÈyikacetasikasukhasama~gÊ hutvÈ sukhaÑ seti.
IdaÒca desanÈsÊsameva. Na kevalaÑ pana setiyeva, evar|po pana puggalo
sukhaÑ gacchati tiÔÔhati nisÊdati sayatÊti sabbiriyÈpathesu sukhappattova
hoti. KÈmesu anapekkhavÈti vatthukÈmakilesakÈmesu apekkhÈrahito
vigatacchandarÈgo nittaÓho evar|po puggalo sabbiriyÈpathesu sukhaÑ
viharati mahÈrÈjÈti.
RÈjÈ dhammadesanaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnaso vanditvÈ nivesanameva gato,
antevÈsikopi ÈcariyaÑ vanditvÈ Himavantameva gato. Bodhisatto pana
tattheva viharanto aparihÊnajjhÈno kÈlaÑ katvÈ brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ dassetvÈ dve vatth|ni kathetvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ antevÈsiko Bhaddiyatthero
ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
SukhavihÈrijÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
ApaÓÓakavaggo paÔhamo.
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TassuddÈnaÑ
ApaÓÓakaÑ vaÓÓupathaÑ, serivaÑ c|ÄaseÔÔhi ca.
TaÓÉulaÑ devadhammaÒca, kaÔÔhavÈhanagÈmaÓi.
MaghadevaÑ vihÈrÊti, piÓÉitÈ dasa jÈtakÈti.
_____
2. SÊlavagga
1. LakkhaÓamigajÈtakavaÓÓanÈ (11)
Hoti sÊlavataÑ atthoti idaÑ SatthÈ RÈjagahaÑ upanissÈya VeÄuvane
viharanto DevadattaÑ Èrabbha kathesi. Devadattassa vatthu yÈva
abhimÈrappayojanÈ KhaÓÉahÈlajÈtake Èvibhavissati, yÈva
DhanapÈlakavissajjanÈ pana C|ÄahaÑsajÈtake Èvibhavissati, yÈva
pathavippavesanÈ dvÈdasanipÈte1 SamuddavÈÓijajÈtake Èvibhavissati.
EkasmiÑ hi samaye Devadatto paÒca vatth|ni yÈcitvÈ alabhanto
saÑghaÑ bhinditvÈ paÒca bhikkhusatÈni ÈdÈya GayÈsÊse viharati. Atha
tesaÑ bhikkh|naÑ ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ agamÈsi. TaÑ ÒatvÈ SatthÈ dve
aggasÈvake Èmantesi “SÈriputtÈ tumhÈkaÑ nissitakÈ paÒcasatÈ bhikkh|
Devadattassa laddhiÑ rocetvÈ tena saddhiÑ gatÈ, idÈni pana tesaÑ ÒÈÓaÑ
paripÈkaÑ gataÑ, tumhe bah|hi bhikkh|hi saddhiÑ tattha gantvÈ tesaÑ
dhammaÑ desetvÈ te bhikkh| maggaphalehi pabodhetvÈ2 gahetvÈ
ÈgacchathÈ”ti. Te tatheva gantvÈ tesaÑ dhammaÑ desetvÈ maggaphalehi
pabodhetvÈ punadivase aruÓuggamanavelÈya te bhikkh| ÈdÈya
VeÄuvanameva ÈgamaÑsu. ŒgantvÈ ca pana SÈriputtattherassa BhagavantaÑ
vanditvÈ ÔhitakÈle bhikkh| theraÑ pasaÑsitvÈ BhagavantaÑ ÈhaÑsu “bhante
amhÈkaÑ jeÔÔhabhÈtiko DhammasenÈpati paÒcahi bhikkhusatehi parivuto
Ègacchanto ativiya sobhati, Devadatto pana parihÊnaparivÈro jÈto”ti. Na
bhikkhave SÈriputto idÈneva ÒÈtisaÑghaparivuto Ègacchanto sobhati,
pubbepi sobhiyeva.
______________________________________________________________
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Devadattopi na idÈneva gaÓato parihÊno1, pubbepi parihÊnoyevÈti. Bhikkh|
tassatthassÈvibhÈvatthÈya BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena
paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahanagare eko MagadharÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
TadÈ bodhisatto migayoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ vuddhippatto
migasahassaparivÈro araÒÒe vasati. Tassa LakkhaÓo ca KÈÄo cÈti dve puttÈ
ahesuÑ. So attano mahallakakÈle “tÈtÈ ahaÑ idÈni mahallako, tumhe imaÑ
gaÓaÑ pariharathÈ”ti paÒca paÒca migasatÈni ekekaÑ puttaÑ paÔicchÈpesi.
Tato paÔÔhÈya te dve janÈ migagaÓaÑ pariharanti. MagadharaÔÔhasmiÒca
sassapÈkasamaye2 kiÔÔhasambÈdhe araÒÒe migÈnaÑ paripantho hoti.
ManussÈ sassakhÈdakÈnaÑ migÈnaÑ mÈraÓatthÈya tattha tattha opÈtaÑ
khaÓanti, s|lÈni ropenti, pÈsÈÓayantÈni sajjenti, k|ÔapÈsÈdayo pÈse oÉÉenti,
bah| migÈ vinÈsaÑ Èpajjanti. Bodhisatto kiÔÔhasambÈdhasamayaÑ ÒatvÈ dve
putte pakkosÈpetvÈ Èha “tÈtÈ ayaÑ kiÔÔhasambÈdhasamayo, bah| migÈ
vinÈsaÑ pÈpuÓanti, mayaÑ mahallakÈ yena kenaci upÈyena ekasmiÑ ÔhÈne
vÊtinÈmessÈma, tumhe tumhÈkaÑ migagaÓe gahetvÈ araÒÒe pabbatapÈdaÑ
pavisitvÈ sassÈnaÑ uddhaÔakÈle ÈgaccheyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti pitu
vacanaÑ sutvÈ saparivÈrÈ nikkhamiÑsu. TesaÑ pana gamanamaggaÑ
manussÈ jÈnanti “imasmiÑ kÈle migÈ pabbatamÈrohanti, imasmiÑ kÈle
orohantÊ”ti. Te tattha tattha paÔicchannaÔÔhÈne nilÊnÈ bah| mige vijjhitvÈ
mÈrenti.
KÈÄamigo attano dandhatÈya “imÈya nÈma velÈya gantabbaÑ, imÈya
velÈya na gantabban”ti ajÈnanto migagaÓaÑ ÈdÈya pubbaÓhepi sÈyanhepi
padosepi pacc|sepi gÈmadvÈrena gacchati. ManussÈ tattha tattha pakatiyÈ
ÔhitÈ ca nilÊnÈ ca bah| mige vinÈsaÑ pÈpenti. EvaÑ so attano dandhatÈya
bah| mige vinÈsaÑ pÈpetvÈ appakeheva migehi araÒÒaÑ pÈvisi.
LakkhaÓamigo pana paÓÉito byatto upÈyakusalo “imÈya velÈya gantabbaÑ,
imÈya velÈya na gantabban”ti jÈnÈti. So gÈmadvÈrenapi na gacchati, divÈpi
na gacchati, padosepi na gacchati, pacc|sepi na
______________________________________________________________
1. ©ÈtisaÑghaparihÊno (Ka)
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gacchati, migagaÓaÑ ÈdÈya aÉÉharattasamayeyeva gacchati. TasmÈ ekampi
migaÑ avinÈsetvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. Te tattha cattÈro mÈse vasitvÈ sassesu
uddhaÔesu pabbatÈ otariÑsu.
KÈÄo paccÈgacchantopi purimanayeneva avasesamige vinÈsaÑ pÈpento
ekakova Ègami. LakkhaÓo pana ekamigampi avinÈsetvÈ paÒcahi migasatehi
parivuto mÈtÈpit|naÑ santikaÑ Ègami. Bodhisatto dvepi putte Ègacchante
disvÈ migagaÓena saddhiÑ mantento imaÑ gÈthaÑ samuÔÔhÈpesi–
11. “Hoti sÊlavataÑ attho, paÔisanthÈravuttinaÑ.
LakkhaÓaÑ passa ÈyantaÑ, ÒÈtisaÑghapurakkhataÑ.
Atha passasi’maÑ KÈÄaÑ, suvihÊnaÑva ÒÈtibhÊ”ti.
Tattha sÊlavatanti sukhasÊlatÈya sÊlavantÈnaÑ ÈcÈrasampannÈnaÑ.
Atthoti vuÉÉhi. PaÔisanthÈravuttinanti dhammapaÔisanthÈro ca
ÈmisapaÔisanthÈro ca etesaÑ vuttÊti paÔisanthÈravuttino, tesaÑ
paÔisanthÈravuttinaÑ. Ettha ca pÈpanivÈraÓa-ovÈdÈnusÈsanivasena
dhammapaÔisanthÈro ca,
gocaralÈbhÈpana1gilÈnupaÔÔhÈnadhammikarakkhÈvasena ÈmisapaÔisanthÈro
ca veditabbo. IdaÑ vuttaÑ hoti–imesu dvÊsu paÔisanthÈresu ÔhitÈnaÑ
ÈcÈrasampannÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ vuÉÉhi nÈma hotÊti. IdÈni taÑ vuÉÉhiÑ
dassetuÑ puttamÈtaraÑ Èlapanto viya “lakkhaÓaÑ passÈ”ti-ÈdimÈha.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–ÈcÈrapaÔisanthÈrasampannaÑ attano puttaÑ
ekamigampi avinÈsetvÈ ÒÈtisaÑghena purakkhataÑ parivÈritaÑ
ÈgacchantaÑ passa. TÈya pana ÈcÈrapaÔisanthÈrasampadÈya vihÊnaÑ
dandhapaÒÒaÑ atha passasi’maÑ kÈÄaÑ ekampi ÒÈtiÑ anavasesetvÈ
suvihÊnameva ÒÈtÊhi ekakaÑ Ègacchantanti. EvaÑ puttaÑ abhinanditvÈ pana
bodhisatto yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈpi “na bhikkhave SÈriputto idÈneva ÒÈtisaÑghaparivÈrito sobhati,
pubbepi sobhatiyeva. Na ca Devadatto etarahiyeva gaÓamhÈ parihÊno,
pubbepi parihÊnoyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ dassetvÈ dve vatth|ni
kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
______________________________________________________________
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“tadÈ KÈÄo Devadatto ahosi, parisÈpissa DevadattaparisÈva, LakkhaÓo
SÈriputto, parisÈ panassa BuddhaparisÈ, mÈtÈ RÈhulamÈtÈ, pitÈ pana
ahameva ahosin”ti.
LakkhaÓamigajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. NigrodhamigajÈtakavaÓÓanÈ (12)
Nigrodhameva seveyyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KumÈrakassapattherassa mÈtaraÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira RÈjagahanagare
mahÈvibhavassa seÔÔhino dhÊtÈ ahosi ussannakusalam|lÈ
parimadditasa~khÈrÈ pacchimabhavikÈ, antoghaÔe1 padÊpo viya tassÈ hadaye
arahatt|panissayo jalati. SÈ attÈnaÑ jÈnanakÈlato paÔÔhÈya gehe anabhiratÈ
pabbajitukÈmÈ hutvÈ mÈtÈpitaro Èha “ammatÈtÈ mayhaÑ gharÈvÈse cittaÑ
nÈbhiramati, ahaÑ niyyÈnike BuddhasÈsane pabbajitukÈmÈ, pabbÈjetha
man”ti. Amma kiÑ vadesi, idaÑ kulaÑ bahuvibhavaÑ, tvaÒca amhÈkaÑ
ekadhÊtÈ, na labbhÈ tayÈ pabbajitunti. SÈ punappunaÑ yÈcitvÈpi
mÈtÈpit|naÑ santikÈ pabbajjaÑ alabhamÈnÈ cintesi “hotu, patikulaÑ gatÈ
sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ pabbajissÈmÊ”ti. SÈ vayappattÈ patikulaÑ gantvÈ
patidevatÈ hutvÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ agÈraÑ ajjhÈvasi.
AthassÈ saÑvÈsamanvÈya kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhahi, sÈ gabbhassa
patiÔÔhitabhÈvaÑ na aÒÒÈsi. Atha tasmiÑ nagare nakkhattaÑ ghosayiÑsu,
sakalanagaravÈsino nakkhattaÑ kÊÄiÑsu, nagaraÑ devanagaraÑ viya
ala~katapaÔiyattaÑ ahosi. SÈ pana tÈva uÄÈrÈyapi nakkhattakÊÄÈya
vattamÈnÈya attano sarÊraÑ na vilimpati nÈla~karoti, pakativeseneva
vicarati.
Atha naÑ sÈmiko Èha “bhadde sakalanagaraÑ nakkhattanissitaÑ, tvaÑ
pana sarÊraÑ nappaÔijaggasÊ”ti. Ayyaputta dvattiÑsÈya me kuÓapehi p|ritaÑ
sarÊraÑ, kiÑ iminÈ ala~katena, ayaÑ hi kÈyo neva devanimmito, na
brahmanimmito, na suvaÓÓamayo, na maÓimayo, na haricandanamayo, na
______________________________________________________________
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puÓÉarÊkakumuduppalagabbhasambh|to, na amatosadhap|rito, atha kho
kuÓape jÈto, mÈtÈpettikasambhavo,
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, kaÔasivaÉÉhano,
taÓh|pÈdinno, sokÈnaÑ nidÈnaÑ, paridevÈnaÑ vatthu, sabbarogÈnaÑ Èlayo,
kammakaraÓÈnaÑ paÔiggaho, antop|ti, bahi niccapaggharaÓo, kimikulÈnaÑ
ÈvÈso, sivathikapayÈto1, maraÓapariyosÈno, sabbalokassa cakkhupathe
vattamÈnopi–
AÔÔhinahÈrusaÑyutto, tacamaÑsÈvalepano.
ChaviyÈ kÈyo paÔicchanno, yathÈbh|taÑ na dissati.
Antap|ro udarap|ro, yakanapeÄassa vatthino.
Hadayassa papphÈsassa, vakkassa pihakassa ca.
Si~ghÈÓikÈya kheÄassa, sedassa ca medassa ca.
Lohitassa lasikÈya, pittassa ca vasÈya ca.
Athassa navahi sotehi, asucÊ savati sabbadÈ.
AkkhimhÈ akkhig|thako, kaÓÓamhÈ kaÓÓag|thako.
Si~ghÈÓikÈ ca nÈsato, mukhena vamatekadÈ.
PittaÑ semhaÒca vamati, kÈyamhÈ sedajallikÈ.
Athassa susiraÑ sÊsaÑ, matthalu~gassa p|ritaÑ.
Subhato naÑ maÒÒati bÈlo, avijjÈya purakkhato2.
AnantÈdÊnavo kÈyo, visarukkhasam|pamo.
ŒvÈso sabbarogÈnaÑ, puÒjo dukkhassa kevalo3.
Sace imassa kÈyassa, anto bÈhirako siyÈ.
DaÓÉaÑ n|na gahetvÈna, kÈke soÓe ca vÈraye.
Duggandho asuci kÈyo, kuÓapo ukkar|pamo.
Nindito cakkhubh|tehi, kÈyo bÈlÈbhinandito.
AllacammapaÔicchanno, navadvÈro mahÈvaÓo.
Samantato paggharati, asucÊ p|tigandhiyoti4.
______________________________________________________________
1. SivathikaparÈyaÓo (SÊ, I)
3. Khu 4. 117 piÔÔhe TherÈpadÈne.
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4. Visuddhi 1. 190 piÔÔhe.
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Ayyaputta imaÑ kÈyaÑ ala~karitvÈ kiÑ karissÈmi, nanu imassa
ala~katakaraÓaÑ g|thapuÓÓaghaÔassa bahi cittakammakaraÓaÑ viya hotÊti.
SeÔÔhiputto tassÈ vacanaÑ sutvÈ Èha “bhadde tvaÑ imassa sarÊrassa ime dose
passamÈnÈ kasmÈ na pabbajasÊ”ti. Ayyaputta ahaÑ pabbajjaÑ labhamÈnÈ
ajjeva pabbajeyyanti. SeÔÔhiputto “sÈdhu, ahaÑ taÑ pabbÈjessÈmÊ”ti vatvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ mahÈsakkÈraÑ katvÈ mahantena parivÈrena
bhikkhunupassayaÑ netvÈ taÑ pabbÈjento DevadattapakkhiyÈnaÑ
bhikkhunÊnaÑ santike pabbÈjesi. SÈ pabbajjaÑ labhitvÈ paripuÓÓasa~kappÈ
attamanÈ ahosi.
AthassÈ gabbhe paripÈkaÑ gacchante indriyÈnaÑ aÒÒathattaÑ
hatthapÈdapiÔÔhÊnaÑ bahalattaÑ udarapaÔalassa ca mahantataÑ disvÈ
bhikkhuniyo taÑ pucchiÑsu “ayye tvaÑ gabbhinÊ viya paÒÒÈyasi, kiÑ
etan”ti. Ayye “idaÑ nÈma kÈraÓan”ti na jÈnÈmi, sÊlaÑ pana me
paripuÓÓanti. Atha naÑ tÈ bhikkhuniyo Devadattassa santikaÑ netvÈ
DevadattaÑ pucchiÑsu “ayya ayaÑ kuladhÊtÈ kicchena sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ
pabbajjaÑ labhi, idÈni panassÈ gabbho paÒÒÈyati, mayaÑ imassa gabbhassa
gihikÈle vÈ pabbajitakÈle vÈ laddhabhÈvaÑ na jÈnÈma, kiÑdÈni karomÈ”ti.
Devadatto attano abuddhabhÈvena ca khantimettÈnuddayÈnaÒca natthitÈya
evaÑ cintesi “devadattapakkhikÈ bhikkhunÊ kucchinÈ gabbhaÑ pariharati,
Devadatto ca taÑ ajjhupekkhatiyevÈti mayhaÑ garahÈ uppajjissati, mayÈ
imaÑ uppabbÈjetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So avÊmaÑsitvÈva selaguÄaÑ pavaÔÔayamÈno
viya pakkhanditvÈ “gacchatha, imaÑ uppabbÈjethÈ”ti Èha. TÈ tassa vacanaÑ
sutvÈ uÔÔhÈya vanditvÈ upassayaÑ gatÈ.
Atha sÈ daharÈ tÈ bhikkhuniyo Èha “ayye na Devadattatthero Buddho,
nÈpi mayhaÑ tassa santike pabbajjÈ, loke pana aggapuggalassa
SammÈsambuddhassa santike mayhaÑ pabbajjÈ, sÈ ca pana me dukkhena
laddhÈ, mÈ naÑ antaradhÈpetha, etha maÑ gahetvÈ Satthu santikaÑ
JetavanaÑ gacchathÈ”ti. TÈ taÑ ÈdÈya RÈjagahÈ paÒcacattÈlÊsayojanikaÑ
maggaÑ atikkamma anupubbena JetavanaÑ patvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ
tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ cintesi “kiÒcÈpi gihikÈle etissÈ gabbho
patiÔÔhito, evaÑ santepi ‘samaÓo Gotamo Devadattena jahitaÑ ÈdÈya
caratÊ’ti titthiyÈnaÑ okÈso bhavissati. TasmÈ imaÑ kathaÑ pacchindituÑ
sarÈjikÈya
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parisÈya majjhe imaÑ adhikaraÓaÑ vinicchituÑ vaÔÔatÊ”ti. Punadivase
rÈjÈnaÑ PasenadikosalaÑ MahÈ-anÈthapiÓÉikaÑ C|Äa-anÈthapiÓÉikaÑ
VisÈkhaÑ mahÈ-upÈsikaÑ aÒÒÈni ca abhiÒÒÈtÈni mahÈkulÈni pakkosÈpetvÈ
sÈyanhasamaye cat|su parisÈsu sannipatitÈsu UpÈlittheraÑ Èmantesi
“gaccha, tvaÑ catuparisamajjhe imissÈ daharabhikkhuniyÈ kammaÑ
sodhehÊ”ti. “SÈdhu bhante”ti thero parisamajjhaÑ gantvÈ attano
paÒÒattÈsane nisÊditvÈ raÒÒo purato VisÈkhaÑ upÈsikaÑ pakkosÈpetvÈ
imaÑ adhikaraÓaÑ paÔicchÈpesi “gaccha VisÈkhe, ‘ayaÑ daharÈ asukamÈse
asukadivase pabbajitÈ’ti tathato ÒatvÈ imassa gabbhassa pure vÈ pacchÈ vÈ
laddhabhÈvaÑ jÈnÈhÊ”ti. UpÈsikÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ sÈÓiÑ
parikkhipÈpetvÈ antosÈÓiyaÑ daharabhikkhuniyÈ hatthapÈdanÈbhiudarapariyosÈnÈdÊni oloketvÈ mÈsadivase samÈnetvÈ gihibhÈve gabbhassa
laddhabhÈvaÑ tathato ÒatvÈ therassa santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ Èrocesi.
Thero catuparisamajjhe taÑ bhikkhuniÑ suddhaÑ akÈsi. SÈ suddhÈ hutvÈ
bhikkhusaÑghaÒca SatthÈraÒca vanditvÈ bhikkhunÊhi saddhiÑ
upassayameva gatÈ. SÈ gabbhaparipÈkamanvÈya PadumuttarapÈdam|le
patthitapatthanaÑ mahÈnubhÈvaÑ puttaÑ vijÈyi.
AthekadivasaÑ rÈjÈ bhikkhunupassayasamÊpena gacchanto
dÈrakasaddaÑ sutvÈ amacce pucchi. AmaccÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “deva
daharabhikkhunÊ puttaÑ vijÈtÈ, tasseso saddo”ti ÈhaÑsu. “BhikkhunÊnaÑ
bhaÓe dÈrakapaÔijagganaÑ nÈma palibodho, mayaÑ naÑ paÔijaggissÈmÈ”ti
rÈjÈ taÑ dÈrakaÑ nÈÔakitthÊnaÑ dÈpetvÈ kumÈraparihÈrena vaÉÉhÈpesi.
NÈmaggahaÓadivase cassa “Kassapo”ti nÈmaÑ akaÑsu. Atha naÑ
kumÈraparihÈrena vaÉÉhitattÈ “KumÈrakassapo”ti saÒjÈniÑsu. So
sattavassikakÈle Satthu santike pabbajitvÈ paripuÓÓavasso upasampadaÑ
labhitvÈ gacchante gacchante kÈle dhammakathikesu citrakathÊ ahosi. Atha
naÑ SatthÈ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ
cittakathikÈnaÑ yadidaÑ KumÈrakassapo”ti1 etadagge Ôhapesi. So pacchÈ
Vammikasutte2 arahattaÑ pÈpuÓi. MÈtÈpissa bhikkhunÊ vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ aggaphalaÑ pattÈ. KumÈrakassapatthero BuddhasÈsane
gaganamajjhe3 puÓÓacando viya pÈkaÔo jÈto.
______________________________________________________________
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AthekadivasaÑ TathÈgato pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto
bhikkh|naÑ ovÈdaÑ datvÈ gandhakuÔiÑ pÈvisi. Bhikkh| ovÈdaÑ gahetvÈ
attano attano rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu divasabhÈgaÑ khepetvÈ sÈyanhasamaye
dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ “Èvuso Devadattena attano abuddhabhÈvena
ceva khantimettÈdÊnaÒca abhÈvena KumÈrakassapatthero ca therÊ ca ubho1
nÈsitÈ, SammÈsambuddho pana attano dhammarÈjatÈya ceva
khantimettÈnuddayasampattiyÈ ca ubhinnampi tesaÑ paccayo jÈto”ti
BuddhaguÓe vaÓÓayamÈnÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ BuddhalÊlÈya dhammasabhaÑ
ÈgantvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchi. “Bhante tumhÈkameva guÓakathÈyÈ”ti sabbaÑ
ÈrocayiÑsu. Na bhikkhave TathÈgato idÈneva imesaÑ ubhinnaÑ paccayo ca
patiÔÔhÈ ca jÈto, pubbepi ahosiyevÈti. Bhikkh| tassatthassÈvibhÈvatthÈya
BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena paÔicchannaÑ kÈraÓaÑ
pÈkaÔaÑ akÈsi.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrayamÈne bodhisatto
migayoniyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. So mÈtukucchito nikkhanto suvaÓÓavaÓÓo
ahosi, akkhÊni panassa maÓiguÄasadisÈni ahesuÑ, si~gÈni rajatavaÓÓÈni,
mukhaÑ rattakambalapuÒjavaÓÓaÑ, hatthapÈdapariyantÈ
lÈkhÈrasaparikammakatÈ viya, vÈladhi camarassa viya ahosi, sarÊraÑ
panassa mahantaÑ assapotakappamÈÓaÑ ahosi. So paÒcasatamigaparivÈro
araÒÒe vÈsaÑ kappesi nÈmena NigrodhamigarÈjÈ nÈma. Avid|re panassa
aÒÒopi paÒcasatamigaparivÈro SÈkhamigo nÈma vasati, sopi
suvaÓÓavaÓÓova ahosi.
Tena samayena BÈrÈÓasirÈjÈ migavadhappasuto hoti, vinÈ maÑsena na
bhuÒjati, manussÈnaÑ kammacchedaÑ katvÈ sabbe negamajÈnapade
sannipÈtetvÈ devasikaÑ migavaÑ gacchati. ManussÈ cintesuÑ “ayaÑ rÈjÈ
amhÈkaÑ kammacchedaÑ karoti, yann|na mayaÑ uyyÈne migÈnaÑ
nivÈpaÑ vapitvÈ2 pÈnÊyaÑ sampÈdetvÈ bah| mige uyyÈnaÑ pavesetvÈ
dvÈraÑ bandhitvÈ raÒÒo niyyÈdeyyÈmÈ”ti3. Te sabbe uyyÈne migÈnaÑ
nivÈpatiÓÈni ropetvÈ udakaÑ sampÈdetvÈ dvÈraÑ yojetvÈ vÈgurÈni ÈdÈya
______________________________________________________________
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muggarÈdinÈnÈvudhahatthÈ1 araÒÒaÑ pavisitvÈ mige pariyesamÈnÈ “majjhe
Ôhite mige gaÓhissÈmÈ”ti yojanamattaÑ ÔhÈnaÑ parikkhipitvÈ sa~khipamÈnÈ
NigrodhamigasÈkhamigÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ majjhe katvÈ parikkhipiÑsu.
Atha naÑ migagaÓaÑ disvÈ rukkhagumbÈdayo ca bh|miÒca muggarehi
paharantÈ migagaÓaÑ gahanaÔÔhÈnato nÊharitvÈ asisattidhanu-ÈdÊni ÈvudhÈni
uggiritvÈ mahÈnÈdaÑ nadantÈ taÑ migagaÓaÑ uyyÈnaÑ pavesetvÈ dvÈraÑ
pidhÈya rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva nibaddhaÑ migavaÑ gacchantÈ
amhÈkaÑ kammaÑ nÈsetha, amhehi araÒÒato mige ÈnetvÈ tumhÈkaÑ
uyyÈnaÑ p|ritaÑ, ito paÔÔhÈya tesaÑ maÑsÈni khÈdathÈ”ti rÈjÈnaÑ
ÈpucchitvÈ pakkamiÑsu.
RÈjÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ mige olokento dve
suvaÓÓamige disvÈ tesaÑ abhayaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya pana kadÈci sayaÑ
gantvÈ ekaÑ migaÑ vijjhitvÈ Èneti, kadÈcissa bhattakÈrako gantvÈ vijjhitvÈ
Èharati. MigÈ dhanuÑ disvÈva maraÓabhayena tajjitÈ palÈyanti, dve tayo
pahÈre labhitvÈ kilamantipi, gilÈnÈpi honti, maraÓampi pÈpuÓanti. MigagaÓo
taÑ pavattiÑ bodhisattassa Èrocesi. So SÈkhaÑ pakkosÈpetvÈ Èha “samma
bah| migÈ nassanti, ekaÑsena maritabbe sati ito paÔÔhÈya mÈ kaÓÉena mige
vijjhantu, dhammagaÓÉikaÔÔhÈne2 migÈnaÑ vÈro hotu, ekadivasaÑ mama
parisÈya vÈro pÈpuÓÈtu, ekadivasaÑ tava parisÈya, vÈrappatto migo gantvÈ
dhammagaÓÉikÈya gÊvaÑ ÔhapetvÈ nipajjatu, evaÑ sante migÈ kilantÈna
bhavissantÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Tato paÔÔhÈya vÈrappattova migo
gantvÈ dhammagaÓÉikÈya gÊvaÑ ÔhapetvÈ nipajjati, bhattakÈrako ÈgantvÈ
tattha nipannakameva gahetvÈ gacchati.
AthekadivasaÑ SÈkhamigassa parisÈya ekissÈ gabbhinimigiyÈ vÈro
pÈpuÓi. SÈ SÈkhaÑ upasa~kamitvÈ “sÈmi ahaÑ gabbhinÊ, puttaÑ vijÈyitvÈ
dve janÈ vÈraÑ gamissÈma, mayhaÑ vÈraÑ atikkÈmehÊ”ti Èha. So “na sakkÈ
tava vÈraÑ aÒÒesaÑ pÈpetuÑ, tvameva tuyhaÑ vÈraÑ jÈnissasi, gacchÈhÊ”ti
Èha. SÈ tassa santikÈ anuggahaÑ alabhamÈnÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ
tamatthaÑ Èrocesi. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “hotu gaccha tvaÑ, ahaÑ te
vÈraÑ atikkÈmessÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. NÈgare ÈdÈya muggarÈdinÈnÈvudhahatthÈ (SÊ, I), vÈkuramuggarÈdÊni ÈdÈya
ÈvudhahatthÈ (Ka)
2. DhammabhaÓÉikaÔÔhÈne (Ka)
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sayaÑ gantvÈ dhammagaÓÉikÈya sÊsaÑ katvÈ nipajji. BhattakÈrako taÑ
disvÈ “laddhÈbhayo migarÈjÈ dhammagaÓÉikÈya nipanno, kiÑ nu kho
kÈraÓan”ti vegena gantvÈ raÒÒo Èrocesi.
RÈjÈ tÈvadeva rathaÑ Èruyha mahantena parivÈrena ÈgantvÈ
bodhisattaÑ disvÈ Èha “samma migarÈja nanu mayÈ tuyhaÑ abhayaÑ
dinnaÑ, kasmÈ tvaÑ idha nipanno”ti. MahÈrÈja gabbhinÊ migÊ ÈgantvÈ
“mama vÈraÑ aÒÒassa pÈpehÊ”ti Èha, na sakkÈ kho pana mayÈ ekassa
maraÓadukkhaÑ aÒÒassa upari nikkhipituÑ1, svÈhaÑ attano jÊvitaÑ tassÈ
datvÈ tassÈ santakaÑ maraÓaÑ gahetvÈ idha nipanno mÈ aÒÒaÑ kiÒci
Èsa~kittha mahÈrÈjÈti. RÈjÈ Èha “sÈmi suvaÓÓavaÓÓa migarÈja mayÈ na
tÈdiso khantimettÈnuddayasampanno manussesupi diÔÔhapubbo, tena te
pasannosmi, uÔÔhehi, tuyhaÒca tassÈ ca abhayaÑ dammÊ”ti. DvÊhi abhaye
laddhe avasesÈ kiÑ karissanti narindÈti. AvasesÈnampi abhayaÑ dammi
sÈmÊti. MahÈrÈja evampi uyyÈneyeva migÈ abhayaÑ labhissanti, sesÈ kiÑ
karissantÊti. Etesampi abhayaÑ dammi sÈmÊti. MahÈrÈja migÈ tÈva abhayaÑ
labhantu, sesÈ catuppadÈ kiÑ karissantÊti. Etesampi abhayaÑ dammi sÈmÊti.
MahÈrÈja catuppadÈ tÈva abhayaÑ labhantu, dijagaÓÈ kiÑ karissantÊti.
Etesampi abhayaÑ dammi sÈmÊti. MahÈrÈja dijagaÓÈ tÈva abhayaÑ
labhantu, udake vasantÈ macchÈ kiÑ karissantÊti. Etesampi abhayaÑ dammi
sÈmÊti. EvaÑ mahÈsatto rÈjÈnaÑ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ yÈcitvÈ uÔÔhÈya
rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ “dhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su
puttadhÊtÈsu brÈhmaÓagahapatikesu negamajÈnapadesu dhammaÑ caranto
samaÑ caranto kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
gamissasÊ”ti raÒÒo BuddhalÊlÈya dhammaÑ desetvÈ katipÈhaÑ uyyÈne
vasitvÈ raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ migagaÓaparivuto araÒÒaÑ pÈvisi. SÈpi kho
migadhenu pupphakaÓÓikasadisaÑ puttaÑ vijÈyi. So kÊÄamÈno
SÈkhamigassa santikaÑ gacchati. Atha naÑ mÈtÈ tassa santikaÑ gacchantaÑ
disvÈ “putta ito paÔÔhÈya mÈ etassa santikaÑ gaccha, Nigrodhasseva
santikaÑ gaccheyyÈsÊ”ti ovadantÊ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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12. “Nigrodhameva seveyya, na SÈkhamupasaÑvase.
NigrodhasmiÑ mataÑ seyyo, yaÒce SÈkhasmi jÊvitan”ti.
Tattha Nigrodhameva seveyyÈti tÈta tvaÑ vÈ aÒÒo vÈ attano hitakÈmo
Nigrodhameva seveyya bhajeyya upasa~kameyya, na SÈkhamupasaÑvaseti
SÈkhamigaÑ pana na upasaÑvase upagamma na saÑvaseyya, etaÑ nissÈya
jÊvikaÑ na kappeyya. NigrodhasmiÑ mataÑ seyyoti NigrodharaÒÒo
pÈdam|le maraÓampi seyyo varaÑ uttamaÑ. YaÒce SÈkhasmi jÊvitanti yaÑ
pana SÈkhassa santike jÊvitaÑ, taÑ neva seyyo na varaÑ na uttamanti attho.
Tato paÔÔhÈya ca pana abhayaladdhakÈ migÈ manussÈnaÑ sassÈni
khÈdanti, manussÈ “laddhÈbhayÈ ime migÈ”ti mige paharituÑ vÈ palÈpetuÑ
vÈ na visahanti, te rÈja~gaÓe sannipatitvÈ raÒÒo tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ
“mayÈ pasannena NigrodhamigarÈjassa varo dinno, ahaÑ rajjaÑ jaheyyaÑ,
na ca taÑ paÔiÒÒaÑ bhindÈmi, gacchatha na koci mama vijite mige
paharituÑ labhatÊ”ti Èha. Nigrodhamigo taÑ pavattiÑ sutvÈ migagaÓaÑ
sannipÈtÈpetvÈ “ito paÔÔhÈya paresaÑ sassaÑ khÈdituÑ na labhissathÈ”ti1
mige ovaditvÈ2 manussÈnaÑ ÈrocÈpesi “ito paÔÔhÈya sassakÈrakÈ manussÈ
sassarakkhaÓatthaÑ vatiÑ mÈ karontu, khettaÑ pana ÈvijjhitvÈ
paÓÓasaÒÒaÑ bandhant|”ti. Tato paÔÔhÈya kira khettesu
paÓÓabandhanasaÒÒÈ udapÈdi. Tato paÔÔhÈya paÓÓasaÒÒaÑ atikkamanamigo
nÈma natthi. AyaÑ kira nesaÑ bodhisattato laddha-ovÈdo. EvaÑ
migagaÓaÑ ovaditvÈ bodhisatto yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ saddhiÑ migehi
yathÈkammaÑ gato, rÈjÈpi bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ puÒÒÈni katvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “na bhikkhave idÈnevÈhaÑ theriyÈ ca KumÈrakassapassa ca
avassayo, pubbepi avassayo evÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
catusaccadhammadesanaÑ vinivaÔÔetvÈ dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ SÈkhamigo Devadatto ahosi,
parisÈpissa DevadattaparisÈva, migadhenu therÊ ahosi, putto
KumÈrakassapo, rÈjÈ Œnando, NigrodhamigarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
NigrodhamigajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
1. Na labhathÈti (SÊ, SyÈ)

2. VÈretvÈ (SÊ, I)
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3. KaÓÉijÈtakavaÓÓanÈ (13)

Dhiratthu kaÓÉinaÑ sallanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ AÔÔhakanipÈte
IndriyajÈtake Èvibhavissati. BhagavÈ pana taÑ bhikkhuÑ etadavoca
“bhikkhu pubbepi tvaÑ etaÑ mÈtugÈmaÑ nissÈya jÊvitakkhayaÑ patvÈ
vÊtaccitesu a~gÈresu pakko”ti. Bhikkh| tassatthassÈvibhÈvatthÈya
BhagavantaÑ yÈciÑsu, BhagavÈ bhavantarena paÔicchannakÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ
akÈsi. Ito paraÑ pana bhikkh|naÑ yÈcanaÑ bhavantarapaÔicchannataÒca
avatvÈ “atÊtaÑ ÈharÊ”ti ettakameva vakkhÈma, ettake vuttepi yÈcanaÒca
valÈhakagabbhato candanÊharaÓ|pamÈya1
bhavantarapaÔicchannakÈraÓabhÈvo cÈti sabbametaÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva
yojetvÈ veditabbaÑ.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahe MagadharÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
MagadhavÈsikÈnaÑ sassasamaye migÈnaÑ mahÈparipantho hoti. Te araÒÒe
pabbatapÈdaÑ pavisanti. Tattha eko araÒÒavÈsÊ pabbateyyamigo ekÈya
gÈmantavÈsiniyÈ migapotikÈya saddhiÑ santhavaÑ katvÈ tesaÑ migÈnaÑ
pabbatapÈdato oruyha puna gÈmantaÑ otaraÓakÈle migapotikÈya
paÔibaddhacittattÈ tehi saddhiÑyeva otari. Atha naÑ sÈ Èha “tvaÑ khosi
ayya pabbateyyo bÈlamigo, gÈmanto ca nÈma sÈsa~ko sappaÔibhayo, mÈ
amhehi saddhiÑ otarÊ”ti. So tassÈ paÔibaddhacittattÈ anivattitvÈ saddhiÑyeva
agamÈsi. MagadhavÈsino “idÈni migÈnaÑ pabbatapÈdÈ otaraÓakÈlo”ti ÒatvÈ
magge paÔicchannakoÔÔhakesu tiÔÔhanti. Tesampi dvinnaÑ Ègamanamagge
eko luddako paÔicchannakoÔÔhake Ôhito hoti. MigapotikÈ manussagandhaÑ
ghÈyitvÈ “eko luddako Ôhito bhavissatÊ”ti taÑ bÈlamigaÑ purato katvÈ
sayaÑ pacchato ahosi. Luddako ekeneva sarappahÈrena migaÑ tattheva
pÈteti. MigapotikÈ tassa viddhabhÈvaÑ ÒatvÈ uppatitvÈ vÈtagatiyÈva palÈyi.
Luddako koÔÔhakato nikkhamitvÈ migaÑ okkantitvÈ aggiÑ katvÈ vÊtaccitesu
a~gÈresu madhuramaÑsaÑ pacitvÈ khÈditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ avasesaÑ
lohitabind|hi paggharantehi kÈjenÈdÈya dÈrake tosento2 gharaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
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TadÈ bodhisatto tasmiÑ vanasaÓÉe rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatto hoti.
So taÑ kÈraÓaÑ disvÈ “imassa bÈlamigassa maraÓaÑ neva mÈtaraÑ nissÈya,
na pitaraÑ nissÈya, atha kho kÈmaÑ nissÈya. KÈmanimittaÑ hi sattÈ
sugatiyaÑ hatthacchedÈdikaÑ, duggatiyaÒca
paÒcavidhabandhanÈdinÈnappakÈrakaÑ dukkhaÑ pÈpuÓanti, paresaÑ
maraÓadukkhuppÈdanampi nÈma imasmiÑ loke garahitameva. YaÑ
janapadaÑ mÈtugÈmo vicÈreti anusÈsati, so itthipariÓÈyako janapadopi
garahitoyeva. Ye sattÈ mÈtugÈmassa vasaÑ gacchanti, tepi garahitÈyevÈ”ti
ekÈya gÈthÈya tÊÓi garahavatth|ni dassetvÈ vanadevatÈsu sÈdhukÈraÑ datvÈ
gandhapupphÈdÊhi p|jayamÈnÈsu madhurena sarena taÑ vanasaÓÉaÑ
unnÈdento imÈya gÈthÈya dhammaÑ desesi–
13. “Dhiratthu kaÓÉinaÑ sallaÑ, purisaÑ gÈÄhavedhinaÑ.
Dhiratthu taÑ janapadaÑ, yatthitthÊ pariÓÈyikÈ.
Te cÈpi dhikkitÈ sattÈ, ye itthÊnaÑ vasaÑ gatÈ”ti.
Tattha dhiratth|ti garahaÓatthe nipÈto, svÈyamidha uttÈsubbegavasena
garahaÓe daÔÔhabbo. Uttasitubbiggo hi honto bodhisatto evamÈha.
KaÓÉamassa atthÊti kaÓÉÊ, taÑ kaÓÉinaÑ. TaÑ pana kaÓÉaÑ
anupavisanaÔÔhena “sallan”ti vuccati, tasmÈ kaÓÉinaÑ sallanti ettha
sallakaÓÉinanti1 attho. SallaÑ vÈ assatthÊtipi sallo, taÑ sallaÑ. MahantaÑ
vaÓamukhaÑ katvÈ balavappahÈraÑ dento gÈÄhaÑ vijjhatÊti gÈÄhavedhÊ, taÑ
gÈÄhavedhinaÑ. NÈnappakÈrena kaÓÉena, kumudapattasaÓÔhÈnathalena2
ujukagamaneneva sallena ca samannÈgataÑ gÈÄhavedhinaÑ purisaÑ
dhiratth|ti ayamettha attho. PariÓÈyikÈti issarÈ saÑvidhÈyikÈ. DhikkitÈti
garahitÈ. Sesamettha uttÈnatthameva. Ito paraÑ pana ettakampi avatvÈ yaÑ
yaÑ anuttÈnaÑ, taÑ tadeva vaÓÓayissÈma. EvaÑ ekÈya gÈthÈya tÊÓi
garahavatth|ni dassetvÈ bodhisatto vanaÑ unnÈdetvÈ BuddhalÊlÈya
dhammaÑ desesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈ dve
vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi. Ito paraÑ
pana
______________________________________________________________
1. SallaÑ kaÓÉinanti (SÊ, I, Ka)

2. KumudapattasaÓÔhÈnaphalena (SyÈ)
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“dve vatth|ni kathetvÈ”ti idaÑ avatvÈ “anusandhiÑ ghaÔetvÈ”ti ettakameva
vakkhÈma, avuttampi pana heÔÔhÈ vuttanayeneva yojetvÈ gahetabbaÑ. TadÈ
pabbateyyamigo ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, migapotikÈ purÈÓadutiyikÈ,
kÈmesu dosaÑ dassetvÈ dhammadesakadevatÈ pana ahameva ahosinti.
KaÓÉijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. VÈtamigajÈtakavaÓÓanÈ (14)
Na kiratthi rasehi pÈpiyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
C|ÄapiÓÉapÈtikatissattheraÑ Èrabbha kathesi. Satthari kira RÈjagahaÑ
upanissÈya VeÄuvane viharante tissakumÈro nÈma mahÈvibhavassa
seÔÔhikulassa putto ekadivasaÑ VeÄuvanaÑ gantvÈ Satthu dhammadesanaÑ
sutvÈ pabbajitukÈmo pabbajjaÑ yÈcitvÈ mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtattÈ paÔikkhitto
sattÈhaÑ bhattacchedaÑ katvÈ raÔÔhapÈlatthero viya mÈtÈpitaro
anujÈnÈpetvÈ Satthu santike pabbaji. SatthÈ taÑ pabbÈjetvÈ
aÉÉhamÈsamattaÑ VeÄuvane viharitvÈ JetavanaÑ agamÈsi. TatrÈyaÑ
kulaputto terasa dhuta~gÈni samÈdÈya SÈvatthiyaÑ sapadÈnaÑ piÓÉÈya
caramÈno kÈlaÑ vÊtinÈmeti, “C|ÄapiÓÉapÈtikatissatthero nÈmÈ”ti vutte
gaganatale puÓÓacando viya BuddhasÈsane pÈkaÔo paÒÒÈto ahosi.
TasmiÑ kÈle RÈjagahe nakkhattakÊÄÈya vattamÈnÈya therassa
mÈtÈpitaro yaÑ tassa gihikÈle ahosi ÈbharaÓabhaÓÉakaÑ, taÑ
ratanaca~koÔake1 nikkhipitvÈ ure ÔhapetvÈ “aÒÒÈsu nakkhattakÊÄÈsu
amhÈkaÑ putto iminÈ ala~kÈrena ala~kato nakkhattaÑ kÊÄati, taÑ no
ekaputtaÑ gahetvÈ samaÓo Gotamo SÈvatthinagaraÑ gato, kahaÑ nu kho so
etarahi nisinno, kahaÑ Ôhito”ti vatvÈ rodanti.
AthekÈ vaÓÓadÈsÊ taÑ kulaÑ gantvÈ seÔÔhibhariyaÑ rodantiÑ disvÈ
pucchi “kiÑ pana ayye rodasÊ”ti. SÈ tamatthaÑ Èrocesi. KiÑ pana ayye
ayyaputto piyÈyatÊti. AsukaÒca asukaÒcÈti. Sace
______________________________________________________________
1. Rajataca~goÔake (SÊ)
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tumhe imasmiÑ gehe sabbaÑ issariyaÑ mayhaÑ detha, ahaÑ vo puttaÑ
ÈnessÈmÊti. SeÔÔhibhariyÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ paribbayaÑ datvÈ
mahantena parivÈrena taÑ uyyojesi “gaccha, attano balena mama puttaÑ
ÈnehÊ”ti. SÈ paÔicchannayÈne nisinnÈ SÈvatthiÑ gantvÈ therassa
bhikkhÈcÈravÊthiyaÑ nivÈsaÑ gahetvÈ seÔÔhikulÈ Ègate manusse therassa
adassetvÈ attano parivÈreneva parivutÈ therassa piÓÉÈya paviÔÔhassa Èditova
uÄu~kayÈguÒca rasakabhikkhaÒca1 datvÈ rasataÓhÈya bandhitvÈ anukkamena
gehe nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ dadamÈnÈ ca attano vasaÑ upagatabhÈvaÑ
ÒatvÈ gilÈnÈlayaÑ dassetvÈ antogabbhe nipajji. Theropi bhikkhÈcÈravelÈya
sapadÈnaÑ caranto gehadvÈraÑ agamÈsi. Parijano therassa pattaÑ gahetvÈ
theraÑ ghare nisÊdÈpesi, thero nisÊditvÈva “kahaÑ upÈsikÈ”ti pucchi. GilÈnÈ
bhante tumhÈkaÑ dassanaÑ icchatÊti. So rasataÓhÈya baddho attano
vatasamÈdÈnaÑ bhinditvÈ tassÈ nipannaÔÔhÈnaÑ pÈvisi. SÈ attano
ÈgatakÈraÓaÑ kathetvÈ taÑ palobhetvÈ rasataÓhÈya bandhitvÈ uppabbÈjetvÈ
attano vase ÔhapetvÈ yÈne nisÊdÈpetvÈ mahantena parivÈrena RÈjagahameva
agamÈsi. SÈ pavatti pÈkaÔÈ jÈtÈ.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ “C|ÄapiÓÉapÈtikatissattheraÑ
kira ekÈ vaÓÓadÈsÊ rasataÓhÈya bandhitvÈ ÈdÈya gatÈ”ti kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ dhammasataÑ upagantvÈ ala~katadhammÈsane
nisÊditvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti Èha, te taÑ
pavattiÑ kathayiÑsu. “Na bhikkhave idÈneva eso bhikkhu rasataÓhÈya
bajjhitvÈ tassÈ vasaÑ gato, pubbepi tassÈ vasaÑ gatoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ raÒÒo Brahmadattassa SaÒjayo nÈma uyyÈnapÈlo
ahosi. Atheko vÈtamigo taÑ uyyÈnaÑ ÈgantvÈ SaÒjayaÑ disvÈ palÈyati,
SaÒjayopi na taÑ tajjetvÈ nÊharati. So punappunaÑ ÈgantvÈ uyyÈneyeva
carati. UyyÈnapÈlo uyyÈne nÈnappakÈrÈni pupphaphalÈni gahetvÈ divase
divase raÒÒo abhiharati. Atha naÑ ekadivasaÑ rÈjÈ pucchi “samma
uyyÈnapÈla uyyÈne kiÒci
______________________________________________________________
1. SarakabhikkhaÒca (SÊ, I)

174

KhuddakanikÈya

acchariyaÑ passasÊ”ti. Deva aÒÒaÑ na passÈmi, eko pana vÈtamigo ÈgantvÈ
uyyÈne carati, etaÑ passÈmÊti. Sakkhissati pana taÑ gahetunti. ThokaÑ
madhuÑ labhanto anto rÈjanivesanampi naÑ ÈnetuÑ sakkhissÈmi devÈti.
RÈjÈ tassa madhuÑ dÈpesi. So taÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ vÈtamigassa
caraÓaÔÔhÈne tiÓÈni madhunÈ makkhetvÈ nilÊyi, migo ÈgantvÈ
madhumakkhitÈni tiÓÈni khÈditvÈ rasataÓhÈya baddho aÒÒatra agantvÈ
uyyÈnameva Ègacchati. UyyÈnapÈlo tassa madhumakkhitatiÓesu
paluddhabhÈvaÑ ÒatvÈ anukkamena attÈnaÑ dassesi, so taÑ disvÈ
katipÈhaÑ palÈyitvÈ punappunaÑ passanto vissÈsaÑ ÈpajjitvÈ anukkamena
uyyÈnapÈlassa hatthe ÔhitatiÓÈni khÈdituÑ Èrabhi.
So tassa vissÈsaÑ ÈgannabhÈvaÑ ÒatvÈ yÈva rÈjanivesanÈ vÊthiÑ
kilaÒjehi parikkhipitvÈ tahiÑ tahiÑ sÈkhÈbha~gaÑ pÈtetvÈ madhulÈbukaÑ
aÑse laggetvÈ tiÓakalÈpaÑ upakacchake ÔhapetvÈ madhumakkhitÈni tiÓÈni
migassa purato purato vikiranto antorÈjanivesanaÑyeva agamÈsi. Mige anto
paviÔÔhe dvÈraÑ pidahiÑsu, migo manusse disvÈ kampamÈno
maraÓabhayatajjito antonivesana~gaÓe ÈdhÈvati paridhÈvati. RÈjÈ pÈsÈdÈ
oruyha taÑ kampamÈnaÑ disvÈ “vÈtamigo nÈma manussÈnaÑ diÔÔhaÔÔhÈnaÑ
sattÈhaÑ na gacchati, tajjitaÔÔhÈnaÑ yÈvajÊvaÑ na gacchati, so evar|po
gahananissito vÈtamigo rasataÓhÈya baddho idÈni evar|paÑ ÔhÈnaÑ Ègato,
natthi vata bho loke rasataÓhÈya pÈpataraÑ nÈmÈ”ti imÈya gÈthÈya
dhammadesanaÑ paÔÔhapesi–
14. “Na kiratthi rasehi pÈpiyo,
ŒvÈsehi va santhavehi vÈ.
VÈtamigaÑ gahananissitaÑ1,
VasamÈnesi rasehi saÒjayo”ti.
Tattha kirÈti anussavanatthe nipÈto. RasehÊti jivhÈviÒÒeyyehi
madhurambilÈdÊhi. PÈpiyoti pÈpataro. ŒvÈsehi va santhavehi vÈti
nibaddhavasanaÔÔhÈnasa~khÈtesu hi ÈvÈsesupi mittasanthavesupi chandarÈgo
pÈpakova, tehi pana sacchandarÈgaparibhogehi ÈvÈsehi vÈ
______________________________________________________________
1. GehanissitaÑ (SÊ)
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mittasanthavehi vÈ sataguÓena ca sahassaguÓena ca satasahassaguÓena ca
dhuvapaÔisevanaÔÔhena ÈhÈraÑ vinÈ jÊvitindriyapÈlanÈya abhÈvena ca
sacchandarÈgaparibhogarasÈva pÈpatarÈti. Bodhisatto pana anussavÈgataÑ
viya imamatthaÑ katvÈ “na kiratthi rasehi pÈpiyo, ÈvÈsehi va santhavehi
vÈ”ti Èha. IdÈni tesaÑ pÈpiyabhÈvaÑ dassento “vÈtamigan”ti-ÈdimÈha.
Tattha gahananissitanti gahanaÔÔhÈnanissitaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–passatha
rasÈnaÑ pÈpiyabhÈvaÑ, idaÑ nÈma araÒÒÈyatane gahananissitaÑ
vÈtamigaÑ SaÒjayo uyyÈnapÈlo madhurasehi attano vasaÑ Ènesi, sabbathÈpi
sacchandarÈgaparibhogehi rasehi nÈma aÒÒaÑ pÈpataraÑ lÈmakataraÑ
natthÊti rasataÓhÈya ÈdÊnavaÑ kathesi. KathetvÈ ca pana taÑ migaÑ
araÒÒameva pesesi.
SatthÈpi “na bhikkhave sÈ vaÓÓadÈsÊ idÈneva etaÑ rasataÓhÈya
bandhitvÈ attano vase karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ SaÒjayo ayaÑ
vaÓÓadÈsÊ ahosi, vÈtamigo C|ÄapiÓÉapÈtiko, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
VÈtamigajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KharÈdiyajÈtakavaÓÓanÈ (15)
AÔÔhakkhuraÑ kharÈdiyeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira bhikkhu dubbaco ovÈdaÑ na
gaÓhÈti. Atha naÑ SatthÈ pucchi “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu dubbaco
ovÈdaÑ na gaÓhÈsÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. SatthÈ “pubbepi tvaÑ
dubbacatÈya paÓÉitÈnaÑ ovÈdaÑ aggahetvÈ pÈsena baddho jÊvitakkhayaÑ
patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto migo hutvÈ
migagaÓaparivuto araÒÒe vasati. Athassa bhaginimigÊ puttakaÑ dassetvÈ
“bhÈtika ayaÑ te bhÈgineyyo, etaÑ migamÈyaÑ uggaÓhÈpehÊ”ti
paÔicchÈpesi. So taÑ bhÈgineyyaÑ “asukavelÈya nÈma ÈgantvÈ uggaÓhÈhÊ”ti
Èha. So vuttavelÈya nÈgacchati.
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YathÈ ca ekadivasaÑ, evaÑ satta divase sattovÈde atikkanto1 so
migamÈyaÑ anuggaÓhitvÈva vicaranto pÈse bajjhi. MÈtÈpissa bhÈtaraÑ
upasa~kamitvÈ “kiÑ te bhÈtika bhÈgineyyo migamÈyaÑ uggaÓhÈpito”ti
pucchi. Bodhisatto ca “tassa anovÈdakassa mÈ cintayi, na te puttena
migamÈyÈ uggahitÈ”ti2 vatvÈ idÈnipi taÑ anovaditukÈmova hutvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
15. “AÔÔhakkhuraÑ kharÈdiye, migaÑ va~kÈtiva~kinaÑ.
Sattahi kÈlÈtikkantaÑ3, na naÑ ovaditu’ssahe”ti.
Tattha aÔÔhakkhuranti ekekasmiÑ pÈde dvinnaÑ dvinnaÑ vasena
aÔÔhakkhuraÑ. KharÈdiyeti taÑ nÈmena Èlapati. Miganti
sabbasa~gÈhikavacanaÑ. Va~kÈtiva~kinanti m|le va~kÈni, agge ativa~kÈnÊti
va~kÈtiva~kÈni, tÈdisÈni si~gÈni assa atthÊti va~kÈtiva~kÊ, taÑ
va~kÈtiva~kinaÑ. Sattahi kÈlÈtikkantanti sattahi ovÈdakÈlehi ovÈdaÑ
atikkantaÑ. Na naÑ ovaditu’ssaheti etaÑ dubbacamigaÑ ahaÑ ovadituÑ na
ussahÈmi, etassa me ovÈdatthÈya cittampi na uppajjatÊti dasseti. Atha naÑ
dubbacamigaÑ pÈse baddhaÑ luddo mÈretvÈ maÑsaÑ ÈdÈya pakkÈmi.
SatthÈpi “na tvaÑ bhikkhu idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyevÈ”ti
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samÈdhÈnesi
“tadÈ bhÈgineyyo migo dubbacabhikkhu ahosi, bhaginÊ UppalavaÓÓÈ,
ovÈdakamigo pana ahameva ahosin”ti.
KharÈdiyajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.

______________________________________________________________
1. Satta divase satta vÈre atikkanto (Ka), satta divase atikkante (SyÈ)
2. Na te putto migamÈyaÑ uggaÓhÊti (Ka)
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6. TipallatthamigajÈtakavaÓÓanÈ (16)
MigaÑ tipallatthanti idaÑ SatthÈ KosambiyaÑ BadarikÈrÈme viharanto
sikkhÈkÈmaÑ RÈhulattheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ hi kÈle Satthari
ŒÄavinagaraÑ upanissÈya aggÈÄave cetiye viharante bah| upÈsakÈ upÈsikÈ
bhikkh| bhikkhuniyo ca vihÈraÑ dhammassavanatthÈya gacchanti, divÈ
dhammassavanaÑ hoti. Gacchante pana kÈle upÈsikÈyo bhikkhuniyo ca na
gacchiÑsu, bhikkh| ceva upÈsakÈ ca ahesuÑ, tato paÔÔhÈya rattiÑ
dhammassavanaÑ jÈtaÑ. DhammassavanapariyosÈne therÈ bhikkh| attano
attano vasanaÔÔhÈnÈni gacchanti, daharÈ sÈmaÓerÈ ca upÈsakehi saddhiÑ
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sayanti. Tesu niddaÑ upagatesu ekacce
ghurughurupassÈsÈ1 kÈkacchamÈnÈ dante khÈdantÈ nipajjiÑsu, ekacce
muhuttaÑ niddÈyitvÈ uÔÔhahiÑsu. Te taÑ vippakÈraÑ disvÈ Bhagavato
ÈrocesuÑ. BhagavÈ “yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyaÑ
kappeyya pÈcittiyan”ti2 sikkhÈpadaÑ paÒÒapetvÈ KosambiÑ agamÈsi.
Tattha bhikkh| ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ ÈhaÑsu “Èvuso RÈhula BhagavatÈ
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, idÈni tvaÑ attano vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈhÊ”ti. Pubbe
pana te bhikkh| Bhagavati ca gÈravaÑ tassa cÈyasmato sikkhÈkÈmataÑ
paÔicca taÑ attano vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ ativiya sa~gaÓhanti,
khuddakamaÒcakaÑ paÒÒapetvÈ ussÊsakakaraÓatthÈya cÊvaraÑ denti. TaÑ
divasaÑ pana sikkhÈpadabhayena vasanaÔÔhÈnampi na adaÑsu.
RÈhulabhaddopi “pitÈ me”ti Dasabalassa vÈ, “upajjhÈyo me”ti
DhammasenÈpatino vÈ, “Ècariyo me”ti MahÈmoggallÈnassa vÈ, “c|ÄapitÈ
me”ti Œnandattherassa vÈ santikaÑ agantvÈ Dasabalassa
vaÄaÒjanavaccakuÔiÑ brahmavimÈnaÑ pavisanto viya pavisitvÈ vÈsaÑ
kappesi. BuddhÈnaÑ hi vaÄaÒjanakuÔiyaÑ dvÈraÑ supihitaÑ hoti,
gandhaparibhaÓÉakatÈ bh|mi, gandhadÈmamÈlÈdÈmÈni osÈritÈneva honti,
sabbarattiÑ dÊpo jhÈyati. RÈhulabhaddo pana na tassÈ kuÔiyÈ imaÑ
sampattiÑ paÔicca tattha vÈsaÑ upagato, bhikkh|hi pana “vasanaÔÔhÈnaÑ
jÈnÈhÊ”ti vuttattÈ ovÈdagÈravena sikkhÈkÈmatÈya tattha vÈsaÑ upagato.
AntarantarÈ hi bhikkh| taÑ ÈyasmantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ tassa
vÊmaÑsanatthÈya muÔÔhisammajjaniÑ vÈ kacavarachaÉÉanakaÑ vÈ bahi
khipitvÈ tasmiÑ
______________________________________________________________
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2. Vi 2. 27 piÔÔhe.
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Ègate “Èvuso imaÑ kena chaÉÉitan”ti vadanti. Tattha kehici “RÈhulo iminÈ
maggena gato”ti vutte so ÈyasmÈ “nÈhaÑ bhante etaÑ jÈnÈmÊ”ti avatvÈva
taÑ paÔisÈmetvÈ “khamatha me bhante”ti khamÈpetvÈ gacchati. Evamesa
sikkhÈkÈmo.
So taÑ sikkhÈkÈmataÑyeva paÔicca tattha vÈsaÑ upagato. Atha SatthÈ
pure-aruÓaÑyeva vaccakuÔidvÈre ÔhatvÈ ukkÈsi, sopÈyasmÈ ukkÈsi. Ko esoti.
“AhaÑ RÈhulo”ti nikkhamitvÈ vandi. KasmÈ tvaÑ rÈhula idha nipannosÊti.
VasanaÔÔhÈnassa abhÈvato. Pubbe hi bhante bhikkh| mama sa~gahaÑ
karonti, idÈni attano Èpattibhayena vasanaÔÔhÈnaÑ na denti, svÈhaÑ “idaÑ
aÒÒesaÑ asaÑghaÔÔanaÔÔhÈnan”ti iminÈ kÈraÓena idha nipannosmÊti. Atha
Bhagavato “RÈhulaÑ tÈva bhikkh| evaÑ pariccajanti1, aÒÒe kuladÈrake
pabbÈjetvÈ kiÑ karissantÊ”ti dhammasaÑvego udapÈdi.
Atha BhagavÈ pÈtova bhikkh| sannipÈtÈpetvÈ DhammasenÈpatiÑ
pucchi “jÈnÈsi pana tvaÑ SÈriputta ajja katthaci RÈhulassa vutthabhÈvan”ti.
Na jÈnÈmi bhanteti. SÈriputta ajja RÈhulo vaccakuÔiyaÑ vasi, SÈriputta
tumhe RÈhulaÑ evaÑ pariccajantÈ aÒÒe kuladÈrake pabbÈjetvÈ kiÑ
karissatha. EvaÑ hi sante imasmiÑ sÈsane pabbajitÈ na patiÔÔhÈ bhavissanti,
ito dÈni paÔÔhÈya anupasampannena ekaÑ dve divase attano santike
vasÈpetvÈ tatiyadivase tesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ ÒatvÈ bahi vÈsethÈti imaÑ
anupaÒÒattiÑ katvÈ puna sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi.
TasmiÑ samaye dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ bhikkh| RÈhulassa
guÓakathaÑ kathenti “passathÈvuso yÈva sikkhÈkÈmo vatÈyaÑ RÈhulo,
‘tava vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈhÊ’ti vutto nÈma ‘ahaÑ Dasabalassa putto,
tumhÈkaÑ senÈsanasmÈ2 tumheyeva nikkhamathÈ’ti ekaÑ bhikkhumpi
appaÔippharitvÈ vaccakuÔiyaÑ vÈsaÑ kappesÊ”ti. EvaÑ tesu kathayamÈnesu
SatthÈ dhammasabhaÑ gantvÈ ala~katÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti Èha. Bhante RÈhulassa
sikkhÈkÈmakathÈya, na aÒÒÈya kathÈyÈti. SatthÈ “na bhikkhave RÈhulo
idÈneva sikkhÈkÈmo, pubbe tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi
sikkhÈkÈmoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
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AtÊte RÈjagahe eko MagadharÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto
migayoniyaÑ nibbattitvÈ migagaÓaparivuto araÒÒe vasati. Athassa bhaginÊ
attano puttakaÑ upanetvÈ “bhÈtika imaÑ te bhÈgineyyaÑ migamÈyaÑ
sikkhÈpehÊ”ti Èha. Bodhisatto “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ “gaccha tÈta,
asukavelÈya nÈma ÈgantvÈ sikkheyyÈsÊ”ti Èha. So mÈtulena vuttavelaÑ
anatikkamitvÈ taÑ upasa~kamitvÈ migamÈyaÑ sikkhi. So ekadivasaÑ vane
vicaranto pÈsena baddho baddharavaÑ ravi, migagaÓo palÈyitvÈ “putto te
pÈsena baddho”ti tassa mÈtuyÈ Èrocesi. SÈ bhÈtu santikaÑ gantvÈ “bhÈtika
bhÈgineyyo te migamÈyaÑ sikkhÈpito”ti pucchi. Bodhisatto “mÈ tvaÑ
puttassa kiÒci pÈpakaÑ Èsa~ki, suggahitÈ tena migamÈyÈ, idÈni taÑ
hÈsayamÈno ÈgacchissatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
16. “MigaÑ tipallatthamanekamÈyaÑ,
AÔÔhakkhuraÑ aÉÉharattÈpapÈyiÑ.
Ekena sotena chamÈ’ssasanto,
Chahi kalÈhitibhoti1 bhÈgineyyo”ti.
Tattha miganti bhÈgineyyamigaÑ. Tipallatthanti pallatthaÑ vuccati
sayanaÑ, ubhohi passehi ujukameva ca nipannakavasenÈti2 tÊhÈkÈrehi
pallatthaÑ assa, tÊÓi vÈ pallatthÈni assÈti tipallattho, taÑ tipallatthaÑ.
AnekamÈyanti bahumÈyaÑ bahuvaÒcanaÑ. AÔÔhakkhuranti ekekasmiÑ pÈde
dvinnaÑ dvinnaÑ vasena aÔÔhahi khurehi samannÈgataÑ.
AÉÉharattÈpapÈyinti purimayÈmaÑ atikkamitvÈ majjhimayÈme araÒÒato
Ègamma pÈnÊyassa pivanato aÉÉharatte ÈpaÑ pivatÊti aÉÉharattÈpapÈyÊ3.
TaÑ aÉÉharatte apÈyinti4 attho. Mama bhÈgineyyaÑ migaÑ ahaÑ
sÈdhukaÑ migamÈyaÑ uggaÓhÈpesiÑ. KathaÑ? YathÈ ekena sotena
chamÈ’ssasanto, chahi kalÈhitibhoti bhÈgineyyoti. IdaÑ vuttaÑ hoti–ahaÑ
hi tava puttaÑ tathÈ uggaÓhÈpesiÑ, yathÈ ekasmiÑ uparimanÈsikÈsote
vÈtaÑ sannirumbhitvÈ pathaviyÈ allÊnena ekena heÔÔhimasotena tattheva
chamÈyaÑ assasanto chahi
______________________________________________________________
1. KalÈhatibhoti (SÊ, SyÈ, I)
2. GonisinnakavasenÈti (SÊ), gonipannÈkÈrenÈti(SyÈ)
3. AÉÉharatte avapivatÊti aÉÉharattÈvapÈyÊ (SÊ, I)
4. AÉÉharatteva ÈpaÑ apÈyintipi (Ka)
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kalÈhi luddakaÑ atibhoti, chahi koÔÔhÈsehi ajjhottharati vaÒcetÊti attho.
KatamÈhi chahi? CattÈro pÈde pasÈretvÈ ekena passena seyyÈya, khurehi
tiÓapaÑsukhaÓanena, jivhÈninnÈmanena udarassa uddhumÈtabhÈvakaraÓena,
uccÈrapassÈvavissajjanena, vÈtasannirumbhanenÈti.
Aparo nayo–pÈdena paÑsuÑ gahetvÈ1 abhimukhÈkaÉÉhanena,
paÔipaÓÈmanena, ubhosu passesu saÒcaraÓena, udaraÑ uddhaÑ
pakkhipanena, adho avakkhipanenÈti imÈhi chahi kalÈhi yathÈ atibhoti,
“mato ayan”ti saÒÒaÑ uppÈdetvÈ vaÒceti, evaÑ taÑ migamÈyaÑ
uggaÓhÈpesinti dÊpeti.
Aparo nayo–tathÈ naÑ uggaÓhÈpesiÑ, yathÈ ekena sotena
chamÈssasanto chahi kalÈhiti dvÊsupi nayesu dassitehi chahi kÈraÓehi
kalÈhiti kalÈyissati, luddaÑ vaÒcessatÊti attho. BhotÊti bhaginiÑ Èlapati.
BhÈgineyyoti evaÑ chahi kÈraÓehi vaÒcanakaÑ bhÈgineyyaÑ niddisati.
EvaÑ bodhisatto bhÈgineyyassa migamÈyÈya sÈdhukaÑ uggahitabhÈvaÑ
dassento bhaginiÑ samassÈseti.
Sopi migapotako pÈse baddho avipphanditvÈyeva bh|miyaÑ
mahÈphÈsukapassena pÈde pasÈretvÈ nipanno pÈdÈnaÑ ÈsannaÔÔhÈne
khureheva paharitvÈ paÑsuÑ ca tiÓÈni ca uppÈÔetvÈ uccÈrapassÈvaÑ
vissajjetvÈ sÊsaÑ pÈtetvÈ jivhaÑ ninnÈmetvÈ sarÊraÑ kheÄakilinnaÑ katvÈ
vÈtaggahaÓena udaraÑ uddhumÈtakaÑ katvÈ akkhÊni parivattetvÈ heÔÔhÈ
nÈsikÈsotena vÈtaÑ saÒcarÈpento uparimanÈsikÈsotena vÈtaÑ
sannirumbhitvÈ sakalasarÊraÑ thaddhabhÈvaÑ gÈhÈpetvÈ matÈkÈraÑ
dassesi. NÊlamakkhikÈpi naÑ samparivÈresuÑ, tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne kÈkÈ
nilÊyiÑsu. Luddo ÈgantvÈ udaraÑ hatthena paharitvÈ “atipÈtova baddho
bhavissati, p|tiko jÈto”ti tassa bandhanarajjukaÑ mocetvÈ “etthevadÈni naÑ
ukkantitvÈ maÑsaÑ ÈdÈya gamissÈmÊ”ti nirÈsa~ko hutvÈ sÈkhÈpalÈsaÑ
gahetuÑ Èraddho. Migapotakopi uÔÔhÈya cat|hi pÈdehi ÔhatvÈ kÈyaÑ
vidhunitvÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ mahÈvÈtena chinnavalÈhako viya vegena mÈtu
santikaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
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SatthÈpi “na bhikkhave RÈhulo idÈneva sikkhÈkÈmo, pubbepi
sikkhÈkÈmoyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ bhÈgineyyamigapotako RÈhulo ahosi, mÈtÈ
UppalavaÓÓÈ, mÈtulamigo pana ahameva ahosin”ti.
TipallatthamigajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. MÈlutajÈtakavaÓÓanÈ (17)
KÈÄe vÈ yadi vÈ juÓheti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve
vuÉÉhapabbajite Èrabbha kathesi. Te kira Kosalajanapade ekasmiÑ
araÒÒÈvÈse vasanti. Eko KÈÄatthero nÈma, eko JuÓhatthero nÈma.
AthekadivasaÑ JuÓho KÈÄaÑ pucchi “bhante KÈÄa sÊtaÑ nÈma kasmiÑ kÈle
hotÊ”ti. So “kÈÄe hotÊ”ti Èha. AthekadivasaÑ KÈÄo JuÓhaÑ pucchi “bhante
JuÓha sÊtaÑ nÈma kasmiÑ kÈle hotÊ”ti. So “juÓhe hotÊ”ti Èha. Te ubhopi
attano ka~khaÑ chindituÑ asakkontÈ Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ “bhante sÊtaÑ nÈma kasmiÑ kÈle hotÊ”ti pucchiÑsu. SatthÈ tesaÑ
kathaÑ sutvÈ “pubbepi ahaÑ bhikkhave tumhÈkaÑ imaÑ paÒhaÑ kathesiÑ,
bhavasa~khepagatattÈ pana na sallakkhayitthÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ekasmiÑ pabbatapÈde sÊho ca byaggho ca dve sahÈyÈ ekissÈyeva
guhÈya vasanti. TadÈ bodhisattopi isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tasmiÑyeva
pabbatapÈde vasati. AthekadivasaÑ tesaÑ sahÈyakÈnaÑ sÊtaÑ nissÈya
vivÈdo udapÈdi. Byaggho “kÈÄeyeva sÊtaÑ hotÊ”ti Èha, sÊho “juÓheyeva sÊtaÑ
hotÊ”ti Èha. Te ubhopi attano ka~khaÑ chindituÑ asakkontÈ bodhisattaÑ
pucchiÑsu. Bodhisatto imaÑ gÈthamÈha–
17. “KÈÄe vÈ yadi vÈ juÓhe, yadÈ vÈyati mÈluto.
VÈtajÈni hi sÊtÈni, ubho’tthamaparÈjitÈ”ti.
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Tattha kÈÄe vÈ yadi vÈ juÓheti kÈÄapakkhe vÈ juÓhapakkhe vÈ. YadÈ
vÈyati mÈlutoti yasmiÑ samaye puratthimÈdibhedo vÈto vÈyati, tasmiÑ
samaye sÊtaÑ hoti. KiÑ kÈraÓÈ? VÈtajÈni hi sÊtÈni, yasmÈ vÈte vijjanteyeva
sÊtÈni honti, kÈÄapakkho vÈ juÓhapakkho1 vÈ ettha apamÈÓanti vuttaÑ hoti.
Ubho’tthamaparÈjitÈti ubhopi tumhe imasmiÑ paÒhe aparÈjitÈti. EvaÑ
bodhisatto te sahÈyake saÒÒÈpesi.
SatthÈpi “bhikkhave pubbepi mayÈ tumhÈkaÑ ayaÑ paÒho kathito”ti
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne dvepi
therÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. SatthÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ byaggho KÈÄo ahosi, sÊho JuÓho,
paÒhavissajjanakatÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
MÈlutajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. MatakabhattajÈtakavaÓÓanÈ (18)
EvaÑ ce sattÈ jÈneyyunti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
matakabhattaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ hi kÈle manussÈ bah| ajeÄakÈdayo
mÈretvÈ kÈlakate ÒÈtake uddissa matakabhattaÑ nÈma denti. Bhikkh| te
manusse tathÈ karonte disvÈ SatthÈraÑ pucchiÑsu “etarahi bhante manussÈ
bah| pÈÓe jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ matakabhattaÑ nÈma denti, atthi nu kho
bhante ettha vuÉÉhÊ”ti. SatthÈ “na bhikkhave ‘matakabhattaÑ dassÈmÈ’ti
katepi pÈÓÈtipÈte kÈci vuÉÉhi nÈma atthi, pubbe paÓÉitÈ ÈkÈse nisajja
dhammaÑ desetvÈ ettha ÈdÊnavaÑ kathetvÈ sakalajambudÊpavÈsike etaÑ
kammaÑ jahÈpesuÑ, idÈni pana bhavasa~khepagatattÈ puna pÈtubh|tan”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko tiÓÓaÑ vedÈnaÑ
pÈrag| disÈpÈmokkho ÈcariyabrÈhmaÓo “matakabhattaÑ dassÈmÊ”ti ekaÑ
eÄakaÑ gÈhÈpetvÈ antevÈsike Èha “tÈtÈ imaÑ eÄakaÑ
______________________________________________________________
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nadiÑ netvÈ nhÈpetvÈ kaÓÔhe mÈlaÑ parikkhipitvÈ paÒca~gulikaÑ datvÈ
maÓÉetvÈ ÈnethÈ”ti. Te “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ taÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ
nhÈpetvÈ maÓÉetvÈ nadÊtÊre ÔhapesuÑ. So eÄako attano pubbakammaÑ disvÈ
“evar|pÈ nÈma dukkhÈ ajja muccissÈmÊ”ti somanassajÈto mattikÈghaÔaÑ
bhindanto viya mahÈhasitaÑ hasitvÈ puna “ayaÑ brÈhmaÓo maÑ ghÈtetvÈ
mayÈ laddhadukkhaÑ labhissatÊ”ti brÈhmaÓe kÈruÒÒaÑ uppÈdetvÈ
mahantena saddena parodi.
Atha naÑ te mÈÓavÈ pucchiÑsu “samma eÄaka tvaÑ mahÈsaddena hasi
ceva rodi ca, kena nu kho kÈraÓena hasi, kena kÈraÓena parodÊ”ti. Tumhe
maÑ imaÑ kÈraÓaÑ attano Ècariyassa santike puccheyyÈthÈti. Te taÑ ÈdÈya
gantvÈ idaÑ kÈraÓaÑ Ècariyassa ÈrocesuÑ. Œcariyo tesaÑ vacanaÑ sutvÈ
eÄakaÑ pucchi “kasmÈ tvaÑ eÄaka hasi, kasmÈ rodÊ”ti. EÄako attanÈ
katakammaÑ jÈtissaraÒÈÓena anussaritvÈ brÈhmaÓassa kathesi “ahaÑ
brÈhmaÓa pubbe tÈdisova mantajjhÈyakabrÈhmaÓo hutvÈ ‘matakabhattaÑ
dassÈmÊ’ti ekaÑ eÄakaÑ mÈretvÈ matakabhattaÑ adÈsiÑ, svÈhaÑ ekassa
eÄakassa ghÈtitattÈ eken|nesu paÒcasu attabhÈvasatesu sÊsacchedaÑ
pÈpuÓiÑ, ayaÑ me koÔiyaÑ Ôhito paÒcasatimo attabhÈvo, svÈhaÑ ‘ajja
evar|pÈ dukkhÈ muccissÈmÊ’ti somanassajÈto iminÈ kÈraÓena hasiÑ.
Rodanto pana ‘ahaÑ tÈva ekaÑ eÄakaÑ mÈretvÈ paÒca jÈtisatÈni
sÊsacchedadukkhaÑ patvÈ ajja tamhÈ dukkhÈ muccissÈmi, ayaÑ pana
brÈhmaÓo maÑ mÈretvÈ ahaÑ viya paÒca jÈtisatÈni sÊsacchedadukkhaÑ
labhissatÊ’ti tayi kÈruÒÒena rodin”ti. EÄaka mÈ bhÈyi, nÈhaÑ taÑ
mÈressÈmÊti. BrÈhmaÓa kiÑ vadesi, tayi mÈrentepi amÈrentepi na sakkÈ ajja
mayÈ maraÓÈ muccitunti. EÄaka mÈ bhÈyi, ahaÑ te ÈrakkhaÑ gahetvÈ tayÈ
saddhiÑ yeva vicarissÈmÊti. BrÈhmaÓa appamattako tava Èrakkho, mayÈ
katapÈpaÑ pana mahantaÑ balavanti.
BrÈhmaÓo eÄakaÑ muÒcitvÈ “imaÑ eÄakaÑ kassacipi mÈretuÑ na
dassÈmÊ”ti antevÈsike ÈdÈya eÄakeneva saddhiÑ vicari. EÄako
vissaÔÔhamattova ekaÑ pÈsÈÓapiÔÔhiÑ nissÈya jÈtagumbe gÊvaÑ ukkhipitvÈ
paÓÓÈni khÈdituÑ Èraddho. Ta~khaÓaÒÒeva tasmiÑ pÈsÈÓapiÔÔhe asani pati,
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tato ekÈ pÈsÈÓasakalikÈ1 chijjitvÈ eÄakassa pasÈritagÊvÈya patitvÈ sÊsaÑ
chindi, mahÈjano sannipati. TadÈ bodhisatto tasmiÑ ÔhÈne rukkhadevatÈ
hutvÈ nibbatto, so passantasseva tassa mahÈjanassa devatÈnubhÈvena ÈkÈse
palla~kena nisÊditvÈ “ime sattÈ evaÑ pÈpassa phalaÑ jÈnamÈnÈ appevanÈma
pÈÓÈtipÈtaÑ na kareyyun”ti madhurassarena dhammaÑ desento imaÑ
gÈthamÈha–
18. “EvaÑ ce sattÈ jÈneyyuÑ, dukkhÈ’yaÑ jÈtisambhavo.
Na pÈÓo pÈÓinaÑ haÒÒe, pÈÓaghÈtÊ hi socatÊ”ti.
Tattha evaÑ ce sattÈ jÈneyyunti ime sattÈ evaÑ ce jÈneyyuÑ. KathaÑ?
DukkhÈ’yaÑ jÈtisambhavoti ayaÑ tattha tattha jÈti ca jÈtassa anukkamena
vaÉÉhisa~khÈto sambhavo ca jarÈbyÈdhimaraÓaappiyasampayogapiyavippayogahatthapÈdacchedÈdÊnaÑ dukkhÈnaÑ
vatthubh|tattÈ “dukkho”ti yadi jÈneyyuÑ. Na pÈÓo pÈÓinaÑ haÒÒeti “paraÑ
vadhanto jÈtisambhave vadhaÑ labhati, pÊÄento pÊÄaÑ labhatÊ”ti
jÈtisambhavassa dukkhavatthutÈya dukkhabhÈvaÑ jÈnanto koci pÈÓo aÒÒaÑ
pÈÓinaÑ na haÒÒe, satto sattaÑ na haneyyÈti attho. KiÑ kÈraÓÈ? PÈÓaghÈtÊ
hi socatÊti, yasmÈ sÈhatthikÈdÊsu chasu payogesu yena kenaci payogena
parassa jÊvitindriyupacchedanena pÈÓaghÈtÊ puggalo aÔÔhasu mahÈnirayesu
soÄasasu ussadanirayesu nÈnappakÈrÈya tiracchÈnayoniyÈ pettivisaye
asurakÈyeti imesu cat|su apÈyesu mahÈdukkhaÑ anubhavamÈno
dÊgharattaÑ antonijjhÈyanalakkhaÓena sokena socati. YathÈ vÈyaÑ eÄako
maraÓabhayena socati, evaÑ dÊgharattaÑ socatÊtipi ÒatvÈ na pÈÓo pÈÓinaÑ
haÒÒe, koci pÈÓÈtipÈtakammaÑ nÈma na kareyya. Mohena pana m|ÄhÈ
avijjÈya andhÊkatÈ imaÑ ÈdÊnavaÑ apassantÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karontÊti.
EvaÑ mahÈsatto nirayabhayena tajjetvÈ dhammaÑ desesi, manussÈ taÑ
dhammadesanaÑ sutvÈ nirayabhayabhÊtÈ pÈÓÈtipÈtÈ viramiÑsu.
Bodhisattopi dhammaÑ desetvÈ mahÈjanaÑ sÊle patiÔÔhÈpetvÈ yathÈkammaÑ
gato, mahÈjanopi bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
______________________________________________________________
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katvÈ devanagaraÑ p|resi. SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “ahaÑ tena samayena
rukkhadevatÈ ahosin”ti.
MatakabhattajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. ŒyÈcitabhattajÈtakavaÓÓanÈ (19)
Sace mucce pecca mucceti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto devatÈnaÑ
ÈyÈcanabalikammaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira manussÈ vaÓijjÈya
gacchantÈ pÈÓe vadhitvÈ devatÈnaÑ balikammaÑ katvÈ “mayaÑ
anantarÈyena atthasiddhiÑ patvÈ ÈgantvÈ puna tumhÈkaÑ balikammaÑ
karissÈmÈ”ti ÈyÈcitvÈ gacchanti. TatthÈnantarÈyena atthasiddhiÑ patvÈ ÈgatÈ
“devatÈnubhÈvena idaÑ jÈtan”ti maÒÒamÈnÈ bah| pÈÓe vadhitvÈ ÈyÈcanato
muccituÑ balikammaÑ karonti, taÑ disvÈ bhikkh| “atthi nu kho bhante
ettha attho”ti BhagavantaÑ pucchiÑsu. BhagavÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KÈsiraÔÔhe ekasmiÑ gÈmake kuÔumbiko gÈmadvÈre
Ôhitanigrodharukkhe devatÈya balikammaÑ paÔijÈnitvÈ anantarÈyena ÈgantvÈ
bah| pÈÓe vadhitvÈ “ÈyÈcanato muccissÈmÊ”ti rukkham|laÑ gato.
RukkhadevatÈ khandhaviÔape ÔhatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
19. “Sace mucce pecca mucce, muccamÈno hi bajjhati.
Na hevaÑ dhÊrÈ muccanti, mutti bÈlassa bandhanan”ti.
Tattha sace mucce pecca mucceti bho purisa tvaÑ sace mucce yadi
muccitukÈmosi. Pecca mucceti yathÈ paraloke na bajjhasi, evaÑ muccÈhi.
MuccamÈno hi bajjhatÊti yathÈ pana tvaÑ pÈÓaÑ vadhitvÈ muccituÑ
icchasi, evaÑ muccamÈno hi pÈpakammena bajjhati. TasmÈ na hevaÑ dhÊrÈ
muccantÊti ye paÓÉitapurisÈ, te evaÑ paÔissavato na muccanti. KiÑkÈraÓÈ?
Evar|pÈ hi mutti bÈlassa bandhanaÑ, esÈ pÈÓÈtipÈtaÑ katvÈ mutti nÈma
bÈlassa bandhanameva hotÊti dhammaÑ desesi.
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Tato paÔÔhÈya manussÈ evar|pÈ pÈÓÈtipÈtakammÈ viratÈ dhammaÑ caritvÈ
devanagaraÑ p|rayiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “ahaÑ tena samayena rukkhadevatÈ ahosin”ti.
ŒyÈcitabhattajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. NaÄapÈnajÈtakavaÓÓanÈ (20)
DisvÈ padamanuttiÓÓanti idaÑ SatthÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno
NaÄakapÈnagÈmaÑ patvÈ NaÄakapÈnapokkharaÓiyaÑ ketakavane viharanto
naÄadaÓÉake Èrabbha kathesi. TadÈ kira bhikkh| NaÄakapÈnapokkharaÓiyaÑ
nhatvÈ s|cigharatthÈya sÈmaÓerehi naÄadaÓÉake gÈhÈpetvÈ te
sabbatthakameva chidde disvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante mayaÑ
s|cigharatthÈya naÄadaÓÉake gaÓhÈpema, te m|lato yÈva aggÈ
sabbatthakameva chiddÈ, kiÑ nu kho etan”ti pucchiÑsu. SatthÈ “idaÑ
bhikkhave mayhaÑ porÈÓaka-adhiÔÔhÈnan”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
Pubbe kira so vanasaÓÉo araÒÒo ahosi, tassÈpi pokkharaÓiyÈ eko
dakarakkhaso otiÓÓotiÓÓe khÈdati. TadÈ bodhisatto
rohitamigapotakappamÈÓo kapirÈjÈ hutvÈ asÊtisahassamattavÈnaraparivuto
y|thaÑ pariharanto tasmiÑ araÒÒe vasati. So vÈnaragaÓassa ovÈdaÑ adÈsi
“tÈtÈ imasmiÑ araÒÒe visarukkhÈpi amanussapariggahitapokkharaÓiyopi
honti, tumhe akhÈditapubbaÑ phalÈphalaÑ khÈdantÈ vÈ apÊtapubbaÑ
pÈnÊyaÑ pivantÈ vÈ maÑ paÔipuccheyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ
ekadivasaÑ agatapubbaÔÔhÈnaÑ gatÈ tattha bahudeva divasaÑ caritvÈ
pÈnÊyaÑ gavesamÈnÈ ekaÑ pokkharaÓiÑ disvÈ pÈnÊyaÑ apivitvÈva
bodhisattassÈgamanaÑ olokayamÈnÈ nisÊdiÑsu. Bodhisatto ÈgantvÈ “kiÑ
tÈtÈ pÈnÊyaÑ na pivathÈ”ti Èha. TumhÈkaÑ ÈgamanaÑ olokemÈti. “SuÔÔhu
tÈtÈ”ti bodhisatto pokkharaÓiÑ ÈvijjhitvÈ padaÑ paricchindanto otiÓÓameva
passi, na uttiÓÓaÑ. So “nissaÑsayaÑ esÈ amanussapariggahitÈ”ti ÒatvÈ
“suÔÔhu vo kataÑ tÈtÈ pÈnÊyaÑ apivantehi, amanussapariggahitÈ ayan”ti Èha.
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Dakarakkhasopi tesaÑ anotaraÓabhÈvaÑ ÒatvÈ nÊlodaro paÓÉaramukho
surattahatthapÈdo bÊbhacchadassano hutvÈ udakaÑ dvidhÈ katvÈ
nikkhamitvÈ “kasmÈ nisinnÈttha, otaritvÈ pÈnÊyaÑ pivathÈ”ti Èha. Atha naÑ
bodhisatto pucchi “tvaÑ idha nibbattadakarakkhasosÊ”ti. Œma ahanti. TvaÑ
pokkharaÓiÑ otiÓÓake labhasÊti. Œma labhÈmi, ahaÑ idhotiÓÓaÑ antamaso
sakuÓikaÑ upÈdÈya na kiÒci muÒcÈmi, tumhepi sabbe khÈdissÈmÊti. Na
mayaÑ attÈnaÑ tuyhaÑ khÈdituÑ dassÈmÈti. PÈnÊyaÑ pana pivissathÈti.
Œma pÈnÊyaÑ pivissÈma, na ca te vasaÑ gamissÈmÈti. Atha kathaÑ
pÈnÊyaÑ pivissathÈti. KiÑ pana tvaÑ maÒÒasi “otaritvÈ pivissantÊ”ti.
MayaÑ hi anotaritvÈ asÊtisahassÈnipi ekamekaÑ naÄadaÓÉakaÑ gahetvÈ
uppalanÈÄena udakaÑ pivantÈ viya tava pokkharaÓiyÈ pÈnÊyaÑ pivissÈma,
evaÑ no tvaÑ khÈdituÑ na sakkhissasÊti. EtamatthaÑ viditvÈ SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ imissÈ gÈthÈya purimapadadvayaÑ abhÈsi–
20. “DisvÈ padamanuttiÓÓaÑ, disvÈno’taritaÑ padan”ti.
Tassattho–bhikkhave so kapirÈjÈ tassÈ pokkharaÓiyÈ ekampi
uttiÓÓapadaÑ nÈddasa, otaritaÑ pana otiÓÓapadameva addasa. EvaÑ disvÈ
padaÑ anuttiÓÓaÑ disvÈna otaritaÑ padaÑ “addhÈyaÑ pokkharaÓÊ
amanussapariggahitÈ”ti ÒatvÈ tena saddhiÑ sallapanto sapariso Èha–
“NaÄena vÈriÑ pissÈmÈ”ti.
Tassattho–mayaÑ tava pokkharaÓiyaÑ naÄena pÈnÊyaÑ pivissÈmÈti.
Puna mahÈsatto Èha–
“Neva maÑ tvaÑ vadhissasÊ”ti.
EvaÑ naÄena pÈnÊyaÑ pivantaÑ saparisampi maÑ tvaÑ neva
vadhissasÊti attho.
EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto ekaÑ naÄadaÓÉakaÑ ÈharÈpetvÈ pÈramiyo
ÈvajjetvÈ saccakiriyaÑ katvÈ mukhena dhami, naÄo anto kiÒci gaÓÔhiÑ
asesetvÈ sabbatthakameva susiro ahosi. IminÈ niyÈmena aparampi aparampi
ÈharÈpetvÈ mukhena dhamitvÈ adÈsi. EvaÑ santepi na sakkÈ niÔÔhÈpetuÑ,
tasmÈ evaÑ na gahetabbaÑ. Bodhisatto pana “imaÑ pokkharaÓiÑ
parivÈretvÈ jÈtÈ sabbepi naÄÈ ekacchiddÈ hont|”ti
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adhiÔÔhÈsi. BodhisattÈnaÒhi hit|pacÈrassa1 mahantatÈya adhiÔÔhÈnaÑ
samijjhati. Tato paÔÔhÈya sabbepi taÑ pokkharaÓiÑ parivÈretvÈ uÔÔhitanaÄÈ
ekacchiddÈ jÈtÈ. ImasmiÑ hi kappe cattÈri kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyÈni nÈma.
KatamÈni cattÈri? Cande sasalakkhaÓaÑ sakalampi imaÑ kappaÑ Ôhassati,
VaÔÔakajÈtake aggino nibbutaÔÔhÈnaÑ sakalampi imaÑ kappaÑ aggi na
jhÈyissati, ghaÔÊkÈranivesanaÔÔhÈnaÑ sakalampi imaÑ kappaÑ anovassakaÑ
Ôhassati, imaÑ pokkharaÓiÑ parivÈretvÈ uÔÔhitanaÄÈ sakalampi imaÑ
kappaÑ ekacchiddÈ bhavissantÊti imÈni cattÈri kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyÈni
nÈma.
Bodhisatto evaÑ adhiÔÔhahitvÈ ekaÑ naÄaÑ ÈdÈya nisÊdi, tepi
asÊtisahassavÈnarÈ ekekaÑ ÈdÈya pokkharaÓiÑ parivÈretvÈ nisÊdiÑsu. Tepi
bodhisattassa naÄena ÈkaÉÉhitvÈ pÈnÊyaÑ pivanakÈle sabbe tÊre nisinnÈva
piviÑsu. EvaÑ tehi pÈnÊye pivite dakarakkhaso kiÒci alabhitvÈ anattamano
sakanivesanameva gato. Bodhisattopi saparivÈro araÒÒameva pÈvisi.
SatthÈ pana “imesaÑ bhikkhave naÄÈnaÑ ekacchiddabhÈvo nÈma
mayhamevetaÑ porÈÓaka-adhiÔÔhÈnan”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ dakarakkhaso Devadatto
ahosi, asÊtisahassavÈnarÈ BuddhaparisÈ, upÈyakusalo pana kapirÈjÈ ahameva
ahosin”ti.
NaÄapÈnajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
SÊlavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
NigrodhaÑ lakkhaÓaÑ kaÓÉi, vÈtamigaÑ kharÈdiyaÑ.
TipallatthaÑ mÈlutaÒca, matabhatta ayÈcitaÑ.
NaÄapÈnanti te dasÈti.
______________________________________________________________
1. Hit|pakÈrassa (Ka)
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3. Kuru~gavagga
1. Kuru~gamigajÈtakavaÓÓanÈ (21)
©ÈtametaÑ kuru~gassÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. EkasmiÑ hi samaye dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ bhikkh|
“Èvuso Devadatto TathÈgatassa ghÈtanatthÈya dhanuggahe payojesi, silaÑ
pavijjhi, dhanapÈlaÑ vissajjesi, sabbathÈpi Dasabalassa vadhÈya
parisakkatÊ”ti Devadattassa avaÓÓaÑ kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ
paÒÒattÈsane nisinno “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchi. Bhante Devadatto tumhÈkaÑ vadhÈya parisakkatÊti tassa
aguÓakathÈya sannisinnÈmhÈti. SatthÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva
mama vadhÈya parisakkati, pubbepi mama vadhÈya parisakkiyeva, na ca
pana maÑ vadhituÑ asakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kuru~gamigo
hutvÈ ekasmiÑ araÒÒÈyatane phalÈni khÈdanto vasati. So ekasmiÑ kÈle
phalasampanne sepaÓÓirukkhe sepaÓÓiphalÈni khÈdati. Atheko gÈmavÈsÊ
aÔÔakaluddako phalarukkham|lesu migÈnaÑ padÈni upadhÈretvÈ uparirukkhe
aÔÔakaÑ bandhitvÈ tattha nisÊditvÈ phalÈni khÈdituÑ ÈgatÈgate mige sattiyÈ
vijjhitvÈ tesaÑ maÑsaÑ vikkiÓanto jÊvikaÑ kappeti. So ekadivasaÑ tasmiÑ
rukkham|le bodhisattassa padavaÄaÒjaÑ disvÈ tasmiÑ sepaÓÓirukkhe
aÔÔakaÑ bandhitvÈ pÈtova bhuÒjitvÈ sattiÑ ÈdÈya vanaÑ pavisitvÈ taÑ
rukkhaÑ ÈruhitvÈ aÔÔake nisÊdi. Bodhisattopi pÈtova vasanaÔÔhÈnÈ
nikkhamitvÈ “sepaÓÓiphalÈni khÈdissÈmÊ”ti Ègamma taÑ rukkham|laÑ
sahasÈva apavisitvÈ “kadÈci aÔÔakaluddakÈ rukkhesu aÔÔakaÑ bandhanti, atthi
nu kho evar|po upaddavo”ti pariggaÓhanto bÈhiratova aÔÔhÈsi.
Luddakopi bodhisattassa anÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ aÔÔake nisinnova
sepaÓÓiphalÈni khipitvÈ khipitvÈ tassa purato pÈtesi. Bodhisatto “imÈni
phalÈni ÈgantvÈ mayhaÑ purato patanti, atthi nu kho upari luddako”ti
punappunaÑ ullokento luddakaÑ disvÈ apassanto viya hutvÈ “ambho
rukkha pubbe tvaÑ olambakaÑ
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cÈrento1 viya ujukameva phalÈni pÈtesi, ajja pana te rukkhadhammo
pariccatto, evaÑ tayÈ rukkhadhamme pariccatte ahampi aÒÒaÑ
rukkham|laÑ upasa~kamitvÈ mayhaÑ ÈhÈraÑ pariyesissÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
21. “©ÈtametaÑ kuru~gassa, yaÑ tvaÑ sepaÓÓi seyyasi.
AÒÒaÑ sepaÓÓi2 gacchÈmi, na me te ruccate phalan”ti.
Tattha ÒÈtanti pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. Etanti idaÑ. Kuru~gassÈti
kuru~gamigassa. YaÑ tvaÑ sepaÓÓi seyyasÊti yaÑ tvaÑ ambho
sepaÓÓirukkha purato phalÈni pÈtayamÈno seyyasi viseyyasi visiÓÓaphalo
hosi, taÑ sabbaÑ kuru~gamigassa pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. Na me te ruccate
phalanti evaÑ phalaÑ dadamÈnÈya na me tava phalaÑ ruccati, tiÔÔha tvaÑ,
ahaÑ aÒÒattha gacchissÈmÊti agamÈsi.
Athassa luddako aÔÔake nisinnova sattiÑ khipitvÈ “gaccha, viraddho
dÈnimhi tan”ti Èha. Bodhisatto nivattitvÈ Ôhito Èha “ambho purisa idÈnÊsi
kiÒcÈpi maÑ viraddho, aÔÔha pana mahÈniraye soÄasa-ussadaniraye
paÒcavidhabandhanÈdÊni ca kammakÈraÓÈni aviraddhoyevÈsÊ”ti. EvaÒca
pana vatvÈ palÈyitvÈ yathÈruciÑ gato, luddopi otaritvÈ yathÈruciÑ gato.
SatthÈpi “na bhikkhave Devadatto idÈneva mama vadhÈya parisakkati,
pubbepi parisakkiyeva, na ca pana maÑ vadhituÑ asakkhÊ”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
aÔÔakaluddako Devadatto ahosi, kuru~gamigo pana ahameva ahosin”ti.
Kuru~gamigajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. KukkurajÈtakavaÓÓanÈ (22)
Ye kukkurÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ÒÈtatthacariyaÑ Èrabbha
kathesi. SÈ DvÈdasakanipÈte BhaddasÈlajÈtake Èvibhavissati. IdaÑ pana
vatthuÑ patiÔÔhapetvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. OlambakaÑ otÈrento (SÊ), olambaÓaÑ dhÈrento (Ka)

2. SepaÓÓiÑ (SÊ, SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

191

AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tathÈr|paÑ
kammaÑ paÔicca kukkurayoniyaÑ nibbattitvÈ anekasatakukkuraparivuto
mahÈsusÈne vasati. AthekadivasaÑ rÈjÈ setasindhavayuttaÑ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ rathaÑ Èruyha uyyÈnaÑ gantvÈ tattha
divasabhÈgaÑ kÊÄitvÈ attha~gate s|riye nagaraÑ pÈvisi. Tassa taÑ
rathavarattaÑ yathÈnaddhameva rÈja~gaÓe ÔhapayiÑsu, so rattibhÈge deve
vassante tinto. UparipÈsÈdato koleyyakasunakhÈ otaritvÈ tassa cammaÒca
naddhiÒca khÈdiÑsu. Punadivase raÒÒo ÈrocesuÑ “deva
niddhamanamukhena sunakhÈ pavisitvÈ rathassa cammaÒca naddhiÒca
khÈdiÑs|”ti. RÈjÈ sunakhÈnaÑ kujjhitvÈ “diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne sunakhe
ghÈtethÈ”ti Èha. Tato paÔÔhÈya sunakhÈnaÑ mahÈbyasanaÑ udapÈdi. Te
diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne ghÈtiyamÈnÈ palÈyitvÈ susÈnaÑ gantvÈ bodhisattassa
santikaÑ agamaÑsu.
Bodhisatto “tumhe bah| sannipatitÈ, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchi. Te
“antepure kira rathassa cammaÒca naddhi ca sunakhehi khÈditÈ’ti kuddho
rÈjÈ sunakhavadhaÑ ÈÓÈpesi, bah| sunakhÈ vinassanti, mahÈbhayaÑ
uppannan”ti ÈhaÑsu. Bodhisatto cintesi “ÈrakkhaÔÔhÈne bahi sunakhÈnaÑ
okÈso natthi, antorÈjanivesane koleyyakasunakhÈnameva taÑ kammaÑ
bhavissati. IdÈni pana corÈnaÑ kiÒci bhayaÑ natthi, acorÈ maraÓaÑ
labhanti, yann|nÈhaÑ core raÒÒo dassetvÈ ÒÈtisaÑghassa jÊvitadÈnaÑ
dadeyyan”ti. So ÒÈtake samassÈsetvÈ “tumhe mÈ bhÈyittha, ahaÑ vo
abhayaÑ ÈharissÈmi, yÈva rÈjÈnaÑ passÈmi, tÈva idheva hothÈ”ti pÈramiyo
ÈvajjetvÈ mettÈbhÈvanaÑ purecÈrikaÑ katvÈ “mayhaÑ upari leÉÉuÑ vÈ
muggaraÑ vÈ mÈ koci khipituÑ ussahÊ”ti adhiÔÔhÈya ekakova antonagaraÑ
pÈvisi. Atha naÑ disvÈ ekasattopi kujjhitvÈ olokento nÈma nÈhosi. RÈjÈpi
sunakhavadhaÑ ÈÓÈpetvÈ sayaÑ vinicchaye nisinno hoti. Bodhisatto
tattheva gantvÈ pakkhanditvÈ raÒÒo Èsanassa heÔÔhÈ pÈvisi. Atha naÑ
rÈjapurisÈ nÊharituÑ ÈraddhÈ, rÈjÈ pana vÈresi.
So thokaÑ vissamitvÈ1 heÔÔhÈsanÈ nikkhamitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “deva
tumhe kukkure mÈrÈpethÈ”ti pucchi. Œma
______________________________________________________________
1. SamassasitvÈ (SÊ)
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mÈrÈpemahanti. Ko nesaÑ aparÈdho narindÈti. Rathassa me
parivÈracammaÒca naddhiÒca khÈdiÑs|ti. Ye khÈdiÑsu, te jÈnÈthÈti. Na
jÈnÈmÈti. “Ime nÈma cammakhÈdakacorÈ”ti tathato ajÈnitvÈ
diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈneyeva mÈrÈpanaÑ na yuttaÑ devÈti. Rathacammassa
kukkurehi khÈditattÈ “diÔÔhadiÔÔhe sabbeva mÈrethÈ”ti sunakhavadhaÑ
ÈÓÈpesinti. KiÑ pana vo manussÈ sabbeva kukkure mÈrenti, udÈhu maraÓaÑ
alabhantÈpi atthÊti. Atthi, amhÈkaÑ ghare koleyyakÈ maraÓaÑ na labhantÊti.
MahÈrÈja idÈneva tumhe “rathacammassa kukkurehi khÈditattÈ ‘diÔÔhadiÔÔhe
sabbeva mÈrethÈ’ti sunakhavadhaÑ ÈÓÈpesin”ti avocuttha, idÈni pana
“amhÈkaÑ ghare koleyyakÈ maraÓaÑ na labhantÊ”ti vadetha. Nanu evaÑ
sante tumhe chandÈdivasena agatigamanaÑ gacchatha, agatigamanaÒca
nÈma na yuttaÑ, na ca rÈjadhammo, raÒÒÈ nÈma kÈraÓagavesakena1
tulÈsadisena bhavituÑ vaÔÔati, idÈni ca koleyyakÈ maraÓaÑ na labhanti,
dubbalasunakhÈva labhanti, evaÑ sante nÈyaÑ sabbasunakhaghaccÈ,
dubbalaghÈtikÈ nÈmesÈti. EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto madhurassaraÑ
nicchÈretvÈ “mahÈrÈja yaÑ tumhe karotha, nÈyaÑ dhammo”ti raÒÒo
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha–
22. “Ye kukkurÈ rÈjakulamhi vaddhÈ,
KoleyyakÈ vaÓÓabal|papannÈ.
Te’me na vajjhÈ maya’masma vajjhÈ,
NÈyaÑ saghaccÈ dubbalaghÈtikÈ’yan”ti.
Tattha ye kukkurÈti ye sunakhÈ. YathÈ hi dhÈruÓhopi2 passÈvo
“p|timuttan”ti, tadahujÈtopi si~gÈlo “jarasi~gÈlo”ti, komalÈpi galocilatÈ
“p|tilatÈ”ti, suvaÓÓavaÓÓopi kÈyo “p|tikÈyo”ti vuccati, evamevaÑ
vassasatikopi sunakho “kukkuro”ti vuccati. TasmÈ mahallakÈ
kÈyabal|papannÈpi3 te “kukkurÈ”tveva vuttÈ. VaddhÈti vaÉÉhitÈ.
KoleyyakÈti rÈjakule jÈtÈ sambh|tÈ saÑvaÉÉhÈ. VaÓÓabal|papannÈti
sarÊravaÓÓena ceva kÈyabalena ca sampannÈ. Te’me na vajjhÈti te ime
sassÈmikÈ sÈrakkhÈ na vajjhÈ. Maya’masma vajjhÈti assÈmikÈ anÈrakkhÈ
mayaÑ vajjhÈ nÈma jÈtÈ. NÈyaÑ saghaccÈti evaÑ sante ayaÑ avisesena
saghaccÈ nÈma na hoti.
______________________________________________________________
1. KÈraÓÈkÈraÓagavesakena (SyÈ)

2. TaruÓopi (Ka)

3. KÈy|papannÈpi (SÊ, I, Ka)
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DubbalaghÈtikÈ’yanti ayaÑ pana dubbalÈnaÑyeva ghÈtanato dubbalaghÈtikÈ
nÈma hoti. RÈj|hi nÈma corÈ niggaÓhitabbÈ, no acorÈ. Idha pana corÈnaÑ
kiÒci bhayaÑ natthi, acorÈ maraÓaÑ labhanti. Aho imasmiÑ loke ayuttaÑ
vattati, aho adhammo vattatÊti.
RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ Èha “jÈnÈsi tvaÑ paÓÉita asukehi
nÈma rathacammaÑ khÈditan”ti. Œma jÈnÈmÊti. Kehi khÈditanti. TumhÈkaÑ
gehe vasanakehi koleyyakasunakhehÊti. KathaÑ tehi khÈditabhÈvo
jÈnitabboti. AhaÑ tehi khÈditabhÈvaÑ dassessÈmÊti. Dassehi paÓÉitÈti.
TumhÈkaÑ ghare koleyyakasunakhe ÈharÈpetvÈ thokaÑ takkaÒca
dabbatiÓÈni ca ÈharÈpethÈti. RÈjÈ tathÈ akÈsi. Atha naÑ mahÈsatto “imÈni
tiÓÈni takkena maddÈpetvÈ ete sunakhe pÈyethÈ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ katvÈ
pÈyÈpesi, pÊtÈ pÊtÈ sunakhÈ saddhiÑ cammehi vamiÑsu. RÈjÈ
“SabbaÒÒubuddhassa byÈkaraÓaÑ viyÈ”ti tuÔÔho bodhisattassa setacchattena
p|jaÑ akÈsi. Bodhisatto “dhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su khattiyÈ”tiÈdÊhi1 tesakuÓajÈtake ÈgatÈhi dasahi dhammacariyagÈthÈhi raÒÒo dhammaÑ
desetvÈ “mahÈrÈja ito paÔÔhÈya appamatto hotÊ”ti rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu
patiÔÔhÈpetvÈ setacchattaÑ raÒÒova paÔi-adÈsi.
RÈjÈ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ
bodhisattaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbasunakhÈnaÑ attano bhojanasadisameva
niccabhattaÑ paÔÔhapetvÈ bodhisattassa ovÈde Ôhito yÈvatÈyukaÑ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ kÈlaÑ katvÈ devaloke uppajji. KukkurovÈdo dasa
vassasahassÈni2 pavatti. Bodhisattopi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ
gato.
SatthÈ “na bhikkhave TathÈgato idÈneva ÒÈtakÈnaÑ atthaÑ carati,
pubbepi cariyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, avasesÈ parisÈ BuddhaparisÈ,
kukkurapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
KukkurajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
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3. BhojÈjÈnÊyajÈtakavaÓÓanÈ (23)

Api passena semÈnoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ossaÔÔhavÊriyaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ hi samaye SatthÈ taÑ
bhikkhuÑ ÈmantetvÈ “bhikkhu pubbe paÓÉitÈ anÈyatanepi vÊriyaÑ akaÑsu,
pahÈraÑ laddhÈpi neva ossajiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
bhojÈjÈnÊyasindhavakule nibbatto sabbÈla~kÈrasampanno BÈrÈÓasiraÒÒo
ma~galasso ahosi. So satasahassagghanikÈya suvaÓÓapÈtiyaÑyeva
nÈnaggarasasampannaÑ tivassikagandhasÈlibhojanaÑ bhuÒjati,
cÈtujjÈtikagandh|palittÈyameva bh|miyaÑ tiÔÔhati, taÑ ÔhÈnaÑ
rattakambalasÈÓiparikkhittaÑ upari suvaÓÓatÈrakakhacitacelavitÈnaÑ1
samosaritagandhadÈmamÈlÈdÈmaÑ avijahitagandhatelapadÊpaÑ hoti.
BÈrÈÓasirajjaÑ pana apatthentÈ rÈjÈno nÈma natthi. EkaÑ samayaÑ satta
rÈjÈno BÈrÈÓasiÑ parikkhipitvÈ “amhÈkaÑ rajjaÑ vÈ detu, yuddhaÑ vÈ”ti
BÈrÈÓasiraÒÒo paÓÓaÑ pesesuÑ. RÈjÈ amacce sannipÈtetvÈ taÑ pavattiÑ
ÈcikkhitvÈ “idÈni kiÑ karoma tÈtÈ”ti pucchi. Deva tumhehi tÈva Èditova
yuddhÈya na gantabbaÑ, asukaÑ nÈma assÈrohaÑ pesetvÈ yuddhaÑ
kÈretha, tasmiÑ asakkonte pacchÈ jÈnissÈmÈti. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ
“sakkhissasi tÈta sattahi rÈj|hi saddhiÑ yuddhaÑ kÈtun”ti Èha. Deva sace
bhojÈjÈnÊyasindhavaÑ labhÈmi, tiÔÔhantu satta rÈjÈno, sakalajambudÊpe
rÈj|hipi saddhiÑ yujjhituÑ sakkhissÈmÊti. TÈta bhojÈjÈnÊyasindhavo vÈ hotu
aÒÒo vÈ, yaÑ icchasi, taÑ gahetvÈ yuddhaÑ karohÊti.
So “sÈdhu devÈ”ti rÈjÈnaÑ vanditvÈ pÈsÈdÈ oruyha
bhojÈjÈnÊyasindhavaÑ ÈharÈpetvÈ suvammitaÑ katvÈ attanÈpi
sabbasannÈhasannaddho khaggaÑ bandhitvÈ sindhavapiÔÔhivaragato nagarÈ
nikkhamma vijjulatÈ viya caramÈno paÔhamaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ
ekaÑ rÈjÈnaÑ jÊvaggÈhameva gahetvÈ ÈgantvÈ nagare balassa niyyÈdetvÈ
puna gantvÈ dutiyaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ tathÈ tatiyanti evaÑ paÒca
rÈjÈno jÊvaggÈhaÑ gahetvÈ chaÔÔhaÑ
______________________________________________________________
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balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ chaÔÔhassa raÒÒo gahitakÈle bhojÈjÈnÊyo pahÈraÑ
labhati, lohitaÑ paggharati, vedanÈ balavatiyo vattanti. AssÈroho tassa
pahaÔabhÈvaÑ ÒatvÈ bhojÈjÈnÊyasindhavaÑ rÈjadvÈre nipajjÈpetvÈ sannÈhaÑ
sithilaÑ katvÈ aÒÒaÑ assaÑ sannayhituÑ Èraddho. Bodhisatto
mahÈphÈsukapassena nipannova akkhÊni ummÊletvÈ assÈrohaÑ disvÈ “ayaÑ
aÒÒaÑ assaÑ sannayhati, ayaÒca asso sattamaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ
sattamaÑ rÈjÈnaÑ gaÓhituÑ na sakkhissati, mayÈ katakammaÒca nassissati,
appaÔisamo assÈrohopi nassissati, rÈjÈpi parahatthaÑ gamissati, ÔhapetvÈ
maÑ aÒÒo asso sattamaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ sattamaÑ rÈjÈnaÑ
gahetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti nipannakova assÈrohaÑ pakkosÈpetvÈ
“samma assÈroha sattamaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ sattamaÑ rÈjÈnaÑ
gahetuÑ samattho ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo asso nÈma natthi, nÈhaÑ mayÈ
katakammaÑ nÈsessÈmi, mamaÒÒeva uÔÔhÈpetvÈ sannayhÈhÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
23. “Api passena semÈno, sallebhi sallalÊkato.
Seyyova vaÄavÈ bhojjho1, yuÒja maÒÒeva sÈrathÊ”ti.
Tattha api passena semÈnoti ekena passena sayamÈnakopi. Sallebhi
sallalÊkatoti sallehi viddhopi samÈno. Seyyova vaÄavÈ bhojjhoti vaÄavÈti
sindhavakulesu ajÈto khalu~kasso. Bhojjhoti bhojÈjÈnÊyasindhavo. Iti etasmÈ
vaÄavÈ sallehi viddhopi bhojÈjÈnÊyasindhavova seyyo varo uttamo. YuÒja
maÒÒeva sÈrathÊti yasmÈ evaÑ gatopi ahameva seyyo, tasmÈ mamaÒÒeva
yojehi, maÑ vammehÊti vadati.
AssÈroho bodhisattaÑ uÔÔhÈpetvÈ vaÓaÑ bandhitvÈ susannaddhaÑ
sannayhitvÈ tassa piÔÔhiyaÑ nisÊditvÈ sattamaÑ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ
sattamaÑ rÈjÈnaÑ jÊvaggÈhaÑ gahetvÈ rÈjabalassa niyyÈdesi, bodhisattampi
rÈjadvÈraÑ ÈnayiÑsu. RÈjÈ tassa dassanatthÈya nikkhami. MahÈsatto
rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja satta rÈjÈno mÈ ghÈtayittha, sapathaÑ kÈretvÈ
vissajjetha, mayhaÒca assÈrohassa ca dÈtabbaÑ yasaÑ assÈrohasseva
______________________________________________________________
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detha, satta rÈjÈno gahetvÈ dinnayodhaÑ nÈma nÈsetuÑ na vaÔÔati. Tumhepi
dÈnaÑ detha, sÊlaÑ rakkhatha, dhammena samena rajjaÑ kÈrethÈ”ti. EvaÑ
bodhisattena raÒÒo ovÈde dinne bodhisattassa sannÈhaÑ mocayiÑsu, so
sannÈhe muttamatteyeva1 nirujjhi. RÈjÈ tassa sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ
assÈrohassa mahantaÑ yasaÑ datvÈ satta rÈjÈno puna attano adubbhÈya
sapathaÑ kÈretvÈ sakasakaÔÔhÈnÈni pesetvÈ dhammena samena rajjaÑ
kÈretvÈ jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “evaÑ bhikkhu pubbe paÓÉitÈ anÈyatanepi vÊriyaÑ akaÑsu,
evar|paÑ pahÈraÑ laddhÈpi na ossajiÑsu, tvaÑ pana evar|pe
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ kasmÈ vÊriyaÑ ossajasÊ”ti vatvÈ cattÈri saccÈni
pakÈsesi, saccapariyosÈne ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahattaphale patiÔÔhÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, assÈroho SÈriputto,
bhojÈjÈnÊyasindhavo pana ahameva ahosin”ti.
BhojÈjÈnÊyajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. ŒjaÒÒajÈtakavaÓÓanÈ (24)
YadÈ yadÈti idampi SatthÈ Jetavane viharanto ossaÔÔhavÊriyameva
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÑ pana bhikkhuÑ SatthÈ ÈmantetvÈ “bhikkhu
pubbe paÓÉitÈ anÈyatanepi laddhappahÈrÈpi hutvÈ vÊriyaÑ akaÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente purimanayeneva satta
rÈjÈno nagaraÑ parivÈrayiÑsu. Atheko rathikayodho dve bhÈtikasindhave
rathe yojetvÈ nagarÈ nikkhamma cha balakoÔÔhake bhinditvÈ cha rÈjÈno
aggahesi. TasmiÑ khaÓe jeÔÔhaka-asso pahÈraÑ labhi. Rathiko rathaÑ
pesento2 rÈjadvÈraÑ ÈgantvÈ jeÔÔhabhÈtikaÑ rathÈ mocetvÈ sannÈhaÑ
sithilaÑ katvÈ ekeneva passena
______________________________________________________________
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nipajjÈpetvÈ aÒÒaÑ assaÑ sannayhituÑ Èraddho, bodhisatto taÑ disvÈ
purimanayeneva cintetvÈ rathikaÑ pakkosÈpetvÈ nipannakova imaÑ
gÈthamÈha–
24. “YadÈ yadÈ yattha yadÈ, yattha yattha yadÈ yadÈ.
ŒjaÒÒo kurute vegaÑ, hÈyanti tattha vÈÄavÈ”ti.
Tattha yadÈ yadÈti pubbaÓhÈdÊsu yasmiÑ yasmiÑ kÈle. YatthÈti
yasmiÑ ÔhÈne magge vÈ sa~gÈmasÊse vÈ. YadÈti yasmiÑ khaÓe. Yattha
yatthÈti sattannaÑ balakoÔÔhakÈnaÑ vasena bah|su yuddhamaÓÉalesu. YadÈ
yadÈti yasmiÑ yasmiÑ kÈle pahÈraÑ laddhakÈle vÈ aladdhakÈle vÈ. ŒjaÒÒo
kurute veganti sÈrathissa cittarucitaÑ kÈraÓaÑ ÈjÈnanasabhÈvo ÈjaÒÒo
varasindhavo vegaÑ karoti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati. HÈyanti tattha
vÈÄavÈti tasmiÑ vege kariyamÈne itare vaÄavasa~khÈtÈ khaÄu~kassÈ hÈyanti
parihÈyanti, tasmÈ imasmiÑ rathe maÑyeva yojehÊti Èha.
SÈrathi bodhisattaÑ uÔÔhÈpetvÈ rathe yojetvÈ sattamaÑ balakoÔÔhakaÑ
bhinditvÈ sattamaÑ rÈjÈnaÑ ÈdÈya rathaÑ pesento1 rÈjadvÈraÑ ÈgantvÈ
sindhavaÑ mocesi, bodhisatto ekena passena nipanno purimanayeneva
raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ nirujjhi. RÈjÈ tassa sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ sÈrathissa
sammÈnaÑ katvÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhÈsi. SatthÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ rÈjÈ Œnandatthero ahosi, asso SammÈsambuddho”ti.
ŒjaÒÒajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. TitthajÈtakavaÓÓanÈ (25)

AÒÒamaÒÒehi titthehÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DhammasenÈpatissa saddhivihÈrikaÑ ekaÑ suvaÓÓakÈrapubbakaÑ1
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. ŒsayÈnusayaÒÈÓaÑ hi BuddhÈnaÑyeva hoti, na
aÒÒesaÑ. TasmÈ DhammasenÈpati attano ÈsayÈnusayaÒÈÓassa natthitÈya
saddhivihÈrikassa ÈsayÈnusayaÑ ajÈnanto asubhakammaÔÔhÈnameva kathesi,
tassa taÑ na sappÈyamahosi. KasmÈ? So kira paÔipÈÔiyÈ paÒca jÈtisatÈni
suvaÓÓakÈrageheyeva paÔisandhiÑ gaÓhi, athassa dÊgharattaÑ
parisuddhasuvaÓÓadassanavasena paricitattÈ asubhaÑ na sappÈyamahosi. So
tattha nimittamattampi uppÈdetuÑ asakkonto cattÈro mÈse khepesi.
DhammasenÈpati attano saddhivihÈrikassa arahattaÑ dÈtuÑ asakkonto
“addhÈ ayaÑ Buddhaveneyyo bhavissati, TathÈgatassa santikaÑ nessÈmÊ”ti
cintetvÈ pÈtova taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ agamÈsi. SatthÈ “kiÑ nu kho
SÈriputta ekaÑ bhikkhuÑ ÈdÈya ÈgatosÊ”ti pucchi. AhaÑ bhante imassa
kammaÔÔhÈnaÑ adÈsiÑ, ayaÑ pana cat|hi mÈsehi nimittamattampi na
uppÈdesi, svÈhaÑ “Buddhaveneyyo eso bhavissatÊ”ti cintetvÈ tumhÈkaÑ
santikaÑ ÈdÈya Ègatoti. SÈriputta kataraÑ pana te kammaÔÔhÈnaÑ
saddhivihÈrikassa dinnanti. AsubhakammaÔÔhÈnaÑ BhagavÈti. SÈriputta
natthi tava santÈne ÈsayÈnusayaÒÈÓaÑ, gaccha tvaÑ, sÈyanhasamaye
ÈgantvÈ tava saddhivihÈrikaÑ ÈdÈya gaccheyyÈsÊti. EvaÑ satthÈ theraÑ
uyyojetvÈ tassa bhikkhussa manÈpaÑ cÊvaraÒca nivÈsanaÒca dÈpetvÈ taÑ
ÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ paÓÊtaÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ dÈpetvÈ
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro puna vihÈraÑ ÈgantvÈ gandhakuÔiyaÑ
divasabhÈgaÑ khepetvÈ sÈyanhasamaye taÑ bhikkhuÑ gahetvÈ
vihÈracÈrikaÑ caramÈno ambavane ekaÑ pokkharaÓiÑ mÈpetvÈ tattha
mahantaÑ paduminigacchaÑ, tatrÈpi ca mahantaÑ ekaÑ padumapupphaÑ
mÈpetvÈ “bhikkhu imaÑ pupphaÑ olokento nisÊdÈ”ti nisÊdÈpetvÈ
gandhakuÔiÑ pÈvisi.
So bhikkhu taÑ pupphaÑ oloketi. BhagavÈ taÑ pupphaÑ jaraÑ pÈpesi,
taÑ tassa passantasseva jaraÑ patvÈ vivaÓÓaÑ ahosi. Athassa pariyantato
______________________________________________________________
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paÔÔhÈya pattÈni patantÈni muhuttena sabbÈni patiÑsu. Tato kiÒjakkhaÑ pati,
kaÓÓikÈva avasissi. So bhikkhu taÑ passanto cintesi “idaÑ padumapupphaÑ
idÈneva abhir|paÑ ahosi dassanÊyaÑ, athassa vaÓÓo pariÓato, pattÈni ca
kiÒjakkhaÒca patitaÑ, kaÓÓikÈmattameva avasiÔÔhaÑ, evar|passa nÈma
padumassa jarÈ pattÈ, mayhaÑ sarÊrassa kiÑ na pÈpuÓissati, sabbe sa~khÈrÈ
aniccÈ”ti vipassanaÑ paÔÔhapesi. SatthÈ “tassa cittaÑ vipassanaÑ ÈruÄhan”ti
ÒatvÈ gandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Ucchinda sinehamattano, kumudaÑ sÈradikaÑva pÈÓinÈ.
Santimaggameva br|haya, nibbÈnaÑ Sugatena desitan”ti1.
So bhikkhu gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ patvÈ “mutto vatamhi
sabbabhavehÊ”ti cintetvÈ–
“So vutthavÈso paripuÓÓamÈnaso,
KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ.
VisuddhasÊlo susamÈhitindriyo,
Cando yathÈ RÈhumukhÈ pamutto.
SamotataÑ2 mohamahandhakÈraÑ,
VinodayiÑ sabbamalaÑ asesaÑ.
Œlokapajjotakaro3 pabha~karo,
SahassaraÑsÊ viya bhÈÓumÈ nabhe”ti–
ÈdÊhi gÈthÈhi udÈnaÑ udÈnesi. UdÈnetvÈ ca pana gantvÈ BhagavantaÑ
vandi, theropi ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ attano saddhivihÈrikaÑ gahetvÈ
agamÈsi. AyaÑ pavatti bhikkh|naÑ antare pÈkaÔÈ jÈtÈ. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ Dasabalassa guÓe vaÓÓayamÈnÈ nisÊdiÑsu “Èvuso
SÈriputtatthero ÈsayÈnusayaÒÈÓassa abhÈvena attano saddhivihÈrikassa
ÈsayaÑ na jÈnÈti, SatthÈ pana ÒatvÈ ekadivaseneva tassa saha
paÔisambhidÈhi arahattaÑ adÈsi, aho BuddhÈ nÈma mahÈnubhÈvÈ”ti.
______________________________________________________________
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SatthÈ ÈgantvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi

kathÈya sannisinnÈ”ti pucchi. Na BhagavÈ aÒÒÈya kathÈya, tumhÈkaÒÒeva
pana DhammasenÈpatino saddhivihÈrikassa ÈsayÈnusayaÒÈÓakathÈyÈti.
SatthÈ “na bhikkhave etaÑ acchariyaÑ, svÈhaÑ etarahi Buddho hutvÈ tassa
ÈsayaÑ jÈnÈmi, pubbepÈhaÑ tassa ÈsayaÑ jÈnÈmiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto taÑ
rÈjÈnaÑ atthe ca dhamme ca anusÈsati, tadÈ raÒÒo ma~gala-assanhÈnatitthe
aÒÒataraÑ vaÄavaÑ khaÄu~kassaÑ nhÈpesuÑ. Ma~galasso vaÄavena
nhÈnatitthaÑ otÈriyamÈno jigucchitvÈ otarituÑ na icchi. Assagopako gantvÈ
raÒÒo Èrocesi “deva ma~galasso titthaÑ otarituÑ na icchatÊ”ti. RÈjÈ
bodhisattaÑ pesesi “gaccha paÓÉita, jÈnÈhi kena kÈraÓena asso titthaÑ
otÈriyamÈno na otaratÊ”ti. Bodhisatto “sÈdhu devÈ”ti nadÊtÊraÑ gantvÈ assaÑ
oloketvÈ nirogabhÈvamassa ÒatvÈ “kena nu kho kÈraÓena ayaÑ imaÑ
titthaÑ na otaratÊ”ti upadhÈrento “paÔhamataraÑ ettha aÒÒo nhÈpito
bhavissati, tenesa jigucchamÈno titthaÑ na otarati maÒÒe”ti cintetvÈ
assagopake pucchi “ambho imasmiÑ titthe kaÑ paÔhamaÑ nhÈpayitthÈ”ti.
AÒÒataraÑ vaÄavassaÑ sÈmÊti.
Bodhisatto “esa attano sindhavatÈya1 jigucchanto ettha nhÈyituÑ na
icchati, imaÑ aÒÒatitthe nhÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti tassa ÈsayaÑ ÒatvÈ “bho
assagopaka sappimadhuphÈÓitÈdibhisa~khatapÈyÈsampi tÈva punappunaÑ
bhuÒjantassa titti hoti, ayaÑ asso bah| vÈre idha titthe nhÈto, aÒÒampi tÈva
naÑ titthaÑ otÈretvÈ nhÈpetha ca pÈyetha cÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
25. “AÒÒamaÒÒehi titthehi, assaÑ pÈyehi sÈrathi.
AccÈsanassa puriso, pÈyÈsassapi tappatÊ”ti.
Tattha aÒÒamaÒÒehÊti aÒÒehi aÒÒehi. PÈyehÊti desanÈsÊsametaÑ,
nhÈpehi ca pÈyehi cÈti attho. AccÈsanassÈti karaÓatthe
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sÈmivacanaÑ, ati-asanena atibhuttenÈti attho. PÈyÈsassapi tappatÊti sappiÈdÊhi abhisa~khatena madhurapÈyÈsena tappati titto hoti, dhÈto suhito na
puna bhuÒjitukÈmataÑ Èpajjati. TasmÈ ayampi asso imasmiÑ titthe
nibaddhaÑ nhÈnena pariyattiÑ Èpanno bhavissati, aÒÒattha naÑ nhÈpethÈti.
Te tassa vacanaÑ sutvÈ assaÑ aÒÒatitthaÑ otÈretvÈ pÈyiÑsu ceva
nhÈpayiÑsu ca. Bodhisatto assassa pÈnÊyaÑ pivitvÈ nhÈnakÈle raÒÒo
santikaÑ agamÈsi. RÈjÈ “kiÑ tÈta asso nhÈto ca pÊto cÈ”ti pucchi. Œma
devÈti. PaÔhamaÑ kiÑ kÈraÓÈ na icchatÊti. “IminÈ nÈma kÈraÓenÈ”ti sabbaÑ
Ècikkhi. RÈjÈ “evar|passa tiracchÈnassÈpi nÈma ÈsayaÑ jÈnÈti, aho
paÓÉito”ti bodhisattassa mahantaÑ yasaÑ datvÈ jÊvitapariyosÈne
yathÈkammaÑ gato. Bodhisattopi yathÈkammameva gato.
SatthÈ “na bhikkhave ahaÑ etassa idÈneva ÈsayaÑ jÈnÈmi, pubbepi
jÈnÈmiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ ma~gala-asso ayaÑ bhikkhu ahosi, rÈjÈ Œnando,
paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
TitthajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. MahiÄÈmukhajÈtakavaÓÓanÈ (26)
PurÈÓacorÈna vaco nisammÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. Devadatto AjÈtasattukumÈraÑ pasÈdetvÈ
lÈbhasakkÈraÑ nipphÈdesi. AjÈtasattukumÈro Devadattassa gayÈsÊse
vihÈraÑ kÈretvÈ nÈnaggarasehi tivassikagandhasÈlibhojanassa divase divase
paÒca thÈlipÈkasatÈni abhihari. LÈbhasakkÈraÑ nissÈya Devadattassa
parivÈro mahanto jÈto, Devadatto parivÈrena saddhiÑ vihÈreyeva hoti. Tena
samayena RÈjagahavÈsikÈ dve sahÈyÈ. Tesu eko Satthu santike pabbajito,
eko Devadattassa. Te aÒÒamaÒÒaÑ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈnepi passanti,
vihÈraÑ gantvÈpi passantiyeva.
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AthekadivasaÑ Devadattassa nissitako itaraÑ Èha “Èvuso kiÑ tvaÑ
devasikaÑ sedehi muccamÈnehi piÓÉÈya carasi, Devadatto gayÈsÊsavihÈre
nisÊditvÈva nÈnaggarasehi subhojanaÑ bhuÒjati, evar|po upÈyo natthi, kiÑ
tvaÑ dukkhaÑ anubhosi, kiÑ te pÈtova gayÈsÊsaÑ ÈgantvÈ sa-uttaribha~gaÑ
yÈguÑ pivitvÈ aÔÔhÈrasavidhaÑ khajjakaÑ khÈditvÈ nÈnaggarasehi
subhojanaÑ bhuÒjituÑ na vaÔÔatÊ”ti. So punappunaÑ vuccamÈno gantukÈmo
hutvÈ tato paÔÔhÈya gayÈsÊsaÑ gantvÈ bhuÒjitvÈ kÈlasseva VeÄuvanaÑ
Ègacchati. So sabbakÈlaÑ paÔicchÈdetuÑ nÈsakkhi, “GayÈsÊsaÑ gantvÈ
Devadattassa paÔÔhapitaÑ bhattaÑ bhuÒjatÊ”ti na cirasseva pÈkaÔo jÈto. Atha
naÑ sahÈyÈ pucchiÑsu “saccaÑ kira tvaÑ Èvuso Devadattassa paÔÔhapitaÑ
bhattaÑ bhuÒjasÊ”ti. Ko evamÈhÈti. Asuko ca asuko cÈti. SaccaÑ ahaÑ
Èvuso gayÈsÊsaÑ gantvÈ bhuÒjÈmi, na pana me Devadatto bhattaÑ deti, aÒÒe
manussÈ dentÊti. “Œvuso Devadatto BuddhÈnaÑ paÔikaÓÔako dussÊlo
ajÈtasattuÑ pasÈdetvÈ adhammena attano lÈbhasakkÈraÑ uppÈdesi, tvaÑ
evar|pe niyyÈnike BuddhasÈsane pabbajitvÈ Devadattassa adhammena
uppannaÑ bhojanaÑ bhuÒjasi, ehi taÑ Satthu santikaÑ nessÈmÈ”ti taÑ
bhikkhuÑ ÈdÈya dhammasabhaÑ ÈgamiÑsu.
SatthÈ disvÈva “kiÑ bhikkhave etaÑ bhikkhuÑ anicchantaÒÒeva ÈdÈya
ÈgatatthÈ”ti. Œma bhante, ayaÑ bhikkhu tumhÈkaÑ santike pabbajitvÈ
Devadattassa adhammena uppannaÑ bhojanaÑ bhuÒjatÊti. SaccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu Devadattassa adhammena uppannaÑ bhojanaÑ bhuÒjasÊti. Na
bhante Devadatto mayhaÑ deti, aÒÒe manussÈ denti, tamahaÑ bhuÒjÈmÊti.
SatthÈ “mÈ bhikkhu ettha parihÈraÑ kari, Devadatto anÈcÈro dussÊlo,
kathaÑ hi nÈma tvaÑ idha pabbajitvÈ mama sÈsanaÑ bhajantoyeva
Devadattassa bhattaÑ bhuÒjasi, niccakÈlampi bhajanasÊlakova tvaÑ
diÔÔhadiÔÔheyeva1 bhajasÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa amacco
ahosi. TadÈ raÒÒo MahiÄÈmukho nÈma ma~galahatthÊ ahosi sÊlavÈ
ÈcÈrasampanno, na kaÒci viheÔheti. AthekadivasaÑ tassa sÈlÈya samÊpe
rattibhÈgasamanantare corÈ ÈgantvÈ tassa
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avid|re nisinnÈ coramantaÑ mantayiÑsu “evaÑ umma~go1 bhinditabbo,
evaÑ sandhicchedakammaÑ kattabbaÑ, umma~gaÒca sandhicchedaÒca
maggasadisaÑ titthasadisaÑ nijjaÔaÑ niggumbaÑ katvÈ bhaÓÉaÑ harituÑ
vaÔÔati, harantena mÈretvÈva haritabbaÑ, evaÑ uÔÔhÈtuÑ samattho nÈma na
bhavissati, corena ca nÈma sÊlÈcÈrayuttena na bhavitabbaÑ, kakkhaÄena
pharusena sÈhasikena bhavitabban”ti. EvaÑ mantetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ
uggaÓhÈpetvÈ agamaÑsu. Eteneva upÈyena punadivasepi punadivasepÊti
bah| divase tattha ÈgantvÈ mantayiÑsu. So tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “te maÑ
sikkhÈpentÊ”ti saÒÒÈya “idÈni mayÈ kakkhaÄena pharusena sÈhasikena
bhavitabban”ti tathÈr|pova ahosi. PÈtova ÈgataÑ hatthigopakaÑ soÓÉÈya
gahetvÈ bh|miyaÑ pothetvÈ mÈresi. Aparampi tathÈ aparampi tathÈti
ÈgatÈgataÑ mÈretiyeva.
“MahiÄÈmukho ummattako jÈto diÔÔhadiÔÔhe mÈretÊ”ti raÒÒo ÈrocayiÑsu.
RÈjÈ bodhisattaÑ pahiÓi “gaccha paÓÉita, jÈnÈhi kena kÈraÓena so duÔÔho
jÈto”ti. Bodhisatto gantvÈ tassa sarÊre arogabhÈvaÑ ÒatvÈ “kena nu kho
kÈraÓena esa duÔÔho jÈto”ti upadhÈrento “addhÈ avid|re kesaÒci vacanaÑ
sutvÈ ‘maÑ ete sikkhÈpentÊ’ti saÒÒÈya duÔÔho jÈto”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ
hatthigopake pucchi “atthi nu kho hatthisÈlÈya samÊpe rattibhÈge kehici
kiÒci kathitapubban”ti. Œma sÈmi, corÈ ÈgantvÈ kathayiÑs|ti. Bodhisatto
gantvÈ raÒÒo Èrocesi “deva aÒÒo hatthissa sarÊre vikÈro natthi, corÈnaÑ
kathaÑ sutvÈ duÔÔho jÈto”ti. IdÈni kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. SÊlavante
samaÓabrÈhmaÓe hatthisÈlÈyaÑ nisÊdÈpetvÈ sÊlÈcÈrakathaÑ kathÈpetuÑ
vaÔÔatÊti. EvaÑ kÈrehi tÈtÈti.
Bodhisatto gantvÈ sÊlavante samaÓabrÈhmaÓe hatthisÈlÈyaÑ nisÊdÈpetvÈ
“sÊlakathaÑ kathetha bhante”ti Èha. Te hatthissa avid|re nisinnÈ “na koci
parÈmasitabbo na mÈretabbo, sÊlÈcÈrasampannena
khantimettÈnuddayayuttena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sÊlakathaÑ kathayiÑsu. So
taÑ sutvÈ “maÑ ime sikkhÈpenti, ito dÈni paÔÔhÈya sÊlavantena
bhavitabban”ti sÊlavÈ ahosi. RÈjÈ bodhisattaÑ pucchi “kiÑ tÈta sÊlavÈ
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jÈto”ti. Bodhisatto “Èma devÈ”ti “evar|po duÔÔhahatthÊ paÓÉite nissÈya
porÈÓakadhammeyeva patiÔÔhito”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
26. “PurÈÓacorÈna vaco nisamma,
MahiÄÈmukho1 pothayamanvacÈrÊ2.
SusaÒÒatÈnaÑ hi vaco nisamma,
Gajuttamo sabbaguÓesu aÔÔhÈ”ti.
Tattha purÈÓacorÈnanti porÈÓacorÈnaÑ. NisammÈti sutvÈ, paÔhamaÑ
corÈnaÑ vacanaÑ sutvÈti attho. MahiÄÈmukhoti hatthinimukhena
sadisamukho. YathÈ3 mahiÄÈ purato olokiyamÈnÈ sobhati, na pacchato, tathÈ
sopi purato olokiyamÈno sobhati. TasmÈ “MahiÄÈmukho”tissa nÈmaÑ
akaÑsu. PothayamanvacÈrÊti pothayanto mÈrento anucÈrÊ4. Ayameva vÈ
pÈÔho. SusaÒÒatÈnanti suÔÔhu saÒÒatÈnaÑ sÊlavantÈnaÑ. Gajuttamoti
uttamagajo ma~galahatthÊ. SabbaguÓesu aÔÔhÈti sabbesu porÈÓaguÓesu
patiÔÔhito. RÈjÈ “tiracchÈnagatassÈpi ÈsayaÑ jÈnÈtÊ”ti bodhisattassa
mahantaÑ yasaÑ adÈsi. So yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ saddhiÑ bodhisattena
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “pubbepi tvaÑ bhikkhu diÔÔhadiÔÔheyeva bhaji, corÈnaÑ vacanaÑ
sutvÈ core bhaji, dhammikÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ dhammike bhajÊ”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MahiÄÈmukho vipakkhasevakabhikkhu ahosi, rÈjÈ Œnando, amacco pana
ahameva ahosin”ti.
MahiÄÈmukhajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
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7. AbhiÓhajÈtakavaÓÓanÈ (27)
NÈlaÑ kabaÄhaÑ padÈtaveti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
upÈsakaÒca mahallakattheraÒca Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira dve
sahÈyakÈ. Tesu eko pabbajitvÈ devasikaÑ itarassa gharaÑ gacchati. So tassa
bhikkhaÑ datvÈ sayampi bhuÒjitvÈ teneva saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ yÈva
s|riyattha~gamanÈ ÈlÈpasallÈpena nisÊditvÈ nagaraÑ pavisati, itaropi naÑ
yÈva nagaradvÈrÈ anugantvÈ nivattati. So tesaÑ vissÈso bhikkh|naÑ antare
pÈkaÔo jÈto. AthekadivasaÑ bhikkh| tesaÑ vissÈsakathaÑ kathentÈ
dhammasabhÈyaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchi, te “imÈya nÈma bhante”ti kathayiÑsu. SatthÈ
“na bhikkhave idÈneva ime vissÈsikÈ, pubbepi vissÈsikÈyeva ahesun”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa amacco
ahosi. TadÈ eko kukkuro ma~galahatthisÈlaÑ gantvÈ ma~galahatthissa
bhuÒjanaÔÔhÈne patitÈni bhattasitthÈni khÈdati. So teneva bhojanena
saÑvaddhamÈno ma~galahatthissa vissÈsiko jÈto hatthisseva santike
bhuÒjati, ubhopi vinÈ vattituÑ na sakkonti. So hatthÊ naÑ soÓÉÈya gahetvÈ
aparÈparaÑ karonto kÊÄati, ukkhipitvÈ kumbhe patiÔÔhÈpeti. AthekadivasaÑ
eko gÈmikamanusso hatthigopakassa m|laÑ datvÈ taÑ kukkuraÑ ÈdÈya
attano gÈmaÑ agamÈsi. Tato paÔÔhÈya so hatthÊ kukkuraÑ apassanto neva
khÈdati na pivati na nhÈyati. TamatthaÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ bodhisattaÑ
pahiÓi “gaccha paÓÉita, jÈnÈhi kiÑ kÈraÓÈ hatthÊ evaÑ karotÊ”ti.
Bodhisatto hatthisÈlaÑ gantvÈ hatthissa dummanabhÈvaÑ ÒatvÈ “imassa
sarÊre rogo na paÒÒÈyati, kenaci panassa saddhiÑ mittasanthavena
bhavitabbaÑ, taÑ apassanto esa maÒÒe sokÈbhibh|to”ti hatthigopake pucchi
“atthi nu kho imassa kenaci saddhiÑ vissÈso”ti. Œma atthi sÈmi ekena
sunakhena saddhiÑ balavÈ mettÊti. KahaÑ so etarahÊti. Ekena manussena
nÊtoti. JÈnÈtha panassa nivÈsanaÔÔhÈnanti. Na jÈnÈma sÈmÊti. Bodhisatto
raÒÒo santikaÑ gantvÈ “natthi deva hatthissa koci
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ÈbÈdho, ekena panassa sunakhena saddhiÑ balavavissÈso, taÑ apassanto na
bhuÒjati maÒÒe”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
27. “NÈlaÑ kabaÄaÑ padÈtave,
Na ca piÓÉaÑ na kuse na ghaÑsituÑ.
MaÒÒÈmi abhiÓhadassanÈ,
NÈgo snehamakÈsi kukkure”ti.
Tattha nÈlanti na samattho. KabaÄanti bhojanakÈle paÔhamameva
dinnaÑ kaÔukakabaÄaÑ. PadÈtaveti pa-ÈdÈtave1, sandhivasena ÈkÈralopo
veditabbo, gahetunti attho. Na ca piÓÉanti vaÉÉhetvÈ dÊyamÈnaÑ
bhattapiÓÉampi nÈlaÑ gahetuÑ. Na kuseti khÈdanatthÈya dinnÈni tiÓÈnipi
nÈlaÑ gahetuÑ. Na ghaÑsitunti nhÈpiyamÈno sarÊrampi ghaÑsituÑ nÈlaÑ.
EvaÑ yaÑ yaÑ so hatthÊ kÈtuÑ na samattho, taÑ taÑ sabbaÑ raÒÒo
ÈrocetvÈ tassa asamatthabhÈve attanÈ sallakkhitakÈraÓaÑ Èrocento
“maÒÒÈmÊ”ti-ÈdimÈha.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “idÈni kiÑ kÈtabbaÑ paÓÉitÈ”ti pucchi.
“AmhÈkaÑ kira ma~galahatthissa sahÈyaÑ sunakhaÑ eko manusso gahetvÈ
gato, yassa ghare taÑ sunakhaÑ passanti, tassa ayaÑ nÈma daÓÉo”ti bheriÑ
carÈpetha devÈti. RÈjÈ tathÈ kÈresi. TaÑ pavattiÑ sutvÈ so puriso sunakhaÑ
vissajjesi, sunakho vegenÈgantvÈ hatthissa santikameva agamÈsi. HatthÊ taÑ
soÓÉÈya gahetvÈ kumbhe ÔhapetvÈ roditvÈ paridevitvÈ kumbhÈ otÈretvÈ tena
bhutte pacchÈ attanÈpi bhuÒji. “TiracchÈnagatassa ÈsayaÑ jÈnÈtÊ”ti rÈjÈ
bodhisattassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ “na bhikkhave ime idÈneva vissÈsikÈ, pubbepi vissÈsikÈyevÈ”ti
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ catusaccakathÈya vinivaÔÔetvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi. IdaÑ catusaccakathÈya vinivaÔÔanaÑ nÈma
sabbajÈtakesupi atthiyeva. MayaÑ pana yatthassa ÈnisaÑso
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paÒÒÈyati, tattheva dassayissÈma. TadÈ sunakho upÈsako ahosi, hatthÊ
mahallakatthero, rÈjÈ Œnando, amaccapaÓÉito pana ahameva ahosinti.
AbhiÓhajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. NandisÈlajÈtakavaÓÓanÈ (28)
ManuÒÒameva bhÈseyyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
chabbaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ omasavÈdaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ hi
samaye chabbaggiyÈ kalahaÑ karontÈ pesale bhikkh| khuÑsenti vambhenti
ovijjhanti, dasahi akkosavatth|hi akkosanti. Bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ.
BhagavÈ chabbaggiye pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira bhikkhavo”ti pucchitvÈ
“saccan”ti vutte vigarahitvÈ “bhikkhave pharusavÈcÈ nÈma
tiracchÈnagatÈnampi amanÈpÈ, pubbepi eko tiracchÈnagato attÈnaÑ
pharusena samudÈcarantaÑ sahassaÑ parÈjesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈyaÑ GandhÈrarÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ
bodhisatto goyoniyaÑ nibbatti. Atha naÑ taruÓavacchakakÈleyeva eko
brÈhmaÓo godakkhiÓÈdÈyakÈnaÑ santikÈ labhitvÈ1 “NandivisÈlo”ti nÈmaÑ
katvÈ puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ sampiyÈyamÈno yÈgubhattÈdÊni datvÈ posesi.
Bodhisatto vayappatto cintesi “ahaÑ iminÈ brÈhmaÓena kicchena
paÔijaggito, mayÈ ca saddhiÑ sakalajambudÊpe aÒÒo samadhuro goÓo nÈma
natthi, yann|nÈhaÑ attano balaÑ dassetvÈ brÈhmaÓassa posÈvaniyaÑ
dadeyyan”ti, so ekadivasaÑ brÈhmaÓaÑ Èha “gaccha brÈhmaÓa, ekaÑ
govittakaseÔÔhiÑ upasa~kamitvÈ ‘mayhaÑ balibaddo atibaddhaÑ
sakaÔasataÑ pavaÔÔetÊ’ti vatvÈ sahassena abbhutaÑ karohÊ”ti. So brÈhmaÓo
seÔÔhissa santikaÑ gantvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesi “imasmiÑ nagare kassa
goÓo thÈmasampanno”ti. Atha naÑ seÔÔhi “asukassa ca asukassa cÈ”ti vatvÈ
“sakalanagare pana amhÈkaÑ goÓehi sadiso nÈma natthÊ”ti Èha. BrÈhmaÓo
“mayhaÑ
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eko goÓo atibaddhaÑ sakaÔasataÑ pavaÔÔetuÑ samattho atthÊ”ti Èha. SeÔÔhi
gahapati “kuto evar|po goÓo”ti Èha. BrÈhmaÓo “mayhaÑ gehe atthÊ”ti. Tena
hi abbhutaÑ karohÊti. “SÈdhu karomÊ”ti sahassena abbhutaÑ akÈsi.
So sakaÔasataÑ vÈlukÈsakkharapÈsÈÓÈnaÑyeva p|retvÈ paÔipÈÔiyÈ
ÔhapetvÈ sabbÈni akkhabandhanayottena ekato bandhitvÈ nandivisÈlaÑ
nhÈpetvÈ gandhapaÒca~gulikaÑ katvÈ1 kaÓÔhe mÈlaÑ piÄandhitvÈ
purimasakaÔadhure ekakameva yojetvÈ sayaÑ dhure nisÊditvÈ patodaÑ
ukkhipitvÈ “gaccha2 k|Ôa, vahassu k|ÔÈ”ti Èha. Bodhisatto “ayaÑ maÑ
ak|ÔaÑ k|ÔavÈdena samudÈcaratÊ”ti cattÈro pÈde thambhe viya niccale katvÈ
aÔÔhÈsi. SeÔÔhi ta~khaÓaÒÒeva brÈhmaÓaÑ sahassaÑ ÈharÈpesi. BrÈhmaÓo
sahassaparÈjito goÓaÑ muÒcitvÈ gharaÑ gantvÈ sokÈbhibh|to nipajji.
NandivisÈlo caritvÈ Ègato brÈhmaÓaÑ sokÈbhibh|taÑ disvÈ upasa~kamitvÈ
“kiÑ brÈhmaÓa niddÈyasÊ”ti Èha. Kuto me niddÈ sahassaparÈjitassÈti,
brÈhmaÓa mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ tava gehe vasantena atthi kiÒci bhÈjanaÑ vÈ
bhinditapubbaÑ, koci vÈ madditapubbo, aÔÔhÈne vÈ pana uccÈrapassÈvo
katapubboti. Natthi tÈtÈti. Atha tvaÑ maÑ kasmÈ k|ÔavÈdena samudÈcarasi,
taveveso doso, mayhaÑ doso natthi, gaccha, tena saddhiÑ dvÊhi sahassehi
abbhutaÑ karohi, kevalaÑ maÑ ak|ÔaÑ k|ÔavÈdena mÈ samudÈcarasÊti.
BrÈhmaÓo tassa vacanaÑ sutvÈ gantvÈ dvÊhi sahassehi abbhutaÑ katvÈ
purimanayeneva sakaÔasataÑ atibandhitvÈ NandivisÈlaÑ maÓÉetvÈ
purimasakaÔadhure yojesi. KathaÑ yojesÊti? YugaÑ dhure niccalaÑ
bandhitvÈ ekÈya koÔiyÈ NandivisÈlaÑ yojetvÈ ekaÑ koÔiÑ dhurayottena
paliveÔhetvÈ yugakoÔiÒca akkhapÈdaÒca nissÈya muÓÉarukkhadaÓÉakaÑ
datvÈ tena yottena niccalaÑ bandhitvÈ Ôhapesi. EvaÒhi kate yugaÑ etto vÈ
ito vÈ na gacchati, sakkÈ hoti ekeneva goÓena ÈkaÉÉhituÑ. Athassa
brÈhmaÓo dhure nisÊditvÈ NandivisÈlassa piÔÔhiÑ parimajjitvÈ “gaccha
bhadra, vahassu bhadrÈ”ti Èha. Bodhisatto atibaddhaÑ sakaÔasataÑ
ekavegeneva ÈkaÉÉhitvÈ pacchÈ ÔhitaÑ sakaÔaÑ purato Ôhitassa sakaÔassa
ÔhÈne
______________________________________________________________
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Ôhapesi. GovittakaseÔÔhi parÈjito brÈhmaÓassa dve sahassÈni adÈsi. AÒÒepi
manussÈ bodhisattassa bahuÑ dhanaÑ adaÑsu, sabbaÑ brÈhmaÓasseva
ahosi. EvaÑ so bodhisattaÑ nissÈya bahuÑ dhanaÑ labhi.
SatthÈ “na bhikkhave pharusavacanaÑ nÈma kassaci manÈpan”ti
chabbaggiye bhikkh| garahitvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapetvÈ abhisambuddho
hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
28. “ManuÒÒameva bhÈseyya, nÈmanuÒÒaÑ kudÈcanaÑ.
ManuÒÒaÑ bhÈsamÈnassa, garuÑ bhÈraÑ udaddhari.
DhanaÒca naÑ alÈbhesi1, tena ca’ttamano ah|”ti.
Tattha manuÒÒameva bhÈseyyÈti parena saddhiÑ bhÈsamÈno
catudosavirahitaÑ madhuraÑ manÈpaÑ saÓhaÑ mudukaÑ piyavacanameva
bhÈseyya. GaruÑ bhÈraÑ udaddharÊti nandivisÈlo balibaddo amanÈpaÑ
bhÈsamÈnassa bhÈraÑ anuddharitvÈ pacchÈ manÈpaÑ piyavacanaÑ
bhÈsamÈnassa brÈhmaÓassa garuÑ bhÈraÑ uddhari, uddharitvÈ kaÉÉhitvÈ
pavaÔÔesÊti attho, da-kÈro panettha byaÒcanasandhivasena padasandhikaro.
Iti satthÈ “manuÒÒameva bhÈseyyÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ brÈhmaÓo Œnando ahosi, NandivisÈlo pana
ahameva ahosin”ti.
NandivisÈlajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KaÓhajÈtakavaÓÓanÈ (29)
Yato yato garu dhuranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
YamakapÈÔihÈriyaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ saddhiÑ devorohaÓena
TerasakanipÈte SarabhamigajÈtake2 Èvi bhavissati. SammÈsambuddhe pana
YamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ devaloke temÈsaÑ vasitvÈ mahÈpavÈraÓÈya
Sa~kassanagaradvÈre oruyha mahantena parivÈrena JetavanaÑ paviÔÔhe
bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ “Èvuso TathÈgato nÈma
asamadhuro, TathÈgatena v|ÄhadhuraÑ aÒÒo vahituÑ samattho nÈma natthi,
cha satthÈro
______________________________________________________________
1. Alabbhesi (SÊ)

2. Khu 5. 272 piÔÔhe.
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‘mayameva pÈÔihÈriyaÑ karissÈma, mayameva pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ’ti
vatvÈ ekampi pÈÔihÈriyaÑ na akaÑsu, aho SatthÈ asamadhuro”ti Satthu
guÓakathaÑ kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchi. MayaÑ bhante na aÒÒÈya kathÈya,
evar|pÈya nÈma tumhÈkameva guÓakathÈyÈti. SatthÈ “bhikkhave idÈni mayÈ
v|ÄhadhuraÑ ko vahissati, pubbe tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi ahaÑ attanÈ
samadhuraÑ kaÒci nÈlatthan”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto goyoniyaÑ
paÔisandhiÑ gaÓhi. Atha naÑ sÈmikÈ taruÓavacchakakÈleyeva ekissÈ
mahallikÈya ghare vasitvÈ tassÈ nivÈsavetanato paricchinditvÈ adaÑsu. SÈ
taÑ yÈgubhattÈdÊhi paÔijaggamÈnÈ puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ vaÉÉhesi. So
“AyyikÈkÈÄako”tveva nÈmaÑ paÒÒÈyittha. Vayappatto ca aÒjanavaÓÓo hutvÈ
gÈmagoÓehi saddhiÑ carati, sÊlÈcÈrasampanno ahosi. GÈmadÈrakÈ si~gesupi
kaÓÓesupi galepi gahetvÈ olambanti, na~guÔÔhepi gahetvÈ kÊÄanti,
piÔÔhiyampi nisÊdanti. So ekadivasaÑ cintesi “mayhaÑ mÈtÈ duggatÈ, maÑ
puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ dukkhena posesi, yann|nÈhaÑ bhatiÑ katvÈ imaÑ
duggatabhÈvato moceyyan”ti. So tato paÔÔhÈya bhatiÑ upadhÈrento carati.
AthekadivasaÑ eko satthavÈhaputto paÒcahi sakaÔasatehi visamatitthaÑ
sampatto, tassa goÓÈ sakaÔÈni uttÈretuÑ na sakkonti, paÒcasu sakaÔasatesu
goÓÈ yugaparamparÈya yojitÈ ekampi sakaÔaÑ uttÈretuÑ nÈsakkhiÑsu.
Bodhisattopi gÈmagoÓehi saddhiÑ tattha samÊpe carati. SatthavÈhaputtopi
gosuttavittako, so “atthi nu kho etesaÑ gunnaÑ antare imÈni sakaÔÈni
uttÈretuÑ samattho usabhÈjÈnÊyo”ti upadhÈrayamÈno bodhisattaÑ disvÈ
“ayaÑ ÈjÈnÊyo sakkhissati mayhaÑ sakaÔÈni uttÈretuÑ, ko nu kho assa
sÈmiko”ti gopÈlake pucchi “ko nu kho bho imassa sÈmiko, ahaÑ imaÑ
sakaÔe yojetvÈ sakaÔesu uttÈritesu vetanaÑ dassÈmÊ”ti. Te ÈhaÑsu “gahetvÈ
naÑ yojetha, natthi imassa imasmiÑ ÔhÈne sÈmiko”ti. So naÑ nÈsÈya
rajjukena bandhitvÈ ÈkaÉÉhento cÈletumpi nÈsakkhi. Bodhisatto kira
“bhatiyÈ
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kathitÈya gamissÈmÊ”ti na agamÈsi. SatthavÈhaputto tassÈdhippÈyaÑ ÒatvÈ
“sÈmi tayÈ paÒcasu sakaÔasatesu uttÈritesu ekekassa sakaÔassa dve dve
kahÈpaÓe bhatiÑ katvÈ sahassaÑ dassÈmÊ”ti Èha. TadÈ bodhisatto sayameva
agamÈsi. Atha naÑ purisÈ purimasakaÔesu yojesuÑ. Atha naÑ ekavegeneva
ukkhipitvÈ thale patiÔÔhÈpesi. EtenupÈyena sabbasakaÔÈni uttÈresi.
SatthavÈhaputto ekekassa sakaÔassa ekekaÑ katvÈ paÒcasatÈni
bhaÓÉikaÑ katvÈ tassa gale bandhi. So “ayaÑ mayhaÑ yathÈparicchinnaÑ
bhatiÑ na deti, na dÈnissa gantuÑ dassÈmÊ”ti gantvÈ sabbapurimasakaÔassa
purato maggaÑ nivÈretvÈ aÔÔhÈsi. ApanetuÑ vÈyamantÈpi naÑ apanetuÑ
nÈsakkhiÑsu. SatthavÈhaputto “jÈnÈti maÒÒe esa attano bhatiyÈ
|nabhÈvan”ti ekekasmiÑ sakaÔe dve dve katvÈ sahassabhaÓÉikaÑ bandhitvÈ
“ayaÑ te sakaÔuttaraÓabhatÊ”ti gÊvÈyaÑ laggesi. So sahassabhaÓÉikaÑ ÈdÈya
mÈtu santikaÑ agamÈsi. GÈmadÈrakÈ “kiÑ nÈmetaÑ AyyikÈkÈÄakassa
gale”ti bodhisattassa santikaÑ Ègacchanti. So te anubandhitvÈ d|ratova
palÈpento mÈtu santikaÑ gato. PaÒcannaÑ pana sakaÔasatÈnaÑ uttÈritattÈ
rattehi akkhÊhi kilantar|po paÒÒÈyittha. AyyikÈ tassa gÊvÈya
sahassatthavikaÑ disvÈ “tÈta ayaÑ te kahaÑ laddhÈ”ti gopÈlakadÈrake
pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “tÈta kiÑ ahaÑ tayÈ laddhabhatiyÈ jÊvitukÈmÈ,
kiÑkÈraÓÈ evar|paÑ dukkhaÑ anubhosÊ”ti vatvÈ bodhisattaÑ uÓhodakena
nhÈpetvÈ sakalasarÊraÑ telena makkhetvÈ pÈnÊyaÑ pÈyetvÈ sappÈyaÑ
bhojanaÑ bhojetvÈ jÊvitapariyosÈne saddhiÑ bodhisattena yathÈkammaÑ
gatÈ.
SatthÈ “na bhikkhave TathÈgato idÈneva asamadhuro, pubbepi
asamadhuroyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
29. “Yato yato garu dhuraÑ, yato gambhÊravattanÊ.
TadÈssu kaÓhaÑ yuÒjanti, svÈssu taÑ vahate dhuran”ti.
Tattha yato yato garu dhuranti yasmiÑ yasmiÑ ÔhÈne dhuraÑ garu
bhÈriyaÑ hoti, aÒÒe balibaddÈ ukkhipituÑ na sakkonti. Yato
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gambhÊravattanÊti vattanti etthÈti vattanÊ, maggassetaÑ nÈmaÑ, yasmiÑ
ÔhÈne udakacikkhallamahantatÈya vÈ visamacchinnataÔabhÈvena vÈ maggo
gambhÊro hotÊti attho. TadÈssu kaÓhaÑ yuÒjantÊti ettha ass|ti nipÈtamattaÑ,
tadÈ kaÓhaÑ yuÒjantÊti attho. YadÈ dhuraÒca garu hoti maggo ca gambhÊro,
tadÈ aÒÒe balibadde apanetvÈ kaÓhameva yojentÊti vuttaÑ hoti. SvÈssu taÑ
vahate dhuranti etthÈpi ass|ti nipÈtamattameva, so taÑ dhuraÑ vahatÊti
attho.
EvaÑ BhagavÈ “tadÈ bhikkhave kaÓhova taÑ dhuraÑ vahatÊ”ti dassetvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mahallikÈ UppalavaÓÓÈ
ahosi, ayyikÈkÈÄako pana ahameva ahosin”ti.
KaÓhajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. MunikajÈtakavaÓÓanÈ (30)
MÈ munikassa pihayÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
thullakumÈrikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ terasakanipÈte
c|ÄanÈradakassapajÈtake1 Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. Œma bhanteti. KiÑ
nissÈyÈti. ThullakumÈrikÈpalobhanaÑ bhanteti. SatthÈ “bhikkhu esÈ tava
anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ imissÈ vivÈhadivase jÊvitakkhayaÑ patvÈ
mahÈjanassa uttaribha~gabhÈvaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈmake ekassa kuÔumbikassa gehe goyoniyaÑ nibbatti “MahÈlohito”ti
nÈmena, kaniÔÔhabhÈtÈpissa C|Äalohito nÈma ahosi. Teyeva dve bhÈtike
nissÈya tasmiÑ kule kammadhuraÑ vattati2. TasmiÑ pana kule ekÈ
kumÈrikÈ atthi, taÑ eko nagaravÈsÊ kulaputto attano puttassa vÈresi. TassÈ
mÈtÈpitaro “kumÈrikÈya vivÈhakÈle ÈgatÈnaÑ pÈhunakÈnaÑ uttaribha~go
bhavissatÊ”ti yÈgubhattaÑ datvÈ MunikaÑ nÈma s|karaÑ posesuÑ. TaÑ
disvÈ
______________________________________________________________
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C|Äalohito bhÈtaraÑ pucchi “imasmiÑ kule kammadhuraÑ vattamÈnaÑ
amhe dve bhÈtike nissÈya vattati, ime pana amhÈkaÑ tiÓapalÈlÈdÊneva1
denti, s|karaÑ yÈgubhattena posenti, kena nu kho kÈraÓena esa etaÑ
labhatÊ”ti. Athassa bhÈtÈ “tÈta C|Äalohita mÈ tvaÑ etassa bhojanaÑ pihayi,
ayaÑ s|karo maraÓabhattaÑ bhuÒjati. EtissÈ hi kumÈrikÈya vivÈhakÈle
ÈgatÈnaÑ pÈhunakÈnaÑ uttaribha~go bhavissatÊti ime etaÑ s|karaÑ posenti,
ito katipÈhaccayena te manussÈ Ègamissanti, atha naÑ s|karaÑ pÈdesu
gahetvÈ kaÉÉhentÈ heÔÔhÈmaÒcato nÊharitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
pÈhunakÈnaÑ s|pabyaÒjanaÑ kariyamÈnaÑ passissasÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
30. “MÈ Munikassa pihayi, ÈturannÈni bhuÒjati.
Appossukko bhusaÑ khÈda, etaÑ dÊghÈyulakkhaÓan”ti.
Tattha mÈ Munikassa pihayÊti Munikassa bhojane pihaÑ mÈ uppÈdayi,
“esa muniko subhojanaÑ bhuÒjatÊ”ti mÈ Munikassa pihayi, “kadÈ nu kho
ahampi evaÑ sukhito bhaveyyan”ti mÈ munikabhÈvaÑ patthayi. AyaÒhi
ÈturannÈni bhuÒjati. ŒturannÈnÊti maraÓabhojanÈni. Appossukko bhusaÑ
khÈdÈti tassa bhojane nirussukko hutvÈ attanÈ laddhaÑ bhusaÑ khÈda. EtaÑ
dÊghÈyulakkhaÓanti etaÑ dÊghÈyubhÈvassa kÈraÓaÑ. Tato na cirasseva te
manussÈ ÈgamiÑsu, MunikaÑ ghÈtetvÈ nÈnappakÈrehi paciÑsu. Bodhisatto
C|ÄalohitaÑ Èha “diÔÔho te tÈta muniko”ti. DiÔÔhaÑ me bhÈtika munikassa
bhojanaphalaÑ, etassa bhojanato sataguÓena sahassaguÓena amhÈkaÑ
tiÓapalÈlabhusamattameva uttamaÒca anavajjaÒca dÊghÈyulakkhaÓaÒcÈti.
SatthÈ “evaÑ kho tvaÑ bhikkhu pubbepi imaÑ kumÈrikaÑ nissÈya
jÊvitakkhayaÑ patvÈ mahÈjanassa uttaribha~gabhÈvaÑ gato”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhito
bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SatthÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
______________________________________________________________
1. TiÓapalÈsÈdÊneva (SyÈ), tiÓapaÓÓÈdÊneva (Ka)
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samodhÈnesi “tadÈ Munikas|karo ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, thullakumÈrikÈ
esÈ eva, C|Äalohito Œnando, MahÈlohito pana ahameva ahosin”ti.
MunikajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Kuru~gavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Kuru~gaÑ kukkuraÒceva, bhojÈjÈnÊyaÒca ÈjaÒÒaÑ.
TitthaÑ mahiÄÈmukhÈbhiÓhaÑ, nandikaÓhaÒca munikanti.
_____
4. KulÈvakavagga
1. KulÈvakajÈtakavaÓÓanÈ (31)
KulÈvakÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aparissÈvetvÈ pÈnÊyaÑ pÊtaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthito kira dve sahÈyakÈ daharabhikkh|
janapadaÑ gantvÈ ekasmiÑ phÈsukaÔÔhÈne yathÈjjhÈsayaÑ vasitvÈ
“SammÈsambuddhaÑ passissÈmÈ”ti puna tato nikkhamitvÈ
JetavanÈbhimukhÈ pÈyiÑsu. Ekassa hatthe parissÈvanaÑ atthi, ekassa natthi.
Dvepi ekato pÈnÊyaÑ parissÈvetvÈ pivanti. Te ekadivasaÑ vivÈdaÑ akaÑsu.
ParissÈvanasÈmiko itarassa parissÈvanaÑ adatvÈ sayameva pÈnÊyaÑ
parissÈvetvÈ pivi, itaro pana parissÈvanaÑ alabhitvÈ pipÈsaÑ sandhÈretuÑ
asakkonto aparissÈvetvÈ pÈnÊyaÑ pivi. Te ubhopi anupubbena JetavanaÑ
patvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ sammodanÊyaÑ kathaÑ kathetvÈ
“kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. Bhante mayaÑ Kosalajanapade ekasmiÑ gÈmake
vasitvÈ tato nikkhamitvÈ tumhÈkaÑ dassanatthÈya ÈgatÈti. Kacci pana vo
samaggÈ ÈgatatthÈti. AparissÈvanako Èha “ayaÑ bhante antarÈmagge mayÈ
saddhiÑ vivÈdaÑ katvÈ parissÈvanaÑ nÈdÈsÊ”ti. Itaropi Èha “ayaÑ bhante
aparissÈvetvÈva jÈnaÑ sapÈÓakaÑ udakaÑ pivÊ”ti. SaccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu jÈnaÑ sapÈÓakaÑ udakaÑ pivÊti. Œma bhante aparissÈvitaÑ
udakaÑ
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pivinti. SatthÈ “bhikkhu pubbe paÓÉitÈ devanagare rajjaÑ kÈrentÈ
yuddhaparÈjitÈ samuddapiÔÔhena palÈyantÈ ‘issariyaÑ nissÈya pÈÓavadhaÑ
na karissÈmÈ’ti tÈva mahantaÑ yasaÑ pariccajitvÈ supaÓÓapotakÈnaÑ
jÊvitaÑ datvÈ rathaÑ nivattayiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahe eko MÈgadharÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ
bodhisatto yathÈ etarahi Sakko purimattabhÈve MagadharaÔÔhe
MacalagÈmake nibbatti, evaÑ tasmiÑ yeva MacalagÈmake mahÈkulassa
putto hutvÈ nibbatti. NÈmaggahaÓadivase cassa “MaghakumÈro”tveva
nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto “MaghamÈÓavo”ti paÒÒÈyittha. Athassa
mÈtÈpitaro samÈnajÈtikakulato dÈrikaÑ ÈnayiÑsu. So puttadhÊtÈhi
vaÉÉhamÈno dÈnapati ahosi, paÒca sÊlÈni rakkhati. TasmiÒca gÈme
tettiÑseva1 kulÈni honti, tepi tettiÑsa kulÈ manussÈ ekadivasaÑ gÈmamajjhe
ÔhatvÈ gÈmakammaÑ karonti. Bodhisatto ÔhitaÔÔhÈne pÈdehi paÑsuÑ
viy|hitvÈ taÑ padesaÑ ramaÓÊyaÑ katvÈ aÔÔhÈsi, athaÒÒo eko ÈgantvÈ
tasmiÑ ÔhÈne Ôhito. Bodhisatto aparaÑ ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ katvÈ aÔÔhÈsi,
tatrÈpi aÒÒo Ôhito. Bodhisatto aparampi aparampÊti sabbesampi ÔhitaÔÔhÈnaÑ
ramaÓÊyaÑ katvÈ aparena samayena tasmiÑ ÔhÈne maÓÉapaÑ kÈresi,
maÓÉapampi apanetvÈ sÈlaÑ kÈresi, tattha phalakÈsanÈni santharitvÈ
pÈnÊyacÈÔiÑ Ôhapesi.
Aparena samayena tepi tettiÑsajanÈ bodhisattena samÈnacchandÈ
ahesuÑ. Te bodhisatto paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ tato paÔÔhÈya tehi
saddhiÑ puÒÒÈni karonto vicarati. Tepi teneva saddhiÑ puÒÒÈni karontÈ
kÈlasseva vuÔÔhÈya vÈsipharasumusalahatthÈ catumahÈpathÈdÊsu musalena
pÈsÈÓe ubbattetvÈ pavaÔÔenti, yÈnÈnaÑ akkhapaÔighÈtarukkhe haranti,
visamaÑ samaÑ karonti, setuÑ attharanti, pokkharaÓiyo khaÓanti, sÈlaÑ
karonti, dÈnÈni denti, sÊlÈni rakkhanti. EvaÑ yebhuyyena sakalagÈmavÈsino
bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ sÊlÈni rakkhiÑsu.
______________________________________________________________
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Atha nesaÑ gÈmabhojako cintesi “ahaÑ pubbe etesu suraÑ pivantesu
pÈÓÈtipÈtÈdÊni karontesu cÈÔikahÈpaÓÈdivasena1 ceva daÓÉabalivasena ca
dhanaÑ labhÈmi, idÈni pana magho mÈÓavo sÊlaÑ rakkhÈpeti2, tesaÑ
pÈÓÈtipÈtÈdÊni kÈtuÑ na deti, idÈni pana te paÒca sÊlÈni na
rakkhÈpessÈmÊ”ti3 kuddho rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva bah| corÈ
gÈmaghÈtÈdÊni karontÈ vicarantÊ”ti Èha. RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “gaccha te
ÈnehÊ”ti Èha. So gantvÈ sabbepi te bandhitvÈ ÈnetvÈ “ÈnÊtÈ deva corÈ”ti
raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tesaÑ kammaÑ asodhetvÈva “hatthinÈ ne maddÈpethÈ”ti
Èha. Tato sabbepi te rÈja~gaÓe nipajjÈpetvÈ hatthiÑ ÈnayiÑsu. Bodhisatto
tesaÑ ovÈdaÑ adÈsi “tumhe sÊlÈni Èvajjetha, pesuÒÒakÈrake ca raÒÒe ca
hatthimhi ca attano sarÊre ca ekasadisameva mettaÑ bhÈvethÈ”ti. Te tathÈ
akaÑsu. Atha nesaÑ maddanatthÈya hatthiÑ upanesuÑ. So upanÊyamÈnopi
na upagacchati, mahÈviravaÑ viravitvÈ palÈyati. AÒÒaÑ aÒÒaÑ hatthiÑ
ÈnayiÑsu, tepi tatheva palÈyiÑsu.
RÈjÈ “etesaÑ hatthe kiÒci osadhaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ “vicinathÈ”ti
Èha. VicinantÈ adisvÈ “natthi devÈ”ti ÈhaÑsu. Tena hi kiÒci mantaÑ
parivattessanti, pucchatha ne “atthi vo parivattanamanto”ti. RÈjapurisÈ
pucchiÑsu, bodhisatto “atthÊ”ti Èha. RÈjapurisÈ “atthi kira devÈ”ti
ÈrocayiÑsu, rÈjÈ sabbepi te pakkosÈpetvÈ “tumhÈkaÑ jÈnanamantaÑ
kathethÈ”ti Èha. Bodhisatto avoca “deva aÒÒo amhÈkaÑ manto nÈma natthi,
amhe pana tettiÑsamattÈ janÈ pÈÓaÑ na hanÈma, adinnaÑ nÈdiyÈma,
micchÈcÈraÑ na carÈma, musÈvÈdaÑ na bhaÓÈma, majjaÑ na pivÈma,
mettaÑ bhÈvema, dÈnaÑ dema, maggaÑ samaÑ karoma, pokkharaÓiyo
khaÓÈma, sÈlaÑ karoma, ayaÑ amhÈkaÑ manto ca parittaÒca vuÉÉhi cÈ”ti.
RÈjÈ tesaÑ pasanno pesuÒÒakÈrakassa sabbaÑ gehavibhavaÑ taÒca
tesaÑyeva dÈsaÑ katvÈ adÈsi, taÑ hatthiÒca gÈmaÒca tesaÑyeva adÈsi.
Te tato paÔÔhÈya yathÈruciyÈ puÒÒÈni karontÈ “catumahÈpathe
mahantaÑ sÈlaÑ kÈressÈmÈ”ti vaÉÉhakiÑ pakkosÈpetvÈ
______________________________________________________________
1. MÈsakakahÈpaÓÈdivasena (Ka)
2. RakkhÈpemÊti (SÊ, I)
3. ... sÊlÈni rakkhÈpessÈmÊti (SÊ, I), idÈni pana no paÒca sÊlÈni rakkhÈpessatÊti (SyÈ)
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sÈlaÑ paÔÔhapesuÑ. MÈtugÈmesu pana vigatacchandatÈya tassÈ sÈlÈya
mÈtugÈmÈnaÑ pattiÑ nÈdaÑsu. Tena ca samayena bodhisattassa gehe
SudhammÈ CittÈ NandÈ SujÈti1 catasso itthiyo honti. TÈsu SudhammÈ
vaÉÉhakinÈ saddhiÑ ekato hutvÈ “bhÈtika imissÈ sÈlÈya maÑ jeÔÔhikaÑ
karohÊ”ti vatvÈ laÒjaÑ adÈsi. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ paÔhamameva
kaÓÓikÈrukkhaÑ sukkhÈpetvÈ tacchetvÈ vijjhitvÈ kaÓÓikaÑ niÔÔhÈpetvÈ
vatthena paliveÔhetvÈ Ôhapesi. Atha sÈlaÑ niÔÔhÈpetvÈ kaÓÓikÈropanakÈle
“aho ayyÈ ekaÑ na sarimhÈ”ti Èha. KiÑ nÈma bhoti. KaÓÓikÈ laddhuÑ
vaÔÔatÊti. Hotu ÈharissÈmÈti. IdÈni chinnarukkhena kÈtuÑ na sakkÈ,
pubbeyeva chinditvÈ tacchetvÈ vijjhitvÈ ÔhapitakaÓÓikÈ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
IdÈni kiÑ kÈtabbanti. Sace kassaci gehe niÔÔhÈpetvÈ ÔhapitÈ
vikkÈyikakaÓÓikÈ atthi, sÈ pariyesitabbÈti. Te pariyesantÈ SudhammÈya gehe
disvÈ m|lena na labhiÑsu. “Sace maÑ sÈlÈya pattikaÑ karotha, dassÈmÊ”ti
vutte “na mayaÑ mÈtugÈmÈnaÑ pattiÑ damhÈ”ti ÈhaÑsu.
Atha ne vaÉÉhakÊ Èha “ayyÈ tumhe kiÑ kathetha, ÔhapetvÈ
brahmalokaÑ aÒÒaÑ mÈtugÈmarahitaÔÔhÈnaÑ nÈma natthi, gaÓhatha
kaÓÓikaÑ, evaÑ sante amhÈkaÑ kammaÑ niÔÔhaÑ gamissatÊ”ti. Te
“sÈdh|”ti kaÓÓikaÑ gahetvÈ sÈlaÑ niÔÔhÈpetvÈ ÈsanaphalakÈni santharitvÈ
pÈnÊyacÈÔiyo ÔhapetvÈ yÈgubhattaÑ nibandhiÑsu2. SÈlaÑ pÈkÈrena
parikkhipitvÈ dvÈraÑ yojetvÈ antopÈkÈre vÈlukaÑ ÈkiritvÈ bahipÈkÈre
tÈlapantiyo ropesuÑ. CittÈpi tasmiÑ ÔhÈne uyyÈnaÑ kÈresi,
“pupph|pagaphal|pagarukkho asuko nÈma tasmiÑ natthÊ”ti nÈhosi. NandÈpi
tasmiÑyeva ÔhÈne pokkharaÓiÑ kÈresi paÒcavaÓÓehi padumehi saÒchannaÑ
ramaÓÊyaÑ. SujÈ na kiÒci akÈsi.
Bodhisatto mÈtu upaÔÔhÈnaÑ pitu upaÔÔhÈnaÑ kule
jeÔÔhÈpacÈyikakammaÑ saccavÈcaÑ apharusavÈcaÑ apisuÓavÈcaÑ
maccheravinayanti imÈni satta vatapadÈni p|retvÈ–
“MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ.
SaÓhaÑ sakhilasambhÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ.
______________________________________________________________
1. SujÈtÈti (SÊ, SyÈ, I, Ka)

2. YÈgubhattÈdÊni nibaddhaÑ paÔÔhapesuÑ (SyÈ)

KhuddakanikÈya

218

Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ.
TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu sappuriso itÊ”ti1–
EvaÑ pasaÑsiyatÈvaÑ ÈpajjitvÈ jÊvitapariyosÈne TÈvatiÑsabhavane Sakko
devarÈjÈ hutvÈ nibbatti, tepissa sahÈyÈ tattheva nibbattiÑsu. TasmiÑ kÈle
TÈvatiÑsabhavane asurÈ paÔivasanti. Sakko devarÈjÈ “kiÑ no sÈdhÈraÓena
rajjenÈ”ti asure dibbapÈnaÑ pÈyetvÈ matte samÈne pÈdesu gÈhÈpetvÈ
SinerupabbatapÈde2 khipÈpesi. Te Asurabhavanameva sampÈpuÓiÑsu.
AsurabhavanaÑ nÈma Sinerussa heÔÔhimatale
TÈvatiÑsadevalokappamÈÓameva, tattha devÈnaÑ PÈricchattako viya
CittapÈÔali nÈma kappaÔÔhiyarukkho hoti. Te CittapÈÔaliyÈ pupphitÈya jÈnanti
“nÈyaÑ amhÈkaÑ devaloko, devalokasmiÑ hi PÈricchattako pupphatÊ”ti.
Atha te “jarasakko amhe matte katvÈ mahÈsamuddapiÔÔhe khipitvÈ amhÈkaÑ
devanagaraÑ gaÓhi, te mayaÑ tena saddhiÑ yujjhitvÈ amhÈkaÑ
devanagarameva gaÓhissÈmÈ”ti kipillikÈ viya thambhaÑ SineruÑ
anusaÒcaramÈnÈ uÔÔhahiÑsu. Sakko “asurÈ kira uÔÔhitÈ”ti sutvÈ
samuddapiÔÔheyeva abbhuggantvÈ yujjhamÈno tehi parÈjito
diyaÉÉhayojanasatikena Vejayantarathena dakkhiÓasamuddassa matthakena3
palÈyituÑ Èraddho. Athassa ratho samuddapiÔÔhena vegena gacchanto
simbalivanaÑ pakkhanto, tassa gamanamagge simbalivanaÑ naÄavanaÑ4
viya chijjitvÈ chijjitvÈ samuddapiÔÔhe patati. SupaÓÓapotakÈ samuddapiÔÔhe
paripatantÈ mahÈviravaÑ raviÑsu. Sakko MÈtaliÑ pucchi “samma MÈtali
kiÑ saddo nÈmesa, atikÈruÒÒaravo5 vattatÊ”ti. Deva tumhÈkaÑ rathavegena
vicuÓÓite simbalivane patante supaÓÓapotakÈ maraÓabhayatajjitÈ
ekaviravaÑ viravantÊti.
MahÈsatto “samma MÈtali mÈ amhe nissÈya ete kilamantu, na mayaÑ
issariyaÑ nissÈya pÈÓavadhakammaÑ karoma, etesaÑ pana atthÈya mayaÑ
jÊvitaÑ pariccajitvÈ asurÈnaÑ dassÈma, nivattayetaÑ rathan”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 230 piÔÔhe.
4. TÈlavanaÑ (SÊ, I)

2. SinerupapÈte (SÊ, I)

3. Matthakamatthakena (SÊ, I)
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31. “KulÈvakÈ MÈtali simbalismiÑ,
¢sÈmukhena parivajjayassu.
KÈmaÑ cajÈma asuresu pÈÓaÑ,
MÈme1 dijÈ vikulÈvÈ2 ahesun”ti.
Tattha kulÈvakÈti supaÓÓapotakÈ. MÈtalÊti sÈrathiÑ Èmantesi.
Simbalisminti passa ete simbalirukkhe olambantÈ ÔhitÈti dasseti. ¢sÈmukhena
parivajjayass|ti ete etassa rathassa ÊsÈmukhena yathÈ na haÒÒanti, evaÑ te
parivajjayassu. KÈmaÑ cajÈma asuresu pÈÓanti yadi amhesu asurÈnaÑ
pÈÓaÑ cajantesu etesaÑ sotthi hoti, kÈmaÑ cajÈma ekaÑseneva mayaÑ
asuresu amhÈkaÑ pÈÓaÑ cajÈma. MÈme dijÈ vikulÈvÈ ahesunti ime pana
dijÈ ime garuÄapotakÈ viddhastacuÓÓitakulÈvakatÈya vikulÈvÈ mÈ ahesuÑ,
mÈ amhÈkaÑ dukkhaÑ etesaÑ upari khipa, nivattaya nivattaya rathanti.
MÈtalisa~gÈhako tassa vacanaÑ sutvÈ rathaÑ nivattetvÈ aÒÒena maggena
devalokÈbhimukhaÑ akÈsi. AsurÈ pana taÑ nivattamÈnameva disvÈ “addhÈ
aÒÒehipi cakkavÈÄehi sakkÈ Ègacchanti, balaÑ labhitvÈ ratho nivatto
bhavissatÊ”ti maraÓabhayatÊtÈ palÈyitvÈ asurabhavanameva pavisiÑsu.
Sakkopi devanagaraÑ pavisitvÈ dvÊsu devalokesu devagaÓena parivuto
nagaramajjhe aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe pathaviÑ bhinditvÈ
yojanasahassubbedho VejayantapÈsÈdo uÔÔhahi. Vijayante uÔÔhitattÈ
“Vejayanto”tveva nÈmaÑ akaÑsu. Atha Sakko puna asurÈnaÑ
anÈgamanatthÈya paÒcasu ÔhÈnesu ÈrakkhaÑ Ôhapesi. YaÑ sandhÈya
vuttaÑ–
“AntarÈ dvinnaÑ ayujjhapurÈnaÑ,
PaÒcavidhÈ ÔhapitÈ abhirakkhÈ.
UragakaroÔipayassa ca hÈrÊ,
MadanayutÈ caturo ca mahantÈ”ti3.
Dve nagarÈnipi yuddhena gahetuÑ asakkuÓeyyatÈya ayujjhapurÈni
nÈma jÈtÈni devanagaraÒca asuranagaraÒca. YadÈ hi asurÈ balavantÈ honti,
atha devehi palÈyitvÈ devanagaraÑ pavisitvÈ dvÈre pihite asurÈnaÑ
______________________________________________________________
1. MÈyime (SÊ, I, Ka)

2. VikkulavÈ (Ka)

3. SaÑ-®Ôha 1. 309 piÔÔhepi.
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satasahassampi kiÒci kÈtuÑ na sakkoti. YadÈ devÈ balavantÈ honti, atha
asurehi palÈyitvÈ AsuranagaraÑ pavisitvÈ dvÈre pihite SakkÈnaÑ
satasahassampi kiÒci kÈtuÑ na sakkoti. Iti imÈni dve nagarÈni ayujjhapurÈni
nÈma. TesaÑ antarÈ etesu uragÈdÊsu paÒcasu ÔhÈnesu Sakkena ÈrakkhÈ
ÔhapitÈ. Tattha uraga-saddena nÈgÈ gahitÈ. Te udake balavantÈ honti, tasmÈ
Sinerussa paÔhamÈlinde tesaÑ ÈrakkhÈ. KaroÔi-saddena supaÓÓÈ gahitÈ.
TesaÑ kira karoÔi nÈma pÈnabhojanaÑ1, tena taÑ nÈmaÑ labhiÑsu,
dutiyalinde tesaÑ ÈrakkhÈ. PayassahÈri-saddena kumbhaÓÉÈ gahitÈ.
DÈnavarakkhasÈ kirete, tatiyÈlinde tesaÑ ÈrakkhÈ. Madanayuta-saddena
yakkhÈ gahitÈ. VisamacÈrino kira te yuddhasoÓÉÈ, catutthÈlinde tesaÑ
ÈrakkhÈ. Caturo ca mahantÈti cattÈro mahÈrÈjÈno vuttÈ, paÒcamÈlinde tesaÑ
ÈrakkhÈ. TasmÈ yadi asurÈ kupitÈ ÈvilacittÈ devapuraÑ upayanti,
paÒcavidhesu yaÑ girino paÔhamaÑ paribhaÓÉaÑ, taÑ uragÈ paribÈhiya
tiÔÔhanti. EvaÑ sesesu sesÈ.
Imesu pana paÒcasu ÔhÈnesu ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ Sakke DevÈnaminde
dibbasampattiÑ anubhavamÈne SudhammÈ cavitvÈ tasseva pÈdaparicÈrikÈ
hutvÈ nibbatti, kaÓÓikÈya dinnanissandena cassÈ paÒcayojanasatikÈ
SudhammÈ nÈma devasabhÈ udapÈdi, yattha dibbasetacchattassa heÔÔhÈ
yojanappamÈÓe kaÒcanapalla~ke nisinno Sakko DevÈnamindo
devamanussÈnaÑ kattabbakiccÈni karoti. CittÈpi cavitvÈ tasseva
pÈdaparicÈrikÈ hutvÈ nibbatti, uyyÈnassa karaÓanissandena cassÈ
CittalatÈvanaÑ nÈma uyyÈnaÑ udapÈdi. NandÈpi cavitvÈ tasseva
pÈdaparicÈrikÈ hutvÈ nibbatti, pokkharaÓiyÈ nissandena cassÈ NandÈ nÈma
pokkharaÓÊ udapÈdi.
SujÈ pana kusalakammassa akatattÈ ekasmiÑ araÒÒe kandarÈya
bakasakuÓikÈ hutvÈ nibbattÈ. Sakko “SujÈ na paÒÒÈyati, kattha nu kho
nibbattÈ”ti Èvajjento taÑ disvÈ tattha gantvÈ taÑ ÈdÈya devalokaÑ ÈgantvÈ
tassÈ ramaÓÊyaÑ devanagaraÑ SudhammaÑ devasabhaÑ CittalatÈvanaÑ
NandÈpokkharaÓiÒca dassetvÈ “etÈ kusalaÑ katvÈ mayhaÑ pÈdaparicÈrikÈ
hutvÈ nibbattÈ, tvaÑ pana kusalaÑ akatvÈ tiracchÈnayoniyaÑ
______________________________________________________________
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nibbattÈ, ito paÔÔhÈya sÊlaÑ rakkhÈhÊ”ti taÑ ovaditvÈ paÒcasu sÊlesu
patiÔÔhÈpetvÈ tattheva netvÈ vissajjesi. SÈpi tato paÔÔhÈya sÊlaÑ rakkhati.
Sakko katipÈhaccayena “sakkÈ nu kho sÊlaÑ rakkhitun”ti gantvÈ
macchar|pena uttÈno hutvÈ purato nipajji, sÈ “matamacchako”ti saÒÒÈya
sÊse aggahesi, maccho na~guÔÔhaÑ cÈlesi, atha naÑ “jÊvati maÒÒe”ti
vissajjesi. Sakko “sÈdhu sÈdhu, sakkhissasi sÊlaÑ rakkhitun”ti agamÈsi. SÈ
tato cutÈ BÈrÈÓasiyaÑ kumbhakÈragehe nibbatti.
Sakko “kahaÑ nu kho nibbattÈ”ti tattha nibbattabhÈvaÑ ÒatvÈ suvaÓÓaeÄÈlukÈnaÑ yÈnakaÑ p|retvÈ majjhe gÈmassa mahallakavesena nisÊditvÈ
“eÄÈlukÈni gaÓhatha, eÄÈlukÈni gaÓhathÈ”ti ugghosesi, manussÈ ÈgantvÈ
“dehi tÈtÈ”ti ÈhaÑsu. AhaÑ sÊlarakkhakÈnaÑ dammi, tumhe sÊlaÑ
rakkhathÈti. MayaÑ sÊlaÑ nÈma na jÈnÈma, m|lena dehÊti. Na mayhaÑ
m|lena attho, sÊlarakkhakÈnaÒÒevÈhaÑ dammÊti. ManussÈ “ko cÈyaÑ
eÄÈluko”ti1 pakkamiÑsu. SujÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “mayhaÑ ÈnÊtaÑ
bhavissatÊ”ti cintetvÈ gantvÈ taÑ “dehi tÈtÈ”ti Èha. SÊlaÑ rakkhasi ammÈti.
Œma rakkhÈmÊti. “IdaÑ mayÈ tuyhameva atthÈya Èbhatan”ti saddhiÑ
yÈnakena gehadvÈre ÔhapetvÈ pakkÈmi.
SÈpi yÈvajÊvaÑ sÊlaÑ rakkhitvÈ tato cutÈ Vepacittissa Asurindassa dhÊtÈ
hutvÈ nibbatti, sÊlÈnisaÑsena abhir|pÈ ahosi. So tassÈ vayappattakÈle
“mayhaÑ dhÊtÈ attano cittarucitaÑ sÈmikaÑ gaÓhat|”ti asure sannipÈtesi.
Sakko “kahaÑ nu kho sÈ nibbattÈ”ti olokento tattha nibbattabhÈvaÑ ÒatvÈ
“SujÈ cittarucitaÑ sÈmikaÑ gaÓhantÊ maÑ gaÓhissatÊ”ti asuravaÓÓaÑ
mÈpetvÈ tattha agamÈsi. SujaÑ ala~karitvÈ sannipÈtaÔÔhÈnaÑ ÈnetvÈ
“cittarucitaÑ sÈmikaÑ gaÓhÈ”ti ÈhaÑsu. SÈ olokentÊ sakkaÑ disvÈ pubbepi
sinehavasena uppannapemena mahoghena viya ajjhotthaÔahadayÈ hutvÈ
“ayaÑ me sÈmiko”ti vatvÈ tassa upari pupphadÈmaÑ khipitvÈ aggahesi.
AsurÈ “amhÈkaÑ rÈjÈ ettakaÑ kÈlaÑ dhÊtu anucchavikaÑ alabhitvÈ idÈni
______________________________________________________________
1. Ko cÈyaÑ lÈlakoti (SÊ, I), koci ayaÑ nu eÄÈlukoti (SyÈ)

222

KhuddakanikÈya

labhati, ayamevassÈ dhÊtu pitÈmahato mahallako anucchaviko”ti lajjamÈnÈ
pakkamiÑsu. So taÑ devanagaraÑ ÈnetvÈ aÉÉhateyyÈnaÑ nÈÔikÈkoÔÊnaÑ
jeÔÔhikaÑ katvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhu pubbe paÓÉitÈ
devanagare rajjaÑ kÈrayamÈnÈ attano jÊvitaÑ pariccajantÈpi pÈÓÈtipÈtaÑ na
kariÑsu, tvaÑ nÈma evar|pe niyyÈnike sÈsane pabbajitvÈ aparissÈvitaÑ
sapÈÓakaÑ udakaÑ pivissasÊ”ti taÑ bhikkhuÑ garahitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ MÈtalisa~gÈhako Œnando ahosi, Sakko
pana ahameva ahosin”ti.
KulÈvakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. NaccajÈtakavaÓÓanÈ (32)
RudaÑ manuÒÒanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
bahubhaÓÉikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ
DevadhammajÈtake1 vuttasadisameva. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu bahubhaÓÉo”ti pucchi. Œma bhanteti. KiÑkÈraÓÈ tvaÑ
bhikkhu bahubhaÓÉo jÈtosÊti. So ettakaÑ sutvÈva kuddho
nivÈsanapÈrupanaÑ chaÉÉetvÈ “iminÈ dÈni nÊhÈrena vicarÈmÊ”ti Satthu
purato naggo aÔÔhÈsi. ManussÈ “dhÊ dhÊ”ti ÈhaÑsu. So tato palÈyitvÈ
hÊnÈyÈvatto. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ “Satthu nÈma purato
evar|paÑ karissatÊ”ti tassa aguÓakathaÑ kathesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti bhikkh| pucchi. Bhante “so
hi nÈma bhikkhu tumhÈkaÑ purato catuparisamajjhe hirottappaÑ pahÈya
gÈmadÈrako viya naggo ÔhatvÈ manussehi jigucchiyamÈno hÊnÈyÈvattitvÈ
sÈsanÈ parihÊno”ti tassa aguÓakathÈya nisinnÈmhÈti. SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva so bhikkhu hirottappÈbhÈvena ratanasÈsanÈ parihÊno, pubbe
itthiratanapaÔilÈbhatopi parihÊnoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 2 piÔÔhe.
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AtÊte paÔhamakappe catuppadÈ sÊhaÑ rÈjÈnaÑ akaÑsu, macchÈ
ŒnandamacchaÑ, sakuÓÈ suvaÓÓahaÑsaÑ. Tassa pana suvaÓÓahaÑsarÈjassa
dhÊtÈ haÑsapotikÈ abhir|pÈ ahosi. So tassÈ varaÑ adÈsi, sÈ attano
cittarucitaÑ sÈmikaÑ vÈresi. HaÑsarÈjÈ tassÈ varaÑ datvÈ Himavante sabbe
sakuÓe sannipÈtÈpesi, nÈnappakÈrÈ haÑsamorÈdayo sakuÓagaÓÈ samÈgantvÈ
ekasmiÑ mahante pÈsÈÓatale sannipatiÑsu. HaÑsarÈjÈ “attano cittarucitaÑ
sÈmikaÑ ÈgantvÈ gaÓhÈt|”ti dhÊtaraÑ pakkosÈpesi. SÈ sakuÓasa~ghaÑ
olokentÊ maÓivaÓÓagÊvaÑ citrapekhuÓaÑ1 moraÑ disvÈ “ayaÑ me sÈmiko
hot|”ti Èrocesi2. SakuÓasa~ghÈ moraÑ upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “samma
mora ayaÑ rÈjadhÊtÈ ettakÈnaÑ sakuÓÈnaÑ majjhe sÈmikaÑ rocentÊ tayi
ruciÑ uppÈdesÊ”ti. Moro “ajjÈpi tÈva me balaÑ na passatÊ”ti atituÔÔhiyÈ
hirottappaÑ bhinditvÈ tÈva mahato sakuÓasa~ghassa majjhe pakkhe
pasÈretvÈ naccituÑ Èrabhi, naccanto appaÔicchanno ahosi.
SuvaÓÓahaÑsarÈjÈ lajjito “imassa neva ajjhattasamuÔÔhÈnÈ hirÊ atthi, na
bahiddhÈsamuÔÔhÈnaÑ ottappaÑ, nÈssa bhinnahirottappassa mama dhÊtaraÑ
dassÈmÊ”ti sakuÓasa~ghamajjhe imaÑ gÈthamÈha–
32. “RudaÑ manuÒÒaÑ rucirÈ ca piÔÔhi, veÄuriyavaÓÓ|panibhÈ ca gÊvÈ.
ByÈmamattÈni ca pekhuÓÈni, naccena te dhÊtaraÑ no dadÈmÊ”ti.
Tattha rudaÑ manuÒÒanti ta-kÈrassa da-kÈro kato, rutaÑ manÈpaÑ,
vassitasaddo madhuroti attho. RucirÈ ca piÔÔhÊti piÔÔhipi te citrÈ ceva
sobhanÈ ca. VeÄuriyavaÓÓ|panibhÈti veÄuriyamaÓivaÓÓasadisÈ.
ByÈmamattÈnÊti ekabyÈmappamÈÓÈni. PekhuÓÈnÊti piÒchÈni. Naccena te
dhÊtaraÑ no dadÈmÊti hirottappaÑ bhinditvÈ naccitabhÈveneva te evar|passa
nillajjassa dhÊtaraÑ no dadÈmÊti vatvÈ haÑsarÈjÈ tasmiÑ yeva parisamajjhe
attano bhÈgineyyassa haÑsapotakassa dhÊtaraÑ adÈsi. Moro haÑsapotikaÑ
alabhitvÈ lajjitvÈ tatova uppatitvÈ palÈyi. HaÑsarÈjÈpi attano
vasanaÔÔhÈnameva gato.
______________________________________________________________
1. CitrapakkhakaÑ (Ka)

2. Rocesi (SÊ)
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SatthÈ “na bhikkhave idÈneva esa hirottappaÑ bhinditvÈ ratanasÈsanÈ
parihÊno, pubbepi itthiratanapaÔilÈbhato parihÊnoyevÈ”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
moro bahubhaÓÉiko ahosi, haÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
NaccajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SammodamÈnajÈtakavaÓÓanÈ (33)
SammodamÈnÈti idaÑ SatthÈ KapilavatthuÑ upanissÈya NigrodhÈrÈme
viharanto cumbaÔakakalahaÑ1 Èrabbha kathesi. So KuÓÈlajÈtake2 Èvi
bhavissati. TadÈ pana SatthÈ ÒÈtake ÈmantetvÈ “mahÈrÈjÈ ÒÈtakÈnaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ viggaho nÈma na yutto, tiracchÈnagatÈpi hi pubbe
samaggakÈle paccÈmitte abhibhavitvÈ sotthiÑ pattÈ yadÈ vivÈdamÈpannÈ,
tadÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ”ti vatvÈ ÒÈtirÈjakulehi ÈyÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
vaÔÔakayoniyaÑ nibbattitvÈ anekavaÔÔakasahassaparivÈro araÒÒe paÔivasati.
TadÈ eko vaÔÔakaluddako tesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vaÔÔakavassitaÑ katvÈ
tesaÑ sannipatitabhÈvaÑ ÒatvÈ tesaÑ upari jÈlaÑ khipitvÈ pariyantesu
maddanto sabbe ekato katvÈ pacchiÑ p|retvÈ gharaÑ gantvÈ te vikkiÓitvÈ
tena m|lena jÊvikaÑ kappeti. AthekadivasaÑ bodhisatto te vaÔÔake Èha
“ayaÑ sÈkuÓiko amhÈkaÑ ÒÈtake vinÈsaÑ pÈpeti, ahaÑ ekaÑ upÈyaÑ
jÈnÈmi, yenesa amhe gaÓhituÑ na sakkhissati, ito dÈni paÔÔhÈya etena
tumhÈkaÑ3 upari jÈle khittamatte ekeko ekekasmiÑ jÈlakkhike sÊsaÑ
ÔhapetvÈ jÈlaÑ ukkhipitvÈ icchitaÔÔhÈnaÑ haritvÈ ekasmiÑ kaÓÔakagumbe
pakkhipatha, evaÑ sante heÔÔhÈ tena tena ÔhÈnena palÈyissÈmÈ”ti. Te sabbe
“sÈdh|”ti paÔissuÓiÑsu. Dutiyadivase upari jÈle khitte te bodhisattena
vuttanayeneva jÈlaÑ ukkhipitvÈ
______________________________________________________________
1. CumbuÔakasÈÔakakalahaÑ (Ka)

2. Khu 6. 113 piÔÔhe.

3. AmhÈkaÑ (SyÈ, Ka)
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ekasmiÑ kaÓÔakagumbe khipitvÈ sayaÑ heÔÔhÈbhÈgena tato tato palÈyiÑsu.
SÈkuÓikassa gumbato jÈlaÑ mocentasseva vikÈlo jÈto, so tucchahatthova
agamÈsi.
Punadivasato paÔÔhÈyapi vaÔÔakÈ tatheva karonti. Sopi yÈva
s|riyattha~gamanÈ jÈlameva mocento kiÒci alabhitvÈ tucchahatthova gehaÑ
gacchati. Athassa bhariyÈ kujjhitvÈ “tvaÑ divase divase tucchahattho
Ègacchasi, aÒÒampi te bahi positabbaÔÔhÈnaÑ atthi maÒÒe”ti Èha. SÈkuÓiko
“bhadde mama aÒÒaÑ positabbaÔÔhÈnaÑ natthi, apica kho pana te vaÔÔakÈ
samaggÈ hutvÈ caranti, mayÈ khittamatte jÈlaÑ ÈdÈya kaÓÔakagumbe
khipitvÈ gacchanti, na kho panete sabbakÈlameva sammodamÈnÈ
viharissanti, tvaÑ mÈ cintayi, yadÈ te vivÈdamÈpajjissanti, tadÈ te sabbeva
ÈdÈya tava mukhaÑ hÈsayamÈno ÈgacchissÈmÊ”ti vatvÈ bhariyÈya imaÑ
gÈthamÈha–
33. “SammodamÈnÈ gacchanti, jÈlamÈdÈya pakkhino.
YadÈ te vivadissanti, tadÈ ehinti me vasan”ti.
Tattha yadÈ te vivadissantÊti yasmiÑ kÈle te vaÔÔakÈ nÈnÈladdhikÈ
nÈnÈgÈhÈ hutvÈ vivadissanti, kalahaÑ karissantÊti attho. TadÈ ehinti me
vasanti tasmiÑ kÈle sabbepi te mama vasaÑ Ègacchissanti, athÈhaÑ te
gahetvÈ tava mukhaÑ hÈsento ÈgacchissÈmÊti bhariyaÑ samassÈsesi.
KatipÈhasseva pana accayena eko vaÔÔako gocarabh|miÑ otaranto
asallakkhetvÈ aÒÒassa sÊsaÑ akkami, itaro “ko maÑ sÊse akkamÊ”ti kujjhi.
“AhaÑ asallakkhetvÈ akkamiÑ, mÈ kujjhÊ”ti vuttepi kujjhiyeva. Te
punappunaÑ kathentÈ “tvameva maÒÒe jÈlaÑ ukkhipasÊ”ti aÒÒamaÒÒaÑ
vivÈdaÑ kariÑsu. Tesu vivadantesu bodhisatto cintesi “vivÈdake
sotthibhÈvo nÈma natthi, idÈneva te jÈlaÑ na ukkhipissanti, tato mahantaÑ
vinÈsaÑ pÈpuÓissanti, sÈkuÓiko okÈsaÑ labhissati, mayÈ imasmiÑ ÔhÈne na
sakkÈ vasitun”ti. So attano parisaÑ ÈdÈya aÒÒattha gato. SÈkuÓikopi kho
katipÈhaccayena ÈgantvÈ vaÔÔakavassitaÑ vassitvÈ tesaÑ sannipatitÈnaÑ
upari
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jÈlaÑ khipi. Atheko vaÔÔako “tuyhaÑ kira jÈlaÑ ukkhipantasseva matthake
lomÈni patitÈni, idÈni ukkhipÈ”ti Èha. Aparo “tuyhaÑ kira jÈlaÑ
ukkhipantasseva dvÊsu pakkhesu pattÈni patitÈni, idÈni ukkhipÈ”ti Èha. Iti
tesaÑ “tvaÑ ukkhipa, tvaÑ ukkhipÈ”ti vadantÈnaÒÒeva sÈkuÓiko jÈlaÑ
ukkhipitvÈ sabbeva te ekato katvÈ pacchiÑ p|retvÈ bhariyaÑ hÈsayamÈno
gehaÑ agamÈsi.
SatthÈ “evaÑ mahÈrÈjÈ ÒÈtakÈnaÑ kalaho nÈma na yutto, kalaho
vinÈsam|lameva hotÊ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ apaÓÉitavaÔÔako Devadatto ahosi,
paÓÉitavaÔÔako pana ahameva ahosin”ti.
SammodamÈnajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MacchajÈtakavaÓÓanÈ (34)
Na maÑ sÊtaÑ na maÑ uÓhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ taÑ bhikkhuÑ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. SaccaÑ BhagavÈti.
KenÈsi ukkaÓÔhÈpitoti. PurÈÓadutiyikÈ me bhante madhurahattharasÈ, taÑ
jahituÑ na sakkomÊti. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu esÈ itthÊ tava
anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ nissÈya maraÓaÑ pÈpuÓanto maÑ
Ègamma maraÓÈ mutto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohito ahosi. TadÈ kevaÔÔÈ nadiyaÑ jÈlaÑ khipiÑsu. Atheko mahÈmaccho
rativasena attano macchiyÈ saddhiÑ kÊÄamÈno Ègacchati. Tassa sÈ macchÊ
purato gacchamÈnÈ jÈlagandhaÑ ghÈyitvÈ jÈlaÑ pariharamÈnÈ gatÈ, so pana
kÈmagiddho lolamaccho jÈlakucchimeva paviÔÔho. KevaÔÔÈ tassa jÈlaÑ
paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ jÈlaÑ ukkhipitvÈ macchaÑ gahetvÈ amÈretvÈva
vÈlikÈpiÔÔhe khipitvÈ “imaÑ a~gÈresu pacitvÈ khÈdissÈmÈ”ti a~gÈre karonti,
s|laÑ tacchenti. Maccho “etaÑ a~gÈratÈpanaÑ vÈ s|lavijjhanaÑ vÈ aÒÒaÑ
vÈ pana dukkhaÑ na maÑ kilameti,
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yaÑ panesÈ macchÊ ‘aÒÒaÑ so n|na ratiyÈ gato’ti mayi domanassaÑ
Èpajjati, tameva maÑ bÈdhatÊ”ti paridevamÈno imaÑ gÈthamÈha–
34. “Na maÑ sÊtaÑ na maÑ uÓhaÑ, na maÑ jÈlasmi bÈdhanaÑ.
YaÒca maÑ maÒÒate macchÊ, aÒÒaÑ so ratiyÈ gato”ti.
Tattha na maÑ sÊtaÑ na maÑ uÓhanti macchÈnaÑ udakÈ nÊhaÔakÈle
sÊtaÑ hoti, tasmiÑ vigate uÓhaÑ hoti, tadubhayampi sandhÈya “na maÑ
sÊtaÑ na maÑ uÓhaÑ bÈdhatÊ”ti paridevati. Yampi a~gÈresu
paccanam|lakaÑ dukkhaÑ bhavissati, tampi sandhÈya “na maÑ uÓhan”ti
paridevateva. Na maÑ jÈlasmi bÈdhananti yampi me jÈlasmiÑ bÈdhanaÑ
ahosi, tampi maÑ na bÈdhetÊti paridevati. “YaÒca man”ti-ÈdÊsu ayaÑ
piÓÉattho–sÈ macchÊ mama jÈle patitassa imehi kevaÔÔehi gahitabhÈvaÑ
ajÈnantÊ maÑ apassamÈnÈ “so maccho idÈni aÒÒaÑ macchiÑ kÈmaratiyÈ
gato bhavissatÊ”ti cinteti, taÑ tassÈ domanassappattÈya cintanaÑ maÑ
bÈdhatÊti vÈlikÈpiÔÔhe nipanno paridevati.
TasmiÑ samaye purohito dÈsaparivuto nhÈnatthÈya nadÊtÊraÑ Ègato. So
pana sabbarutaÒÒ| hoti. Tenassa macchaparidevanaÑ sutvÈ etadahosi “ayaÑ
maccho kilesavasena1 paridevati, evaÑ Èturacitto kho panesa mÊyamÈno
nirayeyeva nibbattissati, ahamassa avassayo bhavissÈmÊ”ti kevaÔÔÈnaÑ
santikaÑ gantvÈ “ambho tumhe amhÈkaÑ ekadivasampi byaÒjanatthÈya
macchaÑ na dethÈ”ti Èha. KevaÔÔÈ “kiÑ vadetha sÈmi, tumhÈkaÑ
ruccanakamacchaÑ gaÓhitvÈ gacchathÈ”ti ÈhaÑsu. AmhÈkaÑ aÒÒena
kammaÑ natthi, imaÒÒeva dethÈti. GaÓhatha sÈmÊti. Bodhisatto taÑ ubhohi
hatthehi gahetvÈ nadÊtÊre nisÊditvÈ “ambho maccha sace tÈhaÑ ajja na
passeyyaÑ, jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓeyyÈsi, idÈni ito paÔÔhÈya mÈ kilesavasiko
ahosÊ”ti ovaditvÈ udake vissajjetvÈ nhatvÈ nagaraÑ pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SatthÈpi
anusandhiÑ
______________________________________________________________
1. KilesaparidevanaÑ (SÊ), kilesaparidevitaÑ (SyÈ, I)
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ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ macchÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, maccho
ukkaÓÔhitabhikkhu, purohito pana ahameva ahosin”ti.
MacchajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. VaÔÔakajÈtakavaÓÓanÈ (35)
Santi pakkhÈ apatanÈti idaÑ SatthÈ Magadhesu cÈrikaÑ caramÈno
dÈvagginibbÈnaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ hi samaye SatthÈ Magadhesu
cÈrikaÑ caramÈno aÒÒatarasmiÑ MagadhagÈmake piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto bhikkhugaÓaparivuto maggaÑ paÔipajji.
TasmiÑ samaye mahÈÉÈho1 uÔÔhahi, purato ca pacchato ca bah| bhikkh|
dissanti, sopi kho aggi ekadh|mo ekajÈlo hutvÈ avattharamÈno Ègacchateva.
Tattheke puthujjanabhikkh| maraÓabhayabhÊtÈ “paÔaggiÑ dassÈma, tena
daÉÉhaÔÔhÈnaÑ itaro aggi na ottharissatÊ”ti araÓisahitaÑ nÊharitvÈ aggiÑ
karonti. Apare ÈhaÑsu “Èvuso tumhe kiÑ nÈma karotha, gaganamajjhe
ÔhitaÑ candamaÓÉalaÑ, pÈcÊnalokadhÈtuto uggacchantaÑ
sahassaraÑsipaÔimaÓÉitaÑ s|riyamaÓÉalaÑ, velÈya tÊre ÔhitÈ samuddaÑ,
SineruÑ nissÈya ÔhitÈ SineruÑ apassantÈ viya sadevake loke aggapuggalaÑ
attanÈ saddhiÑ gacchantameva SammÈsambuddhaÑ anoloketvÈ ‘paÔaggiÑ
demÈ’ti vadatha, BuddhabalaÑ nÈma na jÈnÈtha, etha Satthu santikaÑ
gamissÈmÈ”ti. Te purato ca pacchato ca gacchantÈ sabbepi ekato hutvÈ
Dasabalassa santikaÑ agamaÑsu, SatthÈ mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro
aÒÒatarasmiÑ padese aÔÔhÈsi. DÈvaggi abhibhavanto viya viravanto
Ègacchati. ŒgantvÈ TathÈgatassa ÔhitaÔÔhÈnaÑ patvÈ tassa padesassa samantÈ
soÄasakarÊsamattaÔÔhÈnaÑ patto udake opilÈpitatiÓukkÈ viya nibbÈyi,
vinibbedhato dvattiÑsakarÊsamattaÔÔhÈnaÑ avattharituÑ nÈsakkhi.
Bhikkh| Satthu guÓakathaÑ ÈrabhiÑsu “aho BuddhÈnaÑ guÓÈ nÈma,
ayaÑ hi nÈma acetano aggi BuddhÈnaÑ ÔhitaÔÔhÈnaÑ avattharituÑ na
sakkoti,
______________________________________________________________
1. MahÈdÈvo (SÊ, SyÈ, I)
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udake tiÓukkÈ viya nibbÈyati, aho BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvo nÈmÈ”ti. SatthÈ
tesaÑ kathaÑ sutvÈ “na bhikkhave etaÑ etarahi mayhaÑ balaÑ, yaÑ imaÑ
bh|mippadesaÑ patvÈ esa aggi nibbÈyati. IdaÑ pana mayhaÑ
porÈÓakasaccabalaÑ. ImasmiÑ hi padese sakalampi imaÑ kappaÑ aggi na
jalissati, kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyaÑ nÈmetan”ti Èha. AthÈyasmÈ Œnando Satthu
nisÊdanatthÈya catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapesi, nisÊdi SatthÈ palla~kaÑ
ÈbhujitvÈ. BhikkhusaÑghopi TathÈgataÑ vanditvÈ parivÈretvÈ nisÊdi. Atha
SatthÈ “idaÑ tÈva bhante amhÈkaÑ pÈkaÔaÑ, atÊtaÑ paÔicchannaÑ, taÑ no
pÈkaÔaÑ karothÈ”ti bhikkh|hi ÈyÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe tasmiÑ yeva padese bodhisatto vaÔÔakayoniyaÑ
paÔisandhiÑ gahetvÈ mÈtukucchito jÈto aÓÉakosaÑ padÈletvÈ nikkhantakÈle
mahÈgeÓÉukappamÈÓo1 vaÔÔakapotako ahosi. Atha naÑ mÈtÈpitaro kulÈvake
nipajjÈpetvÈ mukhatuÓÉakena gocaraÑ ÈharitvÈ posenti. Tassa pakkhe
pasÈretvÈ ÈkÈse gamanabalaÑ vÈ pÈde ukkhipitvÈ thale gamanabalaÑ vÈ
natthi. TaÒca padesaÑ saÑvacchare saÑvacchare dÈvaggi gaÓhÈti, so
tasmimpi samaye mahÈravaÑ ravanto taÑ padesaÑ gaÓhi, sakuÓasaÑghÈ
attano attano kulÈvakehi nikkhamitvÈ maraÓabhayabhÊtÈ viravantÈ palÈyanti,
bodhisattassapi mÈtÈpitaro maraÓabhayabhÊtÈ bodhisattaÑ chaÉÉetvÈ
palÈyiÑsu. Bodhisatto kulÈvake nipannakova gÊvaÑ ukkhipitvÈ avattharitvÈ
ÈgacchantaÑ aggiÑ disvÈ cintesi “sace mayhaÑ pakkhe pasÈretvÈ ÈkÈsena
gamanabalaÑ bhaveyya, uppatitvÈ aÒÒattha gaccheyyaÑ. Sace pÈde
ukkhipitvÈ gamanabalaÑ bhaveyya, padavÈrena aÒÒattha gaccheyyaÑ.
MÈtÈpitaropi kho me maraÓabhayabhÊtÈ maÑ ekakaÑ pahÈya attÈnaÑ
parittÈyantÈ palÈtÈ. IdÈni me aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ natthi, atÈÓomhi asaraÓo,
kiÑ nu kho ajja mayÈ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti.
Athassa etadahosi “imasmiÑ loke sÊlaguÓo nÈma atthi, saccaguÓo nÈma
atthi, atÊte pÈramiyo p|retvÈ bodhim|le nisÊditvÈ abhisambuddhÈ
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanasampannÈ
saccÈnuddayakÈruÒÒakhantisamannÈgatÈ sabbasattesu
samappavattamettÈbhÈvanÈ
______________________________________________________________
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sabbaÒÒubuddhÈ nÈma atthi, tehi ca paÔividdhÈ dhammaguÓÈ nÈma atthi,
mayi cÈpi ekaÑ saccaÑ atthi, saÑvijjamÈno eko sabhÈvadhammo paÒÒÈyati,
tasmÈ atÊte Buddhe ceva tehi paÔividdhaguÓe ca ÈvajjetvÈ mayi vijjamÈnaÑ
saccasabhÈvadhammaÑ gahetvÈ saccakiriyaÑ katvÈ aggiÑ paÔikkamÈpetvÈ
ajja mayÈ attano ceva sesasakuÓÈnaÒca sotthibhÈvaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Tena
vuttaÑ–
“Atthi loke sÊlaguÓo, saccaÑ soceyyanuddayÈ.
Tena saccena kÈhÈmi, saccakiriyamanuttaraÑ1.
ŒvajjetvÈ dhammabalaÑ, saritvÈ pubbake Jine.
SaccabalamavassÈya, saccakiriyamakÈsahan”ti2.
Atha bodhisatto atÊte parinibbutÈnaÑ BuddhÈnaÑ guÓe ÈvajjetvÈ attani
vijjamÈnaÑ saccasabhÈvaÑ Èrabbha saccakiriyaÑ karonto imaÑ
gÈthamÈha–
35. “Santi pakkhÈ apatanÈ, santi pÈdÈ avaÒcanÈ.
MÈtÈpitÈ ca nikkhantÈ, jÈtaveda paÔikkamÈ”ti.
Tattha santi pakkhÈ apatanÈti mayhaÑ pakkhÈ nÈma atthi upalabbhanti,
no ca kho sakkÈ etehi uppatituÑ ÈkÈsena gantunti apatanÈ. Santi pÈdÈ
avaÒcanÈti pÈdÈpi me atthi, tehi pana vaÒcituÑ padavÈragamanena gantuÑ
na sakkÈti avaÒcanÈ. MÈtÈpitÈ ca nikkhantÈti ye ca maÑ aÒÒattha neyyuÑ,
tepi maraÓabhayena mÈtÈpitaro nikkhantÈ. JÈtavedÈti aggiÑ Èlapati. So hi
jÈtova vedayati paÒÒÈyati, tasmÈ “jÈtavedo”ti vuccati. PaÔikkamÈti
paÔigaccha nivattÈti jÈtavedaÑ ÈÓÈpeti.
Iti mahÈsatto “sace mayhaÑ pakkhÈnaÑ atthibhÈvo, te ca pasÈretvÈ
ÈkÈse apatanabhÈvo, pÈdÈnaÑ atthibhÈvo, te ca ukkhipitvÈ avaÒcanabhÈvo,
mÈtÈpit|naÑ maÑ kulÈvakeyeva chaÉÉetvÈ palÈtabhÈvo ca sacco3
sabhÈvabh|toyeva, jÈtaveda
______________________________________________________________
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etena saccena tvaÑ ito parikkamÈ”ti kulÈvake nipannakova saccakiriyaÑ
akÈsi. Tassa saha saccakiriyÈya soÄasakarÊsamatte ÔhÈne jÈtavedo paÔikkami.
PaÔikkamanto ca na jhÈyamÈnova aÒÒaÑ gato, udake pana opilÈpitÈ ukkÈ
viya tattheva nibbÈyi. Tena vuttaÑ–
“Saha sacce kate mayhaÑ, mahÈpajjalito sikhÊ.
Vajjesi soÄasa karÊsÈni, udakaÑ patvÈ yathÈ sikhÊ”ti1.
TaÑ pana ÔhÈnaÑ sakalepi imasmiÑ kappe agginÈ anabhibhavanÊyattÈ
kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyaÑ nÈma jÈtaÑ. EvaÑ bodhisatto saccakiriyaÑ katvÈ
jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “na bhikkhave imassa vanassa agginÈ anajjhottharaÓaÑ etarahi
mayhaÑ balaÑ, porÈÓaÑ panetaÑ vaÔÔapotakakÈle mayhameva
saccabalan”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ ahesuÑ, keci sakadÈgÈmino, keci
anÈgÈmino, keci arahattaÑ pattÈti. SatthÈpi anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈpitaro etarahi mÈtÈpitarova ahesuÑ, vaÔÔakarÈjÈ
pana ahameva ahosin”ti.
VaÔÔakajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SakuÓajÈtakavaÓÓanÈ (36)
YaÑ nissitÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto daÉÉhapaÓÓasÈlaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Eko kira bhikkhu Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ
gahetvÈ Jetavanato nikkhamma Kosalesu ekaÑ paccantagÈmaÑ nissÈya
ekasmiÑ araÒÒasenÈsane vasati. Athassa paÔhamamÈseyeva paÓÓasÈlÈ
Éayhittha. So “paÓÓasÈlÈ me daÉÉhÈ, dukkhaÑ vasÈmÊ”ti manussÈnaÑ
Ècikkhi. ManussÈ “idÈni no khettaÑ parisukkhaÑ, kedÈre pÈyetvÈ
karissÈma”, tasmiÑ pÈyite “bÊjaÑ vapitvÈ”, bÊje vutte “vatiÑ katvÈ”, vatiyÈ
katÈya “niddÈyitvÈ2, lÈyitvÈ, madditvÈ”ti evaÑ taÑ taÑ kammaÑ
apadisantÈyeva temÈsaÑ vÊtinÈmesuÑ. So bhikkhu temÈsaÑ ajjhokÈse
dukkhaÑ
______________________________________________________________
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vasanto kammaÔÔhÈnaÑ vaÉÉhetvÈ visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi. PavÈretvÈ
pana Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tena
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kiÑ bhikkhu sukhena vassaÑvutthosi,
kammaÔÔhÈnaÑ te matthakaÑ pattan”ti pucchi. So taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ
“senÈsanasappÈyassa me abhÈvena kammaÔÔhÈnaÑ matthakaÑ na pattan”ti
Èha. SatthÈ “pubbe bhikkhu tiracchÈnagatÈpi attano sappÈyÈsappÈyaÑ
jÈniÑsu, tvaÑ kasmÈ na aÒÒÈsÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ sakuÓasaÑghaparivuto araÒÒÈyatane
sÈkhÈviÔapasampannaÑ mahÈrukkhaÑ nissÈya vasati. AthekadivasaÑ tassa
rukkhassa sÈkhÈsu aÒÒamaÒÒaÑ ghaÑsantÊsu cuÓÓaÑ patati, dh|mo uÔÔhÈti.
TaÑ disvÈ bodhisatto cintesi “imÈ dve sÈkhÈ evaÑ ghaÑsamÈnÈ aggiÑ
vissajjessanti, so patitvÈ purÈÓapaÓÓÈni gaÓhissati, tato paÔÔhÈya imampi
rukkhaÑ jhÈpessati, na sakkÈ idha amhehi vasituÑ, ito palÈyitvÈ aÒÒattha
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. So sakuÓasaÑghassa imaÑ gÈthamÈha–
36. “YaÑ nissitÈ jagatiruhaÑ viha~gamÈ, svÈyaÑ aggiÑ pamuÒcati.
DisÈ bhajatha vakka~gÈ, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha jagatiruhanti jagati vuccati pathavÊ, tattha jÈtattÈ rukkho
“jagatiruho”ti vuccati. Viha~gamÈti vihaÑ vuccati ÈkÈsaÑ, tattha gamanato
pakkhÊ “viha~gamÈ”ti vuccanti. DisÈ bhajathÈti imaÑ rukkhaÑ muÒcitvÈ ito
palÈyantÈ catasso disÈ bhajatha. Vakka~gÈti sakuÓe Èlapati. Te hi
uttama~gaÑ galaÑ kadÈci kadÈci va~kaÑ karonti, tasmÈ “vakka~gÈ”ti
vuccanti. Va~kÈ vÈ tesaÑ ubhosu passesu pakkhÈ jÈtÈti vakka~gÈ. JÈtaÑ
saraÓato bhayanti amhÈkaÑ avassayarukkhatoyeva bhayaÑ nibbattaÑ, etha
aÒÒattha gacchÈmÈti.
Bodhisattassa vacanakarÈ paÓÉitasakuÓÈ tena saddhiÑ ekappahÈreneva
uppatitvÈ aÒÒattha gatÈ. Ye pana apaÓÉitÈ, te “evameva esa bindumatte
udake kumbhÊle passatÊ”ti tassa vacanaÑ aggahetvÈ tattheva vasiÑsu. Tato
na cirasseva bodhisattena cintitÈkÈreneva aggi nibbattitvÈ taÑ rukkhaÑ
aggahesi. Dh|mesu ca jÈlÈsu ca uÔÔhitÈsu

JÈtakaÔÔhakathÈ

233

dh|mandhÈ sakuÓÈ aÒÒattha gantuÑ nÈsakkhiÑsu, aggimhi patitvÈ patitvÈ
vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu.
SatthÈ “evaÑ bhikkhu pubbe tiracchÈnagatÈpi rukkhagge vasantÈ attano
sappÈyÈsappÈyaÑ jÈnanti, tvaÑ kasmÈ na aÒÒÈsÊ”ti imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale
patiÔÔhito. SatthÈpi anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
bodhisattassa vacanakarÈ sakuÓÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, paÓÉitasakuÓo pana
ahameva ahosin”ti.
SakuÓajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. TittirajÈtakavaÓÓanÈ (37)
Ye vuÉÉhamapacÈyantÊti idaÑ SatthÈ SÈvatthiÑ gacchanto
SÈriputtattherassa senÈsanapaÔibÈhanaÑ Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉikena hi
vihÈraÑ kÈretvÈ d|te pesite SatthÈ RÈjagahÈ nikkhamma VesÈliÑ patvÈ
tattha yathÈbhirantaÑ viharitvÈ “SÈvatthiÑ gamissÈmÊ”ti maggaÑ paÔipajji.
Tena ca samayena chabbaggiyÈnaÑ antevÈsikÈ purato purato gantvÈ
therÈnaÑ senÈsanesu aggahitesveva “idaÑ senÈsanaÑ amhÈkaÑ
upajjhÈyassa, idaÑ Ècariyassa, idaÑ amhÈkameva bhavissatÊ”ti senÈsanÈni
palibundhenti. PacchÈ ÈgatÈ therÈ senÈsanÈni na labhanti.
SÈriputtattherassÈpi antevÈsikÈ therassa senÈsanaÑ pariyesantÈ na labhiÑsu.
Thero senÈsanaÑ alabhanto Satthu senÈsanassa avid|re ekasmiÑ
rukkham|le nisajjÈya ca ca~kamena ca rattiÑ vÊtinÈmesi. SatthÈ
pacc|sasamaye nikkhamitvÈ ukkÈsi, theropi ukkÈsi. Ko esoti. AhaÑ bhante
SÈriputtoti. SÈriputta imÈya velÈya idha kiÑ karosÊti. So taÑ pavattiÑ
Èrocesi. SatthÈ therassa vacanaÑ sutvÈ “idÈni tÈva mayi jÊvanteyeva bhikkh|
aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ apatissÈ viharanti, parinibbute kiÑ nu kho
karissantÊ”ti Èvajjentassa dhammasaÑvego udapÈdi.
So pabhÈtÈya rattiyÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ bhikkh| pucchi
“saccaÑ kira bhikkhave chabbaggiyÈ bhikkh| purato purato gantvÈ
therÈnaÑ
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bhikkh|naÑ senÈsanaÑ paÔibÈhantÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. Tato chabbaggiye
garahitvÈ dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “ko nu kho bhikkhave
aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ arahatÊ”ti. Ekacce “khattiyakulÈ
pabbajito”ti ÈhaÑsu, ekacce “brÈhmaÓakulÈ, gahapatikulÈ pabbajito”ti,
apare “vinayadharo, dhammakathiko, paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ, dutiyassa,
tatiyassa, catutthassa jhÈnassa lÈbhÊ”ti. Apare “sotÈpanno, sakadÈgÈmÊ,
anÈgÈmÊ, arahÈ, tevijjo, chaÄabhiÒÒo”ti ÈhaÑsu. EvaÑ tehi bhikkh|hi attano
attano rucivasena aggÈsanÈdirahÈnaÑ kathitakÈle SatthÈ Èha “na bhikkhave
mayhaÑ sÈsane aggÈsanÈdÊni patvÈ khattiyakulÈ pabbajito pamÈÓaÑ, na
brÈhmaÓakulÈ pabbajito, na gahapatikulÈ pabbajito, na vinayadharo, na
suttantiko, na Èbhidhammiko, na paÔhamajjhÈnÈdilÈbhino, na sotÈpannÈdayo
pamÈÓaÑ, atha kho bhikkhave imasmiÑ sÈsane yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ
paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ kÈtabbaÑ, aggÈsanaÑ
aggodakaÑ aggapiÓÉo laddhabbo. Idamettha pamÈÓaÑ. TasmÈ vuÉÉhataro
bhikkhu etesaÑ anucchaviko. IdÈni kho pana bhikkhave SÈriputto mayhaÑ
aggasÈvako anudhammacakkappavattako mamÈnantaraÑ senÈsanaÑ
laddhuÑ arahati, so imaÑ rattiÑ senÈsanaÑ alabhanto rukkham|le
vÊtinÈmesi, tumhe idÈneva evaÑ agÈravÈ apatissÈ, gacchante gacchante kÈle
kinti katvÈ viharissathÈ”ti. Atha nesaÑ ovÈdadÈnatthÈya “pubbe bhikkhave
tiracchÈnagatÈpi ‘na kho panetaÑ amhÈkaÑ patir|paÑ, yaÑ mayaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ apatissÈ asabhÈgavuttino vihareyyÈma, amhesu
mahallakataraÑ jÈnitvÈ tassa abhivÈdanÈdÊni karissÈmÈ’ti sÈdhukaÑ
vÊmaÑsitvÈ ‘ayaÑ no mahallako’ti ÒatvÈ tassa abhivÈdanÈdÊni katvÈ
devapathaÑ p|rayamÈnÈ gatÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Himavantappadese1 ekaÑ mahÈnigrodhaÑ upanissÈya tayo sahÈyÈ
vihariÑsu tittiro makkaÔo hatthÊti. Te aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ apatissÈ
asabhÈgavuttino ahesuÑ. Atha nesaÑ etadahosi “na yuttaÑ amhÈkaÑ evaÑ
viharituÑ, yann|na mayaÑ yo no mahallakataro,
______________________________________________________________
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tassa abhivÈdanÈdÊni karontÈ vihareyyÈmÈ”ti. “Ko pana no mahallakataro”ti
cintentÈ ekadivasaÑ “attheso upÈyo”ti tayopi janÈ nigrodham|le nisÊditvÈ
tittiro ca makkaÔo ca hatthiÑ pucchiÑsu “samma hatthi tvaÑ imaÑ
nigrodharukkhaÑ kÊvappamÈÓakÈlato paÔÔhÈya jÈnÈsÊ”ti. So Èha “sammÈ
ahaÑ taruÓapotakakÈle imaÑ nigrodhagacchaÑ antarasatthÊsu katvÈ
gacchÈmi, avattharitvÈ1 ÔhitakÈle ca pana me etassa aggasÈkhÈ nÈbhiÑ
ghaÔÔeti, evÈhaÑ imaÑ gacchakÈlato paÔÔhÈya jÈnÈmÊ”ti. Puna ubhopi janÈ
purimanayeneva makkaÔaÑ pucchiÑsu. So Èha “ahaÑ sammÈ
makkaÔacchÈpako samÈno bh|miyaÑ nisÊditvÈ gÊvaÑ anukkhipitvÈva imassa
nigrodhapotakassa agga~kure khÈdÈmi, evÈhaÑ imaÑ khuddakakÈlato
paÔÔhÈya jÈnÈmÊ”ti. Atha itare ubhopi purimanayeneva tittiraÑ pucchiÑsu.
So Èha “sammÈ pubbe asukasmiÑ nÈma ÔhÈne mahÈnigrodharukkho ahosi,
ahaÑ tassa phalÈni khÈditvÈ imasmiÑ ÔhÈne vaccaÑ pÈtesiÑ, tato esa
rukkho jÈto, evÈhaÑ imaÑ ajÈtakÈlato paÔÔhÈya jÈnÈmi, tasmÈ ahaÑ tumhehi
jÈtiyÈ mahallakataro”ti.
EvaÑ vutte makkaÔo ca hatthÊ ca tittirapaÓÉitaÑ ÈhaÑsu “samma tvaÑ
amhehi mahallakataro, ito paÔÔhÈya mayaÑ tava
sakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈni ceva abhivÈdanapaccuÔÔhÈnaaÒjalikammasÈmÊcikammÈni ca karissÈma, ovÈde ca te ÔhassÈma, tvaÑ pana
ito paÔÔhÈya amhÈkaÑ ovÈdÈnusÈsaniÑ dadeyyÈsÊ”ti. Tato paÔÔhÈya tittiro
tesaÑ ovÈdaÑ adÈsi, sÊlesu patiÔÔhÈpesi, sayampi sÊlÈni samÈdiyi. Te tayopi
janÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈya aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ sappatissÈ
sabhÈgavuttino hutvÈ jÊvitapariyosÈne devalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ. TesaÑ
tiÓÓaÑ samÈdÈnaÑ tittiriyaÑ brahmacariyaÑ nÈma ahosi.
Te hi nÈma bhikkhave tiracchÈnagatÈ aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ sappatissÈ
vihariÑsu, tumhe evaÑ svÈkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ kasmÈ
aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ apatissÈ viharatha. AnujÈnÈmi bhikkhave ito paÔÔhÈya
tumhÈkaÑ yathÈvuÉÉhaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ
sÈmÊcikammaÑ, yathÈvuÉÉhaÑ aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ, na ito
paÔÔhÈya ca navakatarena
______________________________________________________________
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vuÉÉhataro senÈsanena paÔibÈhitabbo, yo paÔibÈheyya, ÈpattidukkaÔassÈti
evaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
37. “Ye vuÉÉhamapacÈyanti, narÈ dhammassa kovidÈ.
DiÔÔheva dhamme pÈsaÑsÈ, samparÈye ca suggatÊ”ti.
Tattha ye vuÉÉhamapacÈyantÊti jÈtivuÉÉho vayovuÉÉho guÓavuÉÉhoti
tayo vuÉÉhÈ. Tesu jÈtisampanno jÈtivuÉÉho nÈma, vaye Ôhito vayovuÉÉho
nÈma, guÓasampanno guÓavuÉÉho nÈma. Tesu guÓasampanno vayovuÉÉho
imasmiÑ ÔhÈne “vuÉÉho”ti adhippeto. ApacÈyantÊti jeÔÔhÈpacÈyikakammena
p|jenti. Dhammassa kovidÈti jeÔÔhÈpacÈyanadhammassa kovidÈ kusalÈ.
DiÔÔheva dhammeti imasmiÑ yeva attabhÈve. PÈsaÑsÈti pasaÑsÈrahÈ.
SamparÈye ca suggatÊti samparetabbe imaÑ lokaÑ hitvÈ gantabbe
paralokepi tesaÑ sugatiyeva hotÊti. AyaÑ panettha piÓÉattho–bhikkhave
khattiyÈ vÈ hontu brÈhmaÓÈ vÈ vessÈ vÈ suddÈ vÈ gahaÔÔhÈ vÈ pabbajitÈ vÈ
tiracchÈnagatÈ vÈ, ye keci sattÈ jeÔÔhÈpacitikamme chekÈ kusalÈ
guÓasampannÈnaÑ vayovuÉÉhÈnaÑ apacitiÑ karonti, te imasmiÒca
attabhÈve jeÔÔhÈpacitikÈrakÈti pasaÑsaÑ vaÓÓanaÑ thomanaÑ labhanti,
kÈyassa ca bhedÈ sagge nibbattantÊti.
EvaÑ SatthÈ jeÔÔhÈpacitikammassa guÓaÑ kathetvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ hatthinÈgo MoggallÈno ahosi, makkaÔo
SÈriputto, tittirapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
TittirajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
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8. BakajÈtakavaÓÓanÈ (38)
NÈccantaÑ nikatippaÒÒoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
cÊvaravaÉÉhakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Eko kira JetavanavÈsiko
bhikkhu yaÑkiÒci cÊvare kattabbaÑ chedanaghaÔÔanavicÈraÓasibbanÈdikaÑ
kammaÑ, tattha sukusalo. So tÈya kusalatÈya cÊvaraÑ vaÉÉheti, tasmÈ
“cÊvaravaÉÉhako”tveva paÒÒÈyittha. KiÑ panesa karotÊti? JiÓÓapilotikÈsu
hatthakammaÑ dassetvÈ suphassikaÑ manÈpaÑ cÊvaraÑ katvÈ
rajanapariyosÈne piÔÔhodakena rajitvÈ sa~khena ghaÑsitvÈ ujjalaÑ
manuÒÒaÑ katvÈ nikkhipati. CÊvarakammaÑ kÈtuÑ ajÈnantÈ bhikkh| ahate
sÈÔake gahetvÈ tassa santikaÑ ÈgantvÈ “mayaÑ cÊvaraÑ kÈtuÑ na jÈnÈma,
cÊvaraÑ no katvÈ dethÈ”ti vadanti. So “cÊvaraÑ Èvuso kariyamÈnaÑ cirena
niÔÔhÈti, mayÈ katacÊvarameva atthi, ime sÈÔake ÔhapetvÈ taÑ gaÓhitvÈ
gacchathÈ”ti nÊharitvÈ dasseti. Te tassa vaÓÓasampattimeva disvÈ antaraÑ
ajÈnantÈ “thiran”ti saÒÒÈya ahatasÈÔake cÊvaravaÉÉhakassa datvÈ taÑ
gaÓhitvÈ gacchanti. TaÑ tehi thokaÑ kiliÔÔhakÈle uÓhodakena
dhoviyamÈnaÑ attano pakatiÑ dasseti, tattha tattha jiÓÓaÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati,
te vippaÔisÈrino honti. EvaÑ ÈgatÈgate pilotikÈhi vaÒcento so bhikkhu
sabbattha pÈkaÔo jÈto.
YathÈ cesa Jetavane, tathÈ aÒÒatarasmiÑ gÈmakepi eko cÊvaravaÉÉhako
lokaÑ vaÒceti. Tassa sambhattÈ bhikkh| “bhante Jetavane kira eko
cÊvaravaÉÉhako evaÑ lokaÑ vaÒcetÊ”ti ÈrocesuÑ. Athassa etadahosi
“handÈhaÑ taÑ nagaravÈsikaÑ vaÒcemÊ”ti pilotikacÊvaraÑ atimanÈpaÑ
katvÈ surattaÑ rajitvÈ taÑ pÈrupitvÈ JetavanaÑ agamÈsi. Itaro taÑ disvÈva
lobhaÑ uppÈdetvÈ “bhante imaÑ cÊvaraÑ tumhehi katan”ti pucchi.
ŒmÈvusoti. Bhante imaÑ cÊvaraÑ mayhaÑ detha, tumhe aÒÒaÑ
labhissÈthÈti. Œvuso mayaÑ gÈmavÈsikÈ dullabhapaccayÈ, imÈhaÑ tuyhaÑ
datvÈ attanÈ kiÑ pÈrupissÈmÊti. Bhante mama santike ahatasÈÔakÈ atthi, te
gahetvÈ tumhÈkaÑ cÊvaraÑ karothÈti. “Œvuso mayÈ ettha hatthakammaÑ
dassitaÑ, tayi pana evaÑ vadante kiÑ sakkÈ kÈtuÑ, gaÓhÈhi nan”ti tassa
pilotikacÊvaraÑ datvÈ ahatasÈÔake ÈdÈya taÑ vaÒcetvÈ pakkÈmi.
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JetavanavÈsikopi taÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ katipÈhaccayena uÓhodakena
dhovanto jiÓÓapilotikabhÈvaÑ disvÈ lajjito “gÈmavÈsicÊvaravaÉÉhakena kira
JetavanavÈsiko vaÒcito”ti tassa vaÒcitabhÈvo saÑghamajjhe pÈkaÔo jÈto.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ taÑ kathaÑ kathentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchi. Te tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave
JetavanavÈsÊ cÊvaravaÉÉhako idÈneva aÒÒe vaÒceti, pubbepi vaÒcesiyeva. Na
gÈmavÈsikenÈpi idÈneva esa JetavanavÈsÊ cÊvaravaÉÉhako vaÒcito, pubbepi
vaÒcitoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ekasmiÑ araÒÒÈyatane bodhisatto aÒÒataraÑ padumasaraÑ
nissÈya Ôhite varaÓarukkhe rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ aÒÒatarasmiÑ
nÈtimahante sare nidÈghasamaye udakaÑ mandaÑ ahosi, bah| cettha
macchÈ honti. Atheko bako te macche disvÈ “ekena upÈyena ime macche
vaÒcetvÈ khÈdissÈmÊ”ti gantvÈ udakapariyante cintento nisÊdi. Atha naÑ
macchÈ disvÈ “kiÑ ayya cintento nisinnosÊ”ti pucchiÑsu. TumhÈkaÑ
cintento nisinnomhÊti. KiÑ amhÈkaÑ cintesi ayyÈti. “ImasmiÑ sare udakaÑ
parittaÑ, gocaro mando, nidÈgho ca mahanto, idÈnime macchÈ kiÑ nÈma
karissantÊ”ti tumhÈkaÑ cintento nisinnomhÊti. Atha kiÑ karoma ayyÈti.
Tumhe sace mayhaÑ vacanaÑ kareyyÈtha, ahaÑ vo ekekaÑ
mukhatuÓÉakena gahetvÈ ekaÑ paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ mahÈsaraÑ
netvÈ vissajjeyyanti. Ayya paÔhamakappikato paÔÔhÈya macchÈnaÑ
cintanakabako nÈma natthi, tvaÑ amhesu ekekaÑ khÈditukÈmosÊti. NÈhaÑ
tumhe mayhaÑ saddahante khÈdissÈmi. Sace pana sarassa atthibhÈvaÑ
mayhaÑ na saddahatha, ekaÑ macchaÑ mayÈ saddhiÑ saraÑ passituÑ
pesethÈti. MacchÈ tassa saddahitvÈ “ayaÑ jalepi thalepi samattho”ti ekaÑ
kÈÄamahÈmacchaÑ1 adaÑsu “imaÑ gahetvÈ gacchathÈ”ti. So taÑ gahetvÈ
netvÈ sare vissajjetvÈ sabbaÑ saraÑ dassetvÈ puna ÈnetvÈ tesaÑ
macchÈnaÑ santike vissajjesi. So tesaÑ macchÈnaÑ sarassa sampattiÑ
vaÓÓesi.
______________________________________________________________
1. KÈÓamahÈmacchaÑ (SÊ, I)
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Te tassa kathaÑ sutvÈ gantukÈmÈ hutvÈ “sÈdhu ayya, amhe gaÓhitvÈ
gacchahÊ”ti ÈhaÑsu.
Bako paÔhamaÑ taÑ kÈÄamahÈmacchameva gahetvÈ saratÊraÑ netvÈ
saraÑ dassetvÈ saratÊre jÈte varaÓarukkhe nilÊyitvÈ taÑ viÔapantare
pakkhipitvÈ tuÓÉena vijjhanto jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ
kaÓÔake rukkham|le pÈtetvÈ puna gantvÈ “vissaÔÔho me so maccho, aÒÒo
Ègacchat|”ti etenupÈyena ekekaÑ gahetvÈ sabbe macche khÈditvÈ puna
Ègato ekaÑ macchampi nÈddasa. Eko panettha kakkaÔako avasiÔÔho. Bako
tampi khÈditukÈmo hutvÈ “bho kakkaÔaka mayÈ sabbete macchÈ netvÈ
padumasaÒchanne mahÈsare vissajjitÈ, ehi tampi nessÈmÊ”ti. MaÑ gahetvÈ
gacchanto kathaÑ gaÓhissasÊti. aÑsitvÈ gaÓhissÈmÊti. TvaÑ evaÑ gahetvÈ
gacchanto maÑ pÈtessasi, nÈhaÑ tayÈ saddhiÑ gamissÈmÊti. MÈ bhÈyi,
ahaÑ taÑ suggahitaÑ gahetvÈ gamissÈmÊti. KakkaÔako cintesi “imassa
macche netvÈ sare vissajjanaÑ nÈma natthi. Sace pana maÑ sare
vissajjessati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce vissajjessati, gÊvamassa chinditvÈ
jÊvitaÑ harissÈmÊ”ti.
Atha naÑ evamÈha “samma baka na kho tvaÑ suggahitaÑ gahetuÑ
sakkhissasi, amhÈkaÑ pana gahaÓaÑ suggahaÓaÑ, sacÈhaÑ aÄehi tava
gÊvaÑ gahetuÑ labhissÈmi, tava gÊvaÑ suggahitaÑ katvÈ tayÈ saddhiÑ
gamissÈmÊ”ti. So taÑ “vaÒcetukÈmo esa man”ti ajÈnanto “sÈdh|”ti
sampaÔicchi. KakkaÔako attano aÄehi kammÈrasaÓÉÈsena viya tassa gÊvaÑ
suggahitaÑ katvÈ “idÈni gacchÈ”ti Èha. So taÑ netvÈ saraÑ dassetvÈ
varaÓarukkhÈbhimukho pÈyÈsi. KakkaÔako Èha “mÈtula ayaÑ saro etto,
tvaÑ pana ito kiÑ nesÊ”ti. Bako “na te mÈtulo ahaÑ, na bhaginiputtosi vata
me tvan”ti1 vatvÈ “tvaÑ ‘esa maÑ ukkhipitvÈ vicaranto mayhaÑ dÈso’ti
saÒÒaÑ karosi maÒÒe, passetaÑ varaÓarukkhassa m|le kaÓÔakarÈsiÑ, yathÈ
me te sabbe macchÈ khÈditÈ, tampi tatheva khÈdissÈmÊ”ti Èha. KakkaÔako
“ete macchÈ attano bÈlatÈya tayÈ khÈditÈ, ahaÑ pana te maÑ khÈdituÑ na
dassÈmi, taÒÒeva pana vinÈsaÑ pÈpessÈmi.
______________________________________________________________
1. PiyamÈtulako atibhaginiputtosi me tvanti (SÊ, I)
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TvaÑ hi bÈlatÈya mayÈ vaÒcitabhÈvaÑ na jÈnÈsi, marantÈ ubhopi
marissÈma, ahaÑ1 te sÊsaÑ chinditvÈ bh|miyaÑ khipissÈmÊ”ti vatvÈ
kammÈrasaÓÉÈsena viya aÄehi tassa gÊvaÑ nippÊÄesi. So vivaÔena2 mukhena
akkhÊhi assunÈ paggharantena maraÓabhayatajjito “sÈmi ahaÑ taÑ na
khÈdissÈmi, jÊvitaÑ me dehÊ”ti Èha. Yadi evaÑ otaritvÈ maÑ sarasmiÑ
vissajjehÊti. So nivattitvÈ sarameva otaritvÈ kakkaÔakaÑ sarapariyante
pa~kapiÔÔhe Ôhapesi, kakkaÔako kattarikÈya kumudanÈÄaÑ kappento viya
tassa gÊvaÑ kappetvÈ udakaÑ pÈvisi.
TaÑ acchariyaÑ disvÈ varaÓarukkhe adhivatthÈ devatÈ sÈdhukÈraÑ
dadamÈnÈ vanaÑ unnÈdayamÈnÈ madhurassarena imaÑ gÈthamÈha–
38. “NÈccantaÑ nikatippaÒÒo, nikatyÈ sukhamedhati.
ŒrÈdheti nikatippaÒÒo, bako kakkaÔakÈmivÈ”ti.
Tattha nÈccantaÑ nikatippaÒÒo, nikatyÈ sukhamedhatÊti nikati vuccati
vaÒcanÈ, nikatippaÒÒo vaÒcanapaÒÒo puggalo tÈya nikatyÈ nikatiyÈ
vaÒcanÈya na accantaÑ sukhamedhati, niccakÈle sukhasmiÑyeva
patiÔÔhÈtuÑ na sakkoti, ekaÑsena pana vinÈsaÑ pÈpuÓÈtiyevÈti attho.
ŒrÈdhetÊti paÔilabhati. NikatippaÒÒoti kerÈÔikabhÈvaÑ sikkhitapaÒÒo
pÈpapuggalo attanÈ katassa pÈpassa phalaÑ ÈrÈdheti paÔilabhati vindatÊti
attho. KathaÑ? Bako kakkaÔakÈmiva, yathÈ bako kakkaÔakÈ gÊvacchedaÑ
pÈpuÓÈti, evaÑ pÈpapuggalo attanÈ katapÈpato diÔÔhadhamme vÈ samparÈye
vÈ bhayaÑ ÈrÈdheti paÔilabhatÊti imamatthaÑ pakÈsento mahÈsatto vanaÑ
unnÈdento dhammaÑ desesi.
SatthÈ “na bhikkhave idÈneva gÈmavÈsicÊvaravaÉÉhakenesa vaÒcito,
atÊtepi vaÒcitoyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ so bako JetavanavÈsÊ cÊvaravaÉÉhako ahosi,
kakkaÔako gÈmavÈsÊ cÊvaravaÉÉhako, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
BakajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. Esa (SÊ, SyÈ)

2. VaÔÔakatena (SÊ, I)
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9. NandajÈtakavaÓÓanÈ (39)
MaÒÒe sovaÓÓayo rÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
SÈriputtattherassa saddhivihÈrikaÑ Èrabbha kathesi. So kira bhikkhu
subbaco ahosi vacanakkhamo, therassa mahantenussÈhena upakÈraÑ karoti.
AthekaÑ samayaÑ thero SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ cÈrikaÑ caranto
DakkhiÓÈgirijanapadaÑ agamÈsi. So bhikkhu tattha gatakÈle mÈnatthaddho
hutvÈ therassa vacanaÑ na karoti, “Èvuso idaÑ nÈma karohÊ”ti vutte pana
therassa paÔipakkho hoti. Thero tassa ÈsayaÑ na jÈnÈti. So tattha cÈrikaÑ
caritvÈ puna JetavanaÑ Ègato. So bhikkhu therassa JetavanavihÈraÑ
ÈgatakÈlato paÔÔhÈya puna tÈdisova jÈto. Thero TathÈgatassa Èrocesi “bhante
mayhaÑ eko saddhivihÈriko ekasmiÑ ÔhÈne satena kÊtadÈso viya hoti,
ekasmiÑ ÔhÈne mÈnatthaddho hutvÈ ‘idaÑ nÈma karohÊ’ti vutte paÔipakkho
hotÊ”ti. SatthÈ “nÈyaÑ SÈriputta bhikkhu idÈneva evaÑsÊlo, pubbepesa ekaÑ
ÔhÈnaÑ gato satena kÊtadÈso viya hoti, ekaÑ ÔhÈnaÑ gato paÔipakkho
paÔisattu hotÊ”ti vatvÈ therena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
kuÔumbiyakule paÔisandhiÑ gaÓhi. Tasseko sahÈyako kuÔumbiko sayaÑ
mahallako, bhariyÈ panassa taruÓÊ. SÈ taÑ nissÈya puttaÑ paÔilabhi. So
cintesi “ayaÑ itthÊ taruÓattÈ mamaccayena kaÒcideva purisaÑ gahetvÈ imaÑ
dhanaÑ vinÈseyya, puttassa me na dadeyya, yann|nÈhaÑ imaÑ dhanaÑ
pathavigataÑ kareyyan”ti ghare NandaÑ nÈma dÈsaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ
gantvÈ ekasmiÑ ÔhÈne taÑ dhanaÑ nidahitvÈ tassa ÈcikkhitvÈ “tÈta Nanda
imaÑ dhanaÑ mamaccayena mayhaÑ puttassa ÈcikkheyyÈsi, mÈ ca naÑ
pariccajasÊ”ti ovaditvÈ kÈlamakÈsi.
Puttopissa anukkamena vayappatto jÈto. Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta tava
pitÈ NandaÑ dÈsaÑ gahetvÈ dhanaÑ nidhesi, taÑ ÈharÈpetvÈ kuÔumbaÑ
saÓÔhapehÊ”ti. So ekadivasaÑ NandaÑ Èha “mÈtula atthi kiÒci mayhaÑ
pitarÈ dhanaÑ nidahitan”ti. Œma sÈmÊti.
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KuhiÑ taÑ nidahitanti. AraÒÒe sÈmÊti. “Tena hi gacchÈmÈ”ti
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya nidhiÔÔhÈnaÑ gantvÈ “kahaÑ mÈtula dhanan”ti Èha.
Nando Èruyha dhanamatthake ÔhatvÈ dhanaÑ nissÈya mÈnaÑ uppÈdetvÈ “are
dÈsiputta ceÔaka kuto te imasmiÑ ÔhÈne dhanan”ti kumÈraÑ akkosati.
KumÈro tassa pharusavacanaÑ sutvÈ asuÓanto viya “tena hi gacchÈmÈ”ti
taÑ gahetvÈ paÔinivattitvÈ puna dve tayo divase atikkamitvÈ agamÈsi, Nando
tatheva akkosati. KumÈro tena saddhiÑ pharusavacanaÑ avatvÈva nivattitvÈ
“ayaÑ dÈso ito paÔÔhÈya ‘dhanaÑ ÈcikkhissÈmÊ’ti gacchati, gantvÈ pana
maÑ akkosati, tattha kÈraÓaÑ na jÈnÈmi, atthi kho pana me pitu sahÈyo
kuÔumbiko, taÑ paÔipucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti bodhisattassa santikaÑ gantvÈ
sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “kiÑ nu kho tÈta kÈraÓan”ti pucchi.
Bodhisatto “yasmiÑ te tÈta ÔhÈne Ôhito Nando akkosati, tattheva te pitu
santakaÑ dhanaÑ, tasmÈ yadÈ te nando akkosati, tadÈ naÑ ‘ehi re dÈsa kiÑ
akkosasÊ’ti ÈkaÉÉhitvÈ taÑ ÔhÈnaÑ bhinditvÈ kulasantakaÑ dhanaÑ
nÊharitvÈ dÈsaÑ ukkhipÈpetvÈ dhanaÑ ÈharÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
39. “MaÒÒe sovaÓÓayo rÈsi, sovaÓÓamÈlÈ ca Nandako.
Yattha dÈso ÈmajÈto, Ôhito thullÈni gajjatÊ”ti.
Tattha maÒÒeti evaÑ ahaÑ jÈnÈmi. SovaÓÓayoti sundaro vaÓÓo etesanti
sovaÓÓÈni. KÈni tÈni? RajatamaÓikaÒcanapavÈÄÈdÊni ratanÈni. ImasmiÑ hi
ÔhÈne sabbÈnetÈni “suvaÓÓÈnÊ”ti adhippetÈni, tesaÑ rÈsi sovaÓÓayo rÈsi.
SovaÓÓamÈlÈ cÈti tuyhaÑ pitusantakÈ suvaÓÓamÈlÈ ca etthevÈti maÒÒÈmi.
Nandako yattha dÈsoti yasmiÑ ÔhÈne Ôhito Nandako dÈso. ŒmajÈtoti “Èma
ahaÑ vo dÈsÊ”ti evaÑ dÈsabyaÑ upagatÈya ÈmadÈsisa~khÈtÈya dÈsiyÈ putto.
®hito thullÈni gajjatÊti “so yasmiÑ ÔhÈne Ôhito thullÈni pharusavacanÈni
vadati, tattheva te kulasantakaÑ dhanaÑ, evaÑ ahaÑ taÑ maÒÒÈmÊ”ti
bodhisatto kumÈrassa dhanaggahaÓ|pÈyaÑ Ècikkhi.
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KumÈro bodhisattaÑ vanditvÈ gharaÑ gantvÈ NandaÑ ÈdÈya
nidhiÔÔhÈnaÑ gantvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjitvÈ taÑ dhanaÑ ÈharitvÈ
kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ bodhisattassa ovÈde Ôhito dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “pubbepesa evaÑsÊloyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Nando
SÈriputtassa saddhivihÈriko ahosi, paÓÉitakuÔumbiko pana ahameva
ahosin”ti.
NandajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. Khadira~gÈrajÈtakavaÓÓanÈ (40)
KÈmaÑ patÈmi nirayanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AnÈthapiÓÉikaÑ1 Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉiko hi vihÈrameva Èrabbha
catupaÒÒÈsakoÔidhanaÑ BuddhasÈsane pariccajitvÈ vikiritvÈ ÔhapetvÈ tÊÓi
ratanÈni aÒÒattha ratanasaÒÒameva anuppÈdetvÈ Satthari Jetavane viharante
devasikaÑ tÊÓi mahÈ-upaÔÔhÈnÈni gacchati. PÈtova ekavÈraÑ gacchati,
katapÈtarÈso ekavÈraÑ, sÈyanhe ekavÈraÑ. AÒÒÈnipi antarantarupaÔÔhÈnÈni2
hontiyeva. Gacchanto ca “kiÑ nu kho ÈdÈya Ègatoti sÈmaÓerÈ vÈ daharÈ vÈ
hatthampi me olokeyyun”ti tucchahattho nÈma na gatapubbo. PÈtova
gacchanto yÈguÑ gÈhÈpetvÈ gacchati, katapÈtarÈso
sappinavanÊtamadhuphÈÓitÈdÊnipi, sÈyanhasamaye
gandhamÈlÈvatthÈdihatthoti. EvaÑ divase divase pariccajantassa panassa
pariccÈge pamÈÓaÑ natthi.
Bah| vohÈr|pajÊvinopissa hatthato paÓÓe ÈropetvÈ
aÔÔhÈrasakoÔisa~khyaÑ dhanaÑ iÓaÑ gaÓhiÑsu, te mahÈseÔÔhi na ÈharÈpeti.
AÒÒÈ panassa kulasantakÈ aÔÔhÈrasa koÔiyo nadÊtÊre nidahitvÈ ÔhapitÈ
Aciravatodakena3 nadÊk|le bhinne mahÈsamuddaÑ paviÔÔhÈ, tÈ
yathÈpihitalaÒchitÈva lohacÈÔiyo aÓÓavakucchiyaÑ pavaÔÔantÈ vicaranti.
______________________________________________________________
1. AnÈthapiÓÉikassa dÈnaÑ (SyÈ, Ka)
3. VÈtodakena (SÊ, I)

2. Antar|paÔÔhÈnÈni (SÊ, SyÈ, I)
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Gehe panassa paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ niccabhattaÑ nibaddhameva hoti.
SeÔÔhino hi gehaÑ bhikkhusaÑghassa catumahÈpathe
khatapokkharaÓisadisaÑ, sabbabhikkh|naÑ mÈtÈpituÔÔhÈne ÔhitaÑ. Tenassa
gharaÑ SammÈsambuddhopi gacchati, asÊtimahÈtherÈpi gacchantiyeva.
Sesabhikkh|naÑ pana gacchantÈnaÒca ÈgacchantÈnaÒca1 pamÈÓaÑ natthi.
TaÑ pana gharaÑ sattabh|makaÑ sattadvÈrakoÔÔhakapaÔimaÓÉitaÑ, tassa
catutthe dvÈrakoÔÔhake ekÈ micchÈdiÔÔhikÈ devatÈ vasati, sÈ
SammÈsambuddhe gehaÑ pavisante attano vimÈne ÔhÈtuÑ na sakkoti,
dÈrake gahetvÈ otaritvÈ bh|miyaÑ tiÔÔhati. AsÊtimahÈtheresupi
avasesattheresupi pavisantesu ca nikkhamantesu ca tatheva karoti. SÈ cintesi
“samaÓe Gotame ca sÈvakesu cassa imaÑ gehaÑ pavisantesu mayhaÑ
sukhaÑ nÈma natthi, niccakÈlaÑ otaritvÈ otaritvÈ bh|miyaÑ ÔhÈtuÑ na
sakkhissÈmi. YathÈ ime etaÑ gharaÑ na pavisanti, tathÈ mayÈ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti. AthekadivasaÑ sayan|pagatasseva mahÈkammantikassa santikaÑ
gantvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi. “Ko etthÈ”ti ca vutte “ahaÑ
catutthadvÈrakoÔÔhake nibbattadevatÈ”ti Èha. KasmÈ ÈgatÈsÊti. KiÑ tumhe
seÔÔhissa kiriyaÑ na passatha, attano pacchimakÈlaÑ anoloketvÈ dhanaÑ
nÊharitvÈ samaÓaÑ GotamaÑyeva p|jeti, neva vaÓijjaÑ payojeti, na
kammante paÔÔhapeti, tumhe seÔÔhiÑ tathÈ ovadatha, yathÈ attano
kammantaÑ karoti. YathÈ ca samaÓo Gotamo sasÈvako imaÑ gharaÑ na
pavisati, tathÈ karothÈti. Atha naÑ so Èha “bÈladevate seÔÔhi dhanaÑ
vissajjento niyyÈnike BuddhasÈsane vissajjeti, so sace maÑ c|ÄÈyaÑ
gahetvÈ vikkiÓissati, nevÈhaÑ kiÒci kathessÈmi, gaccha tvan”ti. SÈ
punekadivasaÑ seÔÔhino jeÔÔhaputtaÑ upasa~kamitvÈ tatheva ovadi, sopi taÑ
purimanayeneva tajjesi. SeÔÔhinÈ pana saddhiÑ kathetuÑyeva na sakkoti.
SeÔÔhinopi nirantaraÑ dÈnaÑ dentassa vohÈre akarontassa Èye
mandÊbh|te dhanaÑ parikkhayaÑ agamÈsi. Athassa anukkamena
dÈliddiyappattassa paribhogasÈÔakasayanabhojanÈnipi purÈÓasadisÈni na
bhaviÑsu. EvaÑbh|topi bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ deti, paÓÊtaÑ pana katvÈ
dÈtuÑ na
______________________________________________________________
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sakkoti. Atha naÑ ekadivasaÑ vanditvÈ nisinnaÑ satthÈ “dÊyati pana te
gahapati kule dÈnan”ti pucchi. So “dÊyati bhante, taÒca kho kaÓÈjakaÑ
bila~gadutiyan”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “gahapati ‘l|khaÑ dÈnaÑ demÊ’ti
mÈ cittaÑ sa~kocayittha. CittasmiÑ hi paÓÊte
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ dinnadÈnaÑ l|khaÑ nÈma na hoti.
KasmÈ? VipÈkamahantattÈ”ti Èha. CittaÑ hi paÓÊtaÑ kÈtuÑ sakkontassa
dÈnaÑ l|khaÑ nÈma natthÊti cetaÑ evaÑ veditabbaÑ–
Natthi citte pasannamhi, appakÈ nÈma dakkhiÓÈ.
TathÈgate vÈ sambuddhe, atha vÈ tassa sÈvake1.
Na kiratthi Anomadassisu,
PÈricariyÈ Buddhesu appakÈ.
SukkhÈya aloÓikÈya ca,
Passa phalaÑ kummÈsapiÓÉiyÈti.
Aparampi naÑ Èha “gahapati tvaÑ tÈva l|khaÑ dÈnaÑ dadamÈno
aÔÔhannaÑ ariyapuggalÈnaÑ desi, ahaÑ VelÈmakÈle sakalajambudÊpaÑ
unna~galaÑ katvÈ satta ratanÈni dadamÈno paÒca mahÈnadiyo
ekoghapuÓÓaÑ katvÈ viya ca mahÈdÈnaÑ pavattayamÈno tisaraÓagataÑ vÈ
paÒcasÊlarakkhanakaÑ vÈ kaÒci nÈlatthaÑ, dakkhiÓeyyapuggalÈ nÈma evaÑ
dullabhÈ. TasmÈ ‘l|khaÑ me dÈnan’ti mÈ cittaÑ sa~kocayitthÈ”ti evaÒca
pana vatvÈ VelÈmasuttaÑ2 kathesi.
Atha kho sÈ devatÈ issarakÈle seÔÔhinÈ saddhiÑ kathetumpi asakkontÊ
“idÈnÈyaÑ duggatattÈ mama vacanaÑ gaÓhissatÊ”ti maÒÒamÈnÈ
aÉÉharattasamaye sirigabbhaÑ pavisitvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi,
seÔÔhi taÑ disvÈ “ko eso”ti Èha. AhaÑ mahÈseÔÔhi catutthadvÈrakoÔÔhake
adhivatthÈ devatÈti. KimatthamÈgatÈsÊti. TuyhaÑ ovÈdaÑ kathetukÈmÈ
hutvÈ ÈgacchÈmÊti. Tena hi kathehÊti. MahÈseÔÔhi tvaÑ pacchimakÈlaÑ na
cintesi, puttadhÊtaro na olokesi, samaÓassa te Gotamassa sÈsane bahuÑ
dhanaÑ vippakiÓÓaÑ, so tvaÑ ativelaÑ dhanavissajjanena vÈ
vaÓijjÈdikammÈnaÑ akaraÓena
______________________________________________________________
1. Khu 2. 66 piÔÔhe VimÈnavatthusmiÑ.

2. AÑ 3. 195 piÔÔhe.
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vÈ samaÓaÑ GotamaÑ nissÈya duggato jÈto, evaÑbh|topi samaÓaÑ
GotamaÑ na muÒcasi, ajjapi te samaÓÈ gharaÑ pavisantiyeva. YaÑ tÈva
tehi nÊtaÑ, taÑ na sakkÈ paccÈharÈpetuÑ, gahitaÑ gahitameva hotu, ito
paÔÔhÈya pana sayaÒca samaÓassa Gotamassa santikaÑ mÈ gamittha,
sÈvakÈnaÒcassa imaÑ gharaÑ pavisituÑ mÈ adÈsi, samaÓaÑ GotamaÑ
nivattitvÈpi anolokento attano vohÈre ca vaÓijjaÒca katvÈ kuÔumbaÑ
saÓÔhapehÊ”ti. Atha naÑ so evamÈha “ayaÑ tayÈ mayhaÑ dÈtabba-ovÈdo”ti.
Œma ayyÈti1. TÈdisÈnaÑ devatÈnaÑ satenapi sahassenapi satasahassenapi
akampanÊyo ahaÑ dasabalena kato. Mama hi saddhÈ Sineru viya acalÈ
suppatiÔÔhitÈ, mayÈ niyyÈnike ratanasÈsane dhanaÑ vissajjitaÑ, ayuttaÑ te
kathitaÑ, BuddhasÈsane pahÈro dinno, evar|pÈya anÈcÈrÈya dussÊlÈya
kÈÄakaÓÓiyÈ saddhiÑ tayÈ mama ekagehe vasanakiccaÑ natthi, sÊghaÑ
mama gehÈ nikkhamitvÈ aÒÒattha gacchÈti.
SÈ sotÈpannassa ariyasÈvakassa vacanaÑ sutvÈ ÔhÈtuÑ asakkontÊ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ dÈrake hatthena gahetvÈ nikkhami. NikkhamitvÈ ca
pana aÒÒattha vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ “seÔÔhiÑ khamÈpetvÈ tattheva
vasissÈmÊ”ti cintetvÈ nagarapariggÈhakadevaputtassa santikaÑ gantvÈ taÑ
vanditvÈ aÔÔhÈsi. “KenaÔÔhena ÈgatÈsÊ”ti ca vutte ahaÑ sÈmi attano bÈlatÈya
anupadhÈretvÈ AnÈthapiÓÉikena seÔÔhinÈ saddhiÑ kathesiÑ, so maÑ
kujjhitvÈ vasanaÔÔhÈnÈ nikkaÉÉhi, maÑ seÔÔhissa santikaÑ netvÈ khamÈpetvÈ
vasanaÔÔhÈnaÑ me dethÈti. KiÑ pana tayÈ seÔÔhi vuttoti. “Ito paÔÔhÈya
BuddhupaÔÔhÈnaÑ saÑghupaÔÔhÈnaÑ mÈ kari, samaÓassa Gotamassa
gharappavesanaÑ mÈ adÈsÊ”ti evaÑ me vutto sÈmÊti. AyuttaÑ tayÈ vuttaÑ,
sÈsane pahÈro dinno, ahaÑ taÑ ÈdÈya seÔÔhino santikaÑ gantuÑ na
ussahÈmÊti. SÈ tassa santikÈ sa~gahaÑ alabhitvÈ catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ
santikaÑ agamÈsi.
Tehipi tatheva paÔikkhittÈ SakkaÑ devarÈjaÑ upasa~kamitvÈ taÑ
pavattiÑ ÈcikkhitvÈ “ahaÑ deva vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ dÈrake hatthena
gahetvÈ anÈthÈ vicarÈmi, tumhÈkaÑ siriyÈ mayhaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
dÈpethÈ”ti
______________________________________________________________
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suÔÔhutaraÑ yÈci. Sopi naÑ Èha “tayÈ ayuttaÑ kataÑ, JinasÈsane pahÈro
dinno, ahampi taÑ nissÈya seÔÔhinÈ saddhiÑ kathetuÑ na sakkomi, ekaÑ
pana te seÔÔhissa khaman|pÈyaÑ kathessÈmÊ”ti. SÈdhu deva kathehÊti.
MahÈseÔÔhissa hatthato manussehi paÓÓe ÈropetvÈ aÔÔhÈrasakoÔisa~khyaÑ
dhanaÑ gahitaÑ atthi, tvaÑ tassa ÈyuttakavesaÑ gahetvÈ kaÒci ajÈnÈpetvÈ
tÈni paÓÓÈni ÈdÈya katipayehi yakkhataruÓehi parivÈritÈ ekena hatthena
paÓÓaÑ, ekena lekhaniÑ gahetvÈ tesaÑ gehaÑ gantvÈ gehamajjhe ÔhitÈ
attano yakkhÈnubhÈvena te uttÈsetvÈ “idaÑ tumhÈkaÑ iÓapaÓÓaÑ,
amhÈkaÑ seÔÔhi attano issarakÈle tumhe na kiÒci Èha, idÈni duggato jÈto,
tumhehi gahitakahÈpaÓÈni dethÈ”ti attano yakkhÈnubhÈvaÑ dassetvÈ
sabbÈpi tÈ aÔÔhÈrasa hiraÒÒakoÔiyo sÈdhetvÈ1 seÔÔhissa tucchakoÔÔhake
p|retvÈ aÒÒaÑ aciravatinadÊtÊre nidahitaÑ dhanaÑ nadÊk|le bhinne
samuddaÑ paviÔÔhaÑ atthi, tampi attano ÈnubhÈvena ÈharitvÈ
tucchakoÔÔhake p|retvÈ, aÒÒampi asukaÔÔhÈne nÈma assÈmikaÑ
aÔÔhÈrasakoÔimattameva dhanaÑ atthi, tampi ÈharitvÈ tucchakoÔÔhake p|rehi,
imÈhi catupaÒÒÈsakoÔÊhi imaÑ tucchakoÔÔhakap|rakaÑ2 daÓÉakammaÑ
katvÈ mahÈseÔÔhiÑ khamÈpehÊti.
SÈ “sÈdhu devÈ”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ vuttanayeneva sabbaÑ
dhanaÑ ÈharitvÈ koÔÔhake p|retvÈ aÉÉharattasamaye seÔÔhissa sirigabbhaÑ
pavisitvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. “Ko eso”ti vutte “ahaÑ te
mahÈseÔÔhi catutthadvÈrakoÔÔhake adhivatthÈ andhabÈladevatÈ, mayÈ
mahÈmoham|ÄhÈya BuddhaguÓe ajÈnitvÈ purimesu divasesu tumhehi
saddhiÑ kiÒci kathitaÑ atthi, taÑ me dosaÑ khamatha. Sakkassa hi me
devarÈjassa vacanena tumhÈkaÑ iÓaÑ sodhetvÈ3 aÔÔhÈrasa koÔiyo,
samuddaÑ gatÈ aÔÔhÈrasa koÔiyo, tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne assÈmikadhanassa
aÔÔhÈrasa koÔiyoti catupaÓÓÈsa koÔiyo ÈharitvÈ tucchakoÔÔhakap|raÓena
daÓÉakammaÑ kataÑ, JetavanavihÈraÑ Èrabbha parikkhayaÑ gatadhanaÑ
sabbaÑ sampiÓÉitaÑ, vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ kilamÈmi,
______________________________________________________________
1. SodhetvÈ (SyÈ), netvÈ (Ka)

2. TucchakoÔÔhake p|raÓena (SÊ)
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KhuddakanikÈya

248

mayÈ aÒÒÈÓatÈya kathitaÑ manasi akatvÈ khamatha mahÈseÔÔhÊ”ti Èha.
AnÈthapiÓÉiko tassÈ vacanaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ devatÈ
‘daÓÉakammaÒca me katan’ti vadati, attano ca dosaÑ paÔijÈnÈti, satthÈ
imaÑ vinetvÈ1 attano guÓe jÈnÈpessati, SammÈsambuddhassa naÑ
dassessÈmÊ”ti. Atha naÑ Èha “amma devate sacesi maÑ khamÈpetukÈmÈ,
Satthu santike maÑ khamÈpehÊ”ti. SÈdhu evaÑ karissÈmi, Satthu pana maÑ
santikaÑ gahetvÈ gacchÈhÊti. So “sÈdh|”ti vatvÈ vitÈtÈya rattiyÈ pÈtova taÑ
gahetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ tÈya katakammaÑ sabbaÑ TathÈgatassa
Èrocesi. SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “idha gahapati pÈpapuggalopi yÈva
pÈpaÑ na paccati, tÈva bhadrÈni passati. YadÈ panassa pÈpaÑ paccati, tadÈ
pÈpameva passati. Bhadrapuggalopi yÈva bhadraÑ na paccati, tÈva pÈpÈni
passati. YadÈ panassa bhadraÑ paccati, tadÈ bhadrameva passatÊ”ti vatvÈ
imÈ dhammapade dve gÈthÈ abhÈsi–
“PÈpopi passatÊ bhadraÑ, yÈva pÈpaÑ na paccati.
YadÈ ca paccatÊ pÈpaÑ, atha pÈpo pÈpÈni passati.
Bhadropi passatÊ pÈpaÑ, yÈva bhadraÑ na paccati.
YadÈ ca paccatÊ bhadraÑ, atha bhadro bhadrÈni passatÊ”ti2.
ImÈsaÒca pana gÈthÈnaÑ pariyosÈne sÈ devatÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi.
SÈ cakka~kitesu Satthu pÈdesu nipatitvÈ “mayÈ bhante rÈgarattÈya
dosapaduÔÔhÈya moham|ÄhÈya avijjandhÈya tumhÈkaÑ guÓe ajÈnantiyÈ
pÈpakaÑ vacanaÑ vuttaÑ, taÑ me khamathÈ”ti SatthÈraÑ khamÈpetvÈ
mahÈseÔÔhimpi khamÈpesi.
TasmiÑ samaye AnÈthapiÓÉiko Satthu purato attano guÓaÑ kathesi
“bhante ayaÑ devatÈ ‘BuddhupaÔÔhÈnÈdÊni mÈ karohÊ’ti vÈrayamÈnÈpi maÑ
vÈretuÑ nÈsakkhi, ‘dÈnaÑ na dÈtabban’ti imÈya vÈriyamÈnopahaÑ dÈnaÑ
adÈsimeva, n|na esa bhante mayhaÑ guÓo”ti. SatthÈ “tvaÑ khosi gahapati
sotÈpanno ariyasÈvako acalasaddho visuddhadassano, tuyhaÑ imÈya
appesakkhadevatÈya vÈrentiyÈ avÈritabhÈvo na
______________________________________________________________
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acchariyo. YaÑ pana pubbe paÓÉitÈ anuppanne Buddhe aparipakkaÒÈÓe
ÔhitÈ kÈmÈvacarissarena mÈrena ÈkÈse ÔhatvÈ ‘sace dÈnaÑ dassasi, imasmiÑ
niraye paccissasÊ’ti asÊtihatthagambhÊraÑ a~gÈrakÈsuÑ dassetvÈ ‘mÈ dÈnaÑ
adÈsÊ’ti vÈritÈpi padumakaÓÓikÈmajjhe ÔhatvÈ dÈnaÑ adaÑsu, idaÑ
acchariyan”ti vatvÈ AnÈthapiÓÉikena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
BÈrÈÓasiseÔÔhissa kule nibbattitvÈ nÈnappakÈrehi sukh|pakaraÓehi
devakumÈro viya saÑvaÉÉhiyamÈno anukkamena viÒÒutaÑ patvÈ
soÄasavassakÈleyeva sabbasippesu nipphattiÑ patto. So pitu accayena
seÔÔhiÔÔhÈne ÔhatvÈ cat|su nagaradvÈresu catasso dÈnasÈlÈyo, majjhe
nagarassa ekaÑ, attano nivesanadvÈre ekanti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ
mahÈdÈnaÑ deti, sÊlaÑ rakkhati, uposathakammaÑ karoti.
AthekadivasaÑ pÈtarÈsavelÈya bodhisattassa nÈnaggarase
manuÒÒabhojane upanÊyamÈne eko Paccekabuddho sattÈhaccayena nirodhÈ
vuÔÔhÈya bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈ “ajja mayÈ BÈrÈÓasiseÔÔhissa
gehadvÈraÑ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ anotattadahe
mukhadhovanaÑ katvÈ manosilÈtale Ôhito nivÈsetvÈ vijjulatÈsadisaÑ
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ iddhimayamattikÈpattaÑ
ÈdÈya ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa bhatte upanÊtamatte gehadvÈre aÔÔhÈsi.
Bodhisatto taÑ disvÈva ÈsanÈ vuÔÔhÈya nipaccakÈraÑ dassetvÈ
parikammakÈrakaÑ olokesi. “KiÑ karomi sÈmÊ”ti ca vutte “ayyassa pattaÑ
ÈharathÈ”ti Èha. Ta~khaÓaÒÒeva mÈro pÈpimÈ vikampamÈno uÔÔhÈya “ayaÑ
Paccekabuddho ito sattame divase ÈhÈraÑ labhi, ajja alabhamÈno
vinassissati, imaÒca vinÈsessÈmi, seÔÔhino ca dÈnantarÈyaÑ karissÈmÊ”ti
ta~khaÓaÒÒeva ÈgantvÈ antaravatthumhi asÊtihatthamattaÑ a~gÈrakÈsuÑ
nimmini. SÈ khadira~gÈrapuÓÓÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ avÊcimahÈnirayo
viya khÈyittha. TaÑ pana mÈpetvÈ sayaÑ ÈkÈse aÔÔhÈsi. PattÈharaÓatthÈya
gacchamÈno puriso taÑ disvÈ mahÈbhayappatto nivatti. Bodhisatto “kiÑ tÈta
nivattosÊ”ti pucchi. AyaÑ sÈmi antaravatthumhi mahatÊ a~gÈrakÈsu
sampajjalitÈ

250

KhuddakanikÈya

sajotibh|tÈti. AthaÒÒo athaÒÒoti evaÑ ÈgatÈgatÈ sabbepi bhayappattÈ vegena
palÈyiÑsu.
Bodhisatto cintesi “ajja mayhaÑ dÈnantarÈyaÑ kÈtukÈmo VasavattÊ
mÈro uyyutto bhavissati, na kho pana jÈnÈti mÈrasatena mÈrasahassenapi
mayhaÑ akampiyabhÈvaÑ, ajja dÈni mayhaÑ vÈ mÈrassa vÈ
balamahantataÑ ÈnubhÈvamahantataÑ jÈnissÈmÊ”ti taÑ yathÈsajjitameva
bhattapÈtiÑ sayaÑ ÈdÈya gehÈ nikkhamma a~gÈrakÈsutaÔe1 ÔhatvÈ ÈkÈsaÑ
ulloketvÈ mÈraÑ disvÈ “kosi tvan”ti Èha. AhaÑ mÈroti. AyaÑ a~gÈrakÈsu
tayÈ nimmitÈti. Œma mayÈti. KimatthÈyÈti. Tava dÈnassa
antarÈyakaraÓatthÈya ca Paccekabuddhassa ca jÊvitanÈsanatthÈyÈti.
Bodhisatto “neva te ahaÑ attano dÈnassa antarÈyaÑ, na Paccekabuddhassa
jÊvitantarÈyaÑ kÈtuÑ dassÈmi, ajja dÈni mayhaÑ vÈ tuyhaÑ vÈ
balamahantataÑ ÈnubhÈvamahantataÑ jÈnissÈmÊ”ti a~gÈrakÈsutaÔe1 ÔhatvÈ
“bhante Paccekabuddha ahaÑ imissÈ a~gÈrakÈsuyÈ adhosÊso patamÈnopi na
nivattissÈmi, kevalaÑ tumhe mayÈ dinnaÑ bhojanaÑ paÔiggaÓhathÈ”ti vatvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
40. “KÈmaÑ patÈmi nirayaÑ, uddhaÑpÈdo avaÑsiro.
NÈnariyaÑ karissÈmi, handa piÓÉaÑ paÔiggahÈ”ti.
TatthÈyaÑ piÓÉattho–bhante paccekavarabuddha sacepahaÑ
tumhÈkaÑ piÓÉapÈtaÑ dento ekaÑseneva imaÑ nirayaÑ uddhaÑpÈdo
avaÑsiro hutvÈ patÈmi, tathÈpi yadidaÑ adÈnaÒca asÊlaÒca2 ariyehi
akattabbattÈ anariyehi ca kattabbattÈ “anariyan”ti vuccati, na taÑ anariyaÑ
karissÈmi, handa imaÑ mayÈ dÊyamÈnaÑ piÓÉaÑ paÔiggaha paÔiggaÓhÈhÊti.
Ettha ca handÈti vossaggatthe3 nipÈto.
EvaÑ vatvÈ bodhisatto daÄhasamÈdÈnena bhattapÈtiÑ gahetvÈ
a~gÈrakÈsumatthakena pakkhanto, tÈvadeva asÊtihatthagambhÊrÈya
a~gÈrakÈsuyÈ talato upar|parijÈtaÑ satapattapupphitaÑ ekaÑ
mahÈpadumaÑ uggantvÈ bodhisattassa pÈde sampaÔicchi. Tato
mahÈtumbamattÈ reÓu
______________________________________________________________
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uggantvÈ mahÈsattassa muddhani ÔhatvÈ sakalasarÊraÑ
suvaÓÓacuÓÓasamokiÓÓamiva akÈsi. So padumakaÓÓikÈya ÔhatvÈ
nÈnaggarasabhojanaÑ Paccekabuddhassa patte patiÔÔhÈpesi. So taÑ
paÔiggahetvÈ anumodanaÑ katvÈ pattaÑ ÈkÈse khipitvÈ passantasseva
mahÈjanassa sayampi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ nÈnappakÈraÑ
valÈhakapantiÑ1 maddamÈno viya Himavantameva gato, mÈropi parÈjito
domanassaÑ patvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gato. Bodhisatto pana
padumakaÓÓikÈya Ôhitakova mahÈjanassa dÈnasÊlasaÑvaÓÓanena dhammaÑ
desetvÈ mahÈjanena parivuto attano nivesanameva pavisitvÈ yÈvajÊvaÑ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “nayidaÑ gahapati acchariyaÑ, yaÑ tvaÑ evaÑ
dassanasampanno etarahi devatÈya na kampito, pubbe paÓÉitehi katameva
acchariyan”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ Paccekabuddho tattheva parinibbÈyi, mÈraÑ parÈjetvÈ
padumakaÓÓikÈya ÔhatvÈ Paccekabuddhassa piÓÉapÈtadÈyako BÈrÈÓasiseÔÔhi
pana ahameva ahosin”ti.
Khadira~gÈrajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KulÈvakavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
KulÈvakaÒca naccaÒca, sammodamaccha vaÔÔakaÑ.
SakuÓaÑ tittiraÑ bakaÑ, NandaÒca khadira~gÈranti.
_____
5. AtthakÈmavagga
1. LosakajÈtakavaÓÓanÈ (41)
Yo atthakÈmassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto LosakatissattheraÑ
nÈma Èrabbha kathesi. Ko panesa Losakatissatthero nÈmÈti? KosalaraÔÔhe
eko attano kulanÈsako
______________________________________________________________
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kevaÔÔaputtako alÈbhÊ1 bhikkhu. So kira nibbattaÔÔhÈnetÈ cavitvÈ
KosalaraÔÔhe ekasmiÑ kulasahassavÈse kevaÔÔagÈme ekissÈ kevaÔÔiyÈ
kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa paÔisandhiggahaÓadivase taÑ
kulasahassaÑ jÈlahatthaÑ nadiyaÒca taÄÈkÈdÊsu ca macche pariyesantaÑ
ekaÑ khuddakamacchampi nÈlattha. Tato paÔÔhÈya ca te kevaÔÔÈ
parihÈyantiyeva. TasmiÑ hi kucchigateyeva nesaÑ gÈmo satta vÈre agginÈ
daÉÉho, satta vÈre raÒÒÈ daÓÉito. EvaÑ anukkamena duggatÈ jÈtÈ. Te
cintayiÑsu “pubbe amhÈkaÑ evar|paÑ natthi, idÈni pana parihÈyÈma,
amhÈkaÑ antare ekÈya kÈÄakaÓÓiyÈ bhavitabbaÑ, dve bhÈgÈ2 homÈ”ti paÒca
paÒca kulasatÈni ekato ahesuÑ. Tato yattha tassa mÈtÈpitaro, sova koÔÔhÈso
parihÈyati, itaro vaÉÉhati. Te tampi koÔÔhÈsaÑ dvidhÈ, tampi dvidhÈti evaÑ
yÈva tameva kulaÑ ekaÑ ahosi, tÈva vibhajitvÈ tesaÑ kÈÄakaÓÓibhÈvaÑ
ÒatvÈ pothetvÈ nikkaÉÉhiÑsu.
Athassa mÈtÈ kicchena jÊvamÈnÈ paripakke gabbhe ekasmiÑ ÔhÈne
vijÈyi. PacchimabhavikasattaÑ na sakkÈ nÈsetuÑ, antoghaÔe padÊpo viya
tassa hadaye arahattassa upanissayo jalati. SÈ taÑ dÈrakaÑ paÔijaggitvÈ
ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle ekamassa kapÈlakaÑ hatthe datvÈ
“putta etaÑ gharaÑ pavisÈ”ti pesetvÈ palÈtÈ. So tato paÔÔhÈya ekakova hutvÈ
tattha tattha bhikkhaÑ pariyesitvÈ ekasmiÑ ÔhÈne sayati, na nhÈyati, na
sarÊraÑ paÔijaggati, paÑsupisÈcako viya kicchena jÊvikaÑ kappeti. So
anukkamena sattavassiko hutvÈ ekasmiÑ gehadvÈre ukkhalidhovanassa
chaÉÉitaÔÔhÈne kÈko viya ekekaÑ bhattasitthaÑ uccinitvÈ khÈdati.
Atha naÑ DhammasenÈpati SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caramÈno disvÈ
“ayaÑ satto atikÈruÒÒappatto, kataragÈmavÈsiko nu kho”ti tasmiÑ
mettacittaÑ vaÉÉhetvÈ “ehi re”ti Èha. So ÈgantvÈ theraÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
Atha naÑ thero “kataragÈmavÈsikosi, kahaÑ vÈ te mÈtÈpitaro”ti pucchi.
AhaÑ bhante nippaccayo, mayhaÑ mÈtÈpitaro maÑ nissÈya “kilantamhÈ”ti
maÑ chaÉÉetvÈ palÈtÈti. Api pana pabbajissasÊti. Bhante ahaÑ tÈva
pabbajeyyaÑ, mÈdisaÑ pana kapaÓaÑ ko pabbÈjessasÊti.
______________________________________________________________
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AhaÑ pabbÈjessÈmÊti. SÈdhu bhante pabbÈjethÈti. Thero tassa
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ datvÈ taÑ vihÈraÑ netvÈ sahattheneva nhÈpetvÈ
pabbÈjetvÈ paripuÓÓavassaÑ upasampÈdesi. So mahallakakÈle
“Losakatissatthero”ti paÒÒÈyittha appapuÒÒo appalÈbho. Tena kira
asadisadÈnepi kucchip|ro na laddhapubbo, jÊvitaghaÔanamattameva labhati.
Tassa hi patte ekasmiÑ yeva yÈgu-uÄu~ke dinne patto samatittiko viya hutvÈ
paÒÒÈyati. Atha manussÈ “imassa patto p|ro”ti heÔÔhÈ yÈguÑ denti. Tassa
patte yÈguÑ dÈnakÈle manussÈnaÑ bhÈjane yÈgu antaradhÈyatÊtipi vadanti.
KhajjakÈdÊsupi eseva nayo.
So aparena samayena vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ aggaphale arahatte
patiÔÔhitopi appalÈbhova ahosi. Athassa anupubbena Èyusa~khÈresu
parihÊnesu parinibbÈnadivaso sampÈpuÓi. DhammasenÈpati Èvajjento tassa
parinibbÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ losakatissatthero ajja parinibbÈyissati, ajja
mayÈ etassa yÈvadatthaÑ ÈhÈraÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti taÑ ÈdÈya SÈvatthiÑ
piÓÉÈya pÈvisi. Thero taÑ nissÈya tÈva bahumanussÈya SÈvatthiyÈ hatthaÑ
pasÈretvÈ vandanamattampi nÈlattha. Atha naÑ thero “gacchÈvuso
ÈsanasÈlÈya nisÊdÈ”ti uyyojetvÈ gato. TaÑ Ègatameva manussÈ “ayyo
Ègato”ti Èsane nisÊdÈpetvÈ bhojesi. Theropi “imaÑ Losakassa dethÈ”ti
laddhÈhÈraÑ pesesi. TaÑ gahetvÈ gatÈ LosakatissattheraÑ asaritvÈ
sayameva bhuÒjiÑsu. Atha therassa uÔÔhÈya vihÈraÑ gamanakÈle
Losakatissatthero ÈgantvÈ theraÑ vandi, thero nivattitvÈ Ôhitakova “laddhaÑ
te Èvuso bhattan”ti pucchi. LabhissÈma no bhanteti. Thero saÑvegapatto
kÈlaÑ olokesi, kÈlo atikkanto. Thero “hotÈvuso, idheva nisÊdÈ”ti
LosakattheraÑ ÈsanasÈlÈyaÑ nisÊdÈpetvÈ KosalaraÒÒo nivesanaÑ agamÈsi.
RÈjÈ therassa pattaÑ gÈhÈpetvÈ “bhattassa akÈlo”ti pattap|raÑ
catumadhuraÑ dÈpesi. Thero taÑ ÈdÈya gantvÈ “ehÈvuso tissa imaÑ
catumadhuraÑ bhuÒjÈ”ti vatvÈ pattaÑ gahetvÈ aÔÔhÈsi. So there gÈravena
lajjanto na paribhuÒjati. Atha naÑ thero “ehÈvuso tissa ahaÑ imaÑ pattaÑ
gahetvÈva ÔhassÈmi, tvaÑ nisÊditvÈ paribhuÒja. Sace ahaÑ pattaÑ
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hatthato muÒceyyaÑ, kiÒci na bhaveyyÈ”ti Èha. AthÈyasmÈ
Losakatissatthero aggasÈvake1 DhammasenÈpatimhi pattaÑ gahetvÈ Ôhite
catumadhuraÑ paribhuÒji. TaÑ therassa ariyiddhibalena parikkhayaÑ na
agamÈsi. TadÈ Losakatissatthero yÈvadatthaÑ udarap|raÑ katvÈ paribhuÒji,
taÑ divasaÑyeva ca anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi.
SammÈsambuddho santike ÔhatvÈ sarÊranikkhepaÑ kÈresi, dhÈtuyo gahetvÈ
cetiyaÑ kariÑsu.
TadÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ “Èvuso aho
Losakatissatthero appapuÒÒo appalÈbhÊ, evar|pena nÈma appapuÒÒena
appalÈbhinÈ kathaÑ ariyadhammo laddho”ti kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ
dhammasabhaÑ gantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchi. Te “imÈya nÈma bhante”ti ÈrocayiÑsu. SatthÈ
“bhikkhave eso bhikkhu attano alÈbhibhÈvaÒca ariyadhammalÈbhibhÈvaÒca
attanÈva akÈsi. AyaÑ hi pubbe paresaÑ lÈbhantarÈyaÑ katvÈ appalÈbhÊ jÈto,
“aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti vipassanÈya yuttabhÈvassa balena2
ariyadhammalÈbhÊ jÈto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte kira KassapasammÈsambuddhakÈle aÒÒataro bhikkhu ekaÑ
kuÔumbikaÑ nissÈya gÈmakÈvÈse vasati pakatatto sÊlavÈ vipassanÈya
yuttappayutto. Atheko khÊÓÈsavatthero samavattavÈsaÑ vasamÈno
anupubbena tassa bhikkhuno upaÔÔhÈkakuÔumbikassa vasanagÈmaÑ
sampatto. KuÔumbiko therassa iriyÈpatheyeva pasÊditvÈ pattaÑ ÈdÈya
gharaÑ pavesetvÈ sakkaccaÑ bhojetvÈ thokaÑ dhammakathaÑ sutvÈ
theraÑ vanditvÈ “bhante amhÈkaÑ dhuravihÈrameva gacchatha, mayaÑ
sÈyanhasamaye ÈgantvÈ passissÈmÈ”ti Èha. Thero vihÈraÑ gantvÈ
nevÈsikattheraÑ vanditvÈ ÈpucchitvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Sopi tena saddhiÑ
paÔisanthÈraÑ katvÈ “laddho te Èvuso bhikkhÈhÈro”ti pucchi. Œma laddhoti.
KahaÑ laddhoti. TumhÈkaÑ dhuragÈme kuÔumbikaghareti. EvaÒca pana
vatvÈ attano senÈsanaÑ pucchitvÈ paÔijaggitvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ
jhÈnasukhena phalasukhena ca vÊtinÈmento nisÊdi.
______________________________________________________________
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Sopi kuÔumbiko sÈyanhe gandhamÈlaÒceva padÊpeyyaÒca1 gÈhÈpetvÈ
vihÈraÑ gantvÈ nevÈsikattheraÑ vanditvÈ “bhante eko Ègantukatthero atthi,
Ègato nu kho”ti pucchi. Œma Ègatoti. IdÈni kahanti. AsukasenÈsane nÈmÈti.
So tassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno dhammakathaÑ sutvÈ
sÊtalavelÈya cetiyaÒca bodhiÒca p|jetvÈ dÊpe jÈletvÈ ubhopi jane nimantetvÈ
gato. NevÈsikattheropi kho “ayaÑ kuÔumbiko paribhinno, sacÈyaÑ bhikkhu
imasmiÑ vihÈre vasissati, na maÑ esa kismiÒci gaÓayissatÊ”ti there
anattamanataÑ ÈpajjitvÈ “imasmiÑ vihÈre etassa avasanÈkÈro mayÈ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti tena upaÔÔhÈnavelÈya Ègatena saddhiÑ kiÒci na kathesi.
KhÊÓÈsavatthero tassa ajjhÈsayaÑ jÈnitvÈ “ayaÑ thero mama kule vÈ gaÓe
vÈ apalibuddhabhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
jhÈnasukhena phalasukhena vÊtinÈmesi.
NevÈsikopi punadivase nakhapiÔÔhena gaÓÉiÑ2 paharitvÈ nakhena
dvÈraÑ ÈkoÔetvÈ kuÔumbikassa gehaÑ agamÈsi. So tassa pattaÑ gahetvÈ
paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ “Ègantukatthero kahaÑ bhante”ti pucchi. “NÈhaÑ
tava kul|pakassa pavattiÑ jÈnÈmi, gaÓÉiÑ paharantopi dvÈraÑ ÈkoÔentopi
pabodhetuÑ nÈsakkhiÑ, hiyyo tava gehe paÓÊtabhojanaÑ bhuÒjitvÈ
jÊrÈpetuÑ asakkonto idÈni niddaÑ okkantoyeva bhavissati, tvaÑ
pasÊdamÈno evar|pesuyeva ÔhÈnesu pasÊdasÊ”ti Èha. KhÊÓÈsavattheropi
attano bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈ sarÊraÑ paÔijaggitvÈ
pattacÊvaramÈdÈya ÈkÈse uppatitvÈ aÒÒattha agamÈsi. So kuÔumbiko
nevÈsikattheraÑ sappimadhusakkharÈbhisa~khataÑ pÈyÈsaÑ pÈyetvÈ pattaÑ
gandhacuÓÓehi ubbaÔÔetvÈ puna p|retvÈ “bhante so thero maggakilanto
bhavissati, idamassa harathÈ”ti adÈsi. Itaro apaÔikkhipitvÈva gahetvÈ
gacchanto “sace so bhikkhu imaÑ pÈyÈsaÑ pivissati, gÊvÈyaÑ gahetvÈ
nikkaÉÉhiyamÈnopi na gamissati. Sace panÈhaÑ imaÑ pÈyÈsaÑ
manussÈnaÑ3 dassÈmi, pÈkaÔaÑ me kammaÑ bhavissati. Sace udake
opilÈpessÈmi, udakapiÔÔhe sappi
______________________________________________________________
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paÒÒÈyissati. Sace bh|miyaÑ chaÉÉessÈmi1, kÈkasannipÈtena paÒÒÈyissati.
Kattha nu kho imaÑ chaÉÉeyyan”ti upadhÈrento ekaÑ jhÈmakkhettaÑ disvÈ
a~gÈre viy|hitvÈ tattha pakkhipitvÈ upari a~gÈrehi paÔicchÈdetvÈ vihÈraÑ
gato taÑ bhikkhuÑ adisvÈ cintesi “addhÈ so bhikkhu khÊÓÈsavo mama
ajjhÈsayaÑ viditvÈ aÒÒattha gato bhavissati, aho mayÈ udarahetu ayuttaÑ
katan”ti tÈvadevassa mahantaÑ domanassaÑ udapÈdi. Tato paÔÔhÈyeva ca
manussapeto hutvÈ na cirasseva kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatti.
So bah|ni vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ pakkÈvasesena paÔipÈÔiyÈ
paÒcajÈtisatesu yakkho hutvÈ ekadivasampi udarap|raÑ ÈhÈraÑ na labhi.
EkadivasaÑ pana gabbhamalaÑ udarap|raÑ labhi. Puna paÒcajÈtisatesu
sunakho ahosi. TadÈpi ekadivasaÑ bhattavamanaÑ udarap|raÑ labhi,
sesakÈle pana tena udarap|ro ÈhÈro nÈma na laddhapubbo. Sunakhayonito
pana cavitvÈ kÈsiraÔÔhe ekasmiÑ gÈme duggatakule nibbatti. Tassa nibbattito
paÔÔhÈya taÑ kulaÑ paramaduggatameva jÈtaÑ, jÈtito2 uddhaÑ
udakakaÒjikÈmattampi na labhi. Tassa pana “Mittavindako”ti nÈmaÑ ahosi.
MÈtÈpitaro chÈtakadukkhaÑ adhivÈsetuÑ asakkontÈ “gaccha kÈÄakaÓÓÊ”ti
taÑ pothetvÈ nÊhariÑsu. So apaÔisaraÓo vicaranto BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. TadÈ
bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni
sippaÑ vÈceti. TadÈ BÈrÈÓasivÈsino duggatÈnaÑ paribbayaÑ datvÈ sippaÑ
sikkhÈpenti. Ayampi Mittavindako bodhisattassa santike sippaÑ3 sikkhati.
So pharuso anovÈdakkhamo taÑ taÑ paharanto vicarati, bodhisattena
ovadiyamÈnopi ovÈdaÑ na gaÓhÈti. TaÑ nissÈya Èyopissa mando jÈto.
Atha so mÈÓavakehi saddhiÑ bhaÓÉitvÈ ovÈdaÑ aggaÓhanto tato
palÈyitvÈ ÈhiÓÉanto ekaÑ paccantagÈmaÑ patvÈ bhatiÑ katvÈ jÊvati. So
tattha ekÈya duggatitthiyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi. SÈ taÑ nissÈya dve
dÈrake vijÈyi. GÈmavÈsino “amhÈkaÑ susÈsanaÑ dussÈsanaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti
Mittavindakassa bhatiÑ datvÈ taÑ gÈmadvÈre
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kuÔikÈya vasÈpesuÑ. TaÑ pana MittavindakaÑ nissÈya te
paccantagÈmavÈsino sattakkhattuÑ rÈjadaÓÉaÑ agamaÑsu1, sattakkhattuÑ
nesaÑ gehÈni jhÈyiÑsu, sattakkhattuÑ taÄÈkaÑ bhijji. Te cintayiÑsu
“amhÈkaÑ pubbe imassa Mittavindakassa anÈgamanakÈle evar|paÑ natthi,
idÈni panassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya parihÈyÈmÈ”ti taÑ pothetvÈ nÊhariÑsu.
So attano dÈrake gahetvÈ aÒÒattha gacchanto ekaÑ
amanussapariggahaÑ aÔaviÑ pÈvisi. Tatthassa amanussÈ dÈrake ca
bhariyaÒca mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu. So tato palÈyitvÈ tato tato
ÈhiÓÉanto ekaÑ gambhÊraÑ nÈma paÔÔanagÈmaÑ nÈvÈvissajjanadivaseyeva
patvÈ kammakÈrako hutvÈ nÈvaÑ abhiruhi. NÈvÈ samuddapiÔÔhe sattÈhaÑ
gantvÈ sattame divase samuddamajjhe ÈkoÔetvÈ ÔhapitÈ viya aÔÔhÈsi. Te
kÈÄakaÓÓisalÈkaÑ cÈresuÑ, sattakkhattuÑ Mittavindakasseva pÈpuÓi.
ManussÈ tassekaÑ veÄukalÈpaÑ datvÈ hatthe gahetvÈ samuddapiÔÔhe2
khipiÑsu, tasmiÑ khittamatte nÈvÈ agamÈsi. Mittavindako veÄukalÈpe
nipajjitvÈ samuddapiÔÔhe gacchanto KassapasammÈsambuddhakÈle
rakkhitasÊlassa phalena samuddapiÔÔhe ekasmiÑ phalikavimÈne catasso
devadhÊtaro paÔilabhitvÈ tÈsaÑ santike sukhaÑ anubhavamÈno sattÈhaÑ
vasi. TÈ pana vimÈnapetiyo sattÈhaÑ sukhaÑ anubhavanti, sattÈhaÑ
dukkhaÑ. SattÈhaÑ dukkhaÑ anubhavituÑ gacchamÈnÈ “yÈva mayaÑ
ÈgacchÈma, tÈva idheva hohÊ”ti vatvÈ agamaÑsu.
Mittavindako tÈsaÑ gatakÈle veÄukalÈpe nipajjitvÈ purato gacchanto
rajatavimÈne aÔÔha devadhÊtaro labhi. Tatopi paraÑ gacchanto maÓivimÈne
soÄasa, kanakavimÈne dvattiÑsa devadhÊtaro labhi. TÈsampi vacanaÑ akatvÈ
parato3 gacchanto antaradÊpake ekaÑ yakkhanagaraÑ addasa. TatthekÈ
yakkhinÊ ajar|pena vicarati. Mittavindako tassÈ yakkhinibhÈvaÑ ajÈnanto
“ajamaÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti taÑ pÈde aggahesi, sÈ yakkhÈnubhÈvena taÑ
ukkhipitvÈ khipi. So tÈya khitto samuddamatthakena gantvÈ BÈrÈÓasiyaÑ
parikhÈpiÔÔhe ekasmiÑ kaÓÔakagumbamatthake patitvÈ pavaÔÔamÈno
bh|miyaÑ patiÔÔhÈsi. TasmiÒca samaye tasmiÑ parikhÈpiÔÔhe raÒÒo ajikÈ
caramÈnÈ corÈ haranti. AjikagopakÈ “core
______________________________________________________________
1. AdaÑsu (SÊ, I, Ka), akaÑsu (®Ê)

2. Samudde (SÊ, SyÈ)

3. Purato (SyÈ, Ka)
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gaÓhissÈmÈ”ti ekamantaÑ nilÊnÈ aÔÔhaÑsu. Mittavindako pavaÔÔitvÈ
bh|miyaÑ Ôhito tÈ ajikÈ disvÈ cintesi “ahaÑ samudde ekasmiÑ dÊpake
ajikaÑ pÈde gahetvÈ tÈya khitto idha patito. Sace idÈni ekaÑ ajikaÑ pÈde
gahessÈmi, sÈ maÑ parato samuddapiÔÔhe vimÈnadevatÈnaÑ santike
khipissatÊ”ti. So evaÑ ayoniso manasikaritvÈ ajikaÑ pÈde gaÓhi, sÈ
gahitamattÈ viravi. AjikagopakÈ ito cito ca ÈgantvÈ taÑ gahetvÈ “ettakaÑ
kÈlaÑ rÈjakule ajikakhÈdako esa coro”ti taÑ koÔÔetvÈ bandhitvÈ raÒÒo
santikaÑ nenti.
TasmiÑ khaÓe bodhisatto paÒcasatamÈÓavakaparivuto nagarÈ
nikkhamma nhÈyituÑ gacchanto MittavindakaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ te manusse
Èha “tÈtÈ ayaÑ amhÈkaÑ antevÈsiko, kasmÈ naÑ gaÓhathÈ”ti. Ajikacorako
ayya ekaÑ ajikaÑ pÈde gaÓhi, tasmÈ gahitoti. Tena hetaÑ amhÈkaÑ dÈsaÑ
katvÈ detha, amhe nissÈya jÊvissatÊti. Te “sÈdhu ayyÈ”ti taÑ vissajjetvÈ
agamaÑsu. Atha naÑ bodhisatto “Mittavindaka tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ kahaÑ
vasÊ”ti pucchi, so sabbaÑ attanÈ katakammaÑ Èrocesi. Bodhisatto
“atthakÈmÈnaÑ vacanaÑ akaronto evaÑ dukkhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
41. “Yo atthakÈmassa hitÈnukampino,
OvajjamÈno na karoti sÈsanaÑ.
AjiyÈ pÈdamolamba1,
Mittako viya socatÊ”ti.
Tattha atthakÈmassÈti vuÉÉhiÑ icchantassa. HitÈnukampinoti hitena
anukampamÈnassa. OvajjamÈnoti mudukena hitacittena ovadiyamÈno. Na
karoti sÈsananti anusiÔÔhaÑ na karoti, dubbaco anovÈdako hoti. Mittako
viya socatÊti yathÈyaÑ Mittavindako ajikÈya pÈdaÑ gahetvÈ socati kilamati,
evaÑ niccakÈlaÑ socatÊti imÈya gÈthÈya bodhisatto dhammaÑ desesi.
EvaÑ tena therena ettake addhÈne tÊsuyeva attabhÈvesu kucchip|ro
laddhapubbo. Yakkhena hutvÈ ekadivasaÑ gabbhamalaÑ laddhaÑ,
sunakhena hutvÈ
______________________________________________________________
1. PÈdamolubbha (SÊ, SyÈ, I, Ka)
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ekadivasaÑ bhattavamanaÑ, parinibbÈnadivase
DhammasenÈpatissÈnubhÈvena catumadhuraÑ laddhaÑ. EvaÑ parassa
lÈbhantarÈyakaraÓaÑ nÈma mahÈdosanti veditabbaÑ. TasmiÑ pana kÈle
sopi Ècariyo Mittavindakopi yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “evaÑ bhikkhave attano appalÈbhibhÈvaÒca
ariyadhammalÈbhibhÈvaÒca sayameva esa akÈsÊ”ti imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Mittavindako
Losakatissatthero ahosi, disÈpÈmokkhÈcariyo pana ahameva ahosin”ti.
LosakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. KapotajÈtakavaÓÓanÈ (42)
Yo atthakÈmassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
lolabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tassa lolabhÈvo NavakanipÈte KÈkajÈtake1
Èvi bhavissati. TadÈ pana taÑ bhikkh| “ayaÑ bhante bhikkhu lolo”ti satthu
ÈrocesuÑ. Atha naÑ SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu lolosÊ”ti pucchi.
Œma bhanteti. SatthÈ “pubbepi tvaÑ bhikkhu lolo lolakÈraÓÈ jÊvitakkhayaÑ
patto, paÓÉitÈpi taÑ nissÈya attano vasanaÔÔhÈnÈ parihÊnÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
pÈrÈvatayoniyaÑ nibbatti. TadÈ BÈrÈÓasivÈsino puÒÒakÈmatÈya tasmiÑ
tasmiÑ ÔhÈne sakuÓÈnaÑ sukhavasanatthÈya thusapacchiyo olambenti.
BÈrÈÓasiseÔÔhinopi bhattakÈrako attano mahÈnase ekaÑ thusapacchiÑ
olambetvÈ Ôhapesi, bodhisatto tattha vÈsaÑ kappesi. So pÈtova nikkhamitvÈ
gocare caritvÈ sÈyaÑ ÈgantvÈ tattha vasanto kÈlaÑ khepesi. AthekadivasaÑ
eko kÈko mahÈnasamatthakena gacchanto ambilÈnambilamacchamaÑsÈnaÑ
dh|panavÈsaÑ ghÈyitvÈ lobhaÑ uppÈdetvÈ “kaÑ nu kho nissÈya imaÑ
macchamaÑsaÑ labhissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 153 piÔÔhe.
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avid|re nisÊditvÈ pariggaÓhanto sÈyaÑ bodhisattaÑ ÈgantvÈ mahÈnasaÑ
pavisantaÑ disvÈ “imaÑ pÈrÈvataÑ nissÈya macchamaÑsaÑ labhissÈmÊ”ti
punadivase pÈtova ÈgantvÈ bodhisattassa nikkhamitvÈ gocaratthÈya
gamanakÈle piÔÔhito piÔÔhito agamÈsi. Atha naÑ bodhisatto “kasmÈ tvaÑ
samma amhehi saddhiÑ carasÊ”ti Èha. SÈmi tumhÈhaÑ kiriyÈ mayhaÑ
ruccati, ito paÔÔhÈya tumhe upaÔÔhahissÈmÊti. Samma tumhe aÒÒagocarÈ,
mayaÑ aÒÒagocarÈ, tumhehi amhÈkaÑ upaÔÔhÈnaÑ dukkaranti. SÈmi
tumhÈkaÑ gocaraggahaÓakÈle ahampi gocaraÑ gahetvÈ tumhehi
saddhiÑyeva gamissÈmÊti. “SÈdhu, kevalaÑ te appamattena bhavitabban”ti
evaÑ bodhisatto kÈkaÑ ovaditvÈ gocaraÑ caranto tiÓabÊjÈdÊni khÈdati.
Bodhisattassa pana gocaraggahaÓakÈle kÈko gantvÈ gomayapiÓÉaÑ
apanetvÈ pÈÓake khÈditvÈ udaraÑ p|retvÈ bodhisattassa santikaÑ ÈgantvÈ
“sÈmi tumhe ativelaÑ caratha, atibahubhakkhena nÈma bhavituÑ na
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ bodhisattena gocaraÑ gahetvÈ sÈyaÑ Ègacchantena saddhiÑ
yeva mahÈnasaÑ pÈvisi. BhattakÈrako “amhÈkaÑ kapoto aÒÒampi gahetvÈ
Ègato”ti kÈkassapi pacchiÑ Ôhapesi. Tato paÔÔhÈya dve janÈ vasanti.
AthekadivasaÑ seÔÔhissa bahuÑ macchamaÑsaÑ ÈhariÑsu, taÑ ÈdÈya
bhattakÈrako mahÈnase tattha tattha olambesi. KÈko taÑ disvÈ lobhaÑ
uppÈdetvÈ “sve gocarabh|miÑ agantvÈ mayÈ idameva khÈditabban”ti rattiÑ
nitthunanto1 nipajji. Punadivase bodhisatto gocarÈya gacchanto “ehi samma
kÈkÈ”ti Èha. SÈmi tumhe gacchatha, mayhaÑ kucchirogo atthÊti. Samma
kÈkÈnaÑ kucchirogo nÈma na kadÈci bh|tapubbo, rattiÑ tÊsu yÈmesu
ekekasmiÑ yÈme mucchitÈ honti, dÊpavaÔÔiÑ gilitakÈle2 pana nesaÑ
muhuttaÑ titti hoti, tvaÑ imaÑ macchamaÑsaÑ khÈditukÈmo bhavissati,
ehi manussaparibhogo nÈma tumhÈkaÑ dupparibhuÒjiyo, mÈ evar|paÑ
akÈsi, mayÈsaddhiÑ yeva gocarÈya gacchÈhÊti. Na sakkomi sÈmÊti. “Tena hi
paÒÒÈyissasi sakena kammena, lobhavasaÑ agantvÈ appamatto hohÊ”ti taÑ
ovaditvÈ bodhisatto gocarÈya gato.
______________________________________________________________
1. TintiÓanto (SÊ, I)

2. GalitakÈle (SÊ)
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BhattakÈrako nÈnappakÈraÑ macchamaÑsavikatiÑ sampÈdetvÈ
usumanikkhamanatthaÑ1 bhÈjanÈni thokaÑ vivaritvÈ
rasaparissÈvanakaroÔiÑ bhÈjanamatthake ÔhapetvÈ bahi nikkhamitvÈ sedaÑ
puÒchamÈno aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe kÈko pacchito sÊsaÑ ukkhipitvÈ
bhattagehaÑ olokento tassa nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑdÈni mayhaÑ
manorathaÑ p|retvÈ maÑsaÑ khÈdituÑ kÈlo, kiÑ nu kho mahÈmaÑsaÑ
khÈdÈmi, udÈhu cuÓÓikamaÑsan”ti cintetvÈ “cuÓÓikamaÑsena nÈma
khippaÑ kucchiÑ p|retuÑ na sakkÈ, mahantaÑ maÑsakhaÓÉaÑ ÈharitvÈ
pacchiyaÑ nikkhipitvÈ khÈdamÈno nipajjissÈmÊ”ti pacchito uppatitvÈ
rasakaroÔiyaÑ nilÊyi. SÈ “kirÊ”ti saddamakÈsi. BhattakÈrako taÑ saddaÑ
sutvÈ “kiÑ nu kho etan”ti paviÔÔho kÈkaÑ disvÈ “ayaÑ duÔÔhakÈko
mahÈseÔÔhino pakkamaÑsaÑ khÈditukÈmo, ahaÑ kho pana seÔÔhiÑ nissÈya
jÊvÈmi, na imaÑ bÈlaÑ, kiÑ me iminÈ”ti dvÈraÑ pidhÈya kÈkaÑ gahetvÈ
sakalasarÊre pattÈni luÒcitvÈ allasi~gÊveraloÓajÊrakÈdayo2 koÔÔetvÈ
ambilatakkena ÈloÄetvÈ tenassa sakalasarÊraÑ makkhetvÈ taÑ kÈkaÑ
pacchiyaÑ khipi, so adhimattavedanÈbhibh|to nitthunanto nipajji.
Bodhisatto sÈyaÑ ÈgantvÈ taÑ byasanappattaÑ disvÈ “lolakÈka mama
vacanaÑ akatvÈ tava lobhaÑ nissÈya mahÈdukkhaÑ pattosÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈtha–
42. “Yo atthakÈmassa hitÈnukampino,
OvajjamÈno na karoti sÈsanaÑ.
Kapotakassa vacanaÑ akatvÈ,
Amittahatthatthagatova setÊ”ti.
Tattha kapotakassa vacanaÑ akatvÈti pÈrÈvatassa3
hitÈnusÈsanavacanaÑ akatvÈ. Amittahatthatthagatova setÊti amittÈnaÑ
anatthakÈrakÈnaÑ dukkhuppÈdakapuggalÈnaÑ hatthatthaÑ hatthapathaÑ
gato ayaÑ kÈko viya so puggalo mahantaÑ byasanaÑ patvÈ anusocamÈno
setÊti.
______________________________________________________________
1. UsumanibbÈpanatthaÑ (SyÈ, Ka)
3. PÈrÈpatassa (SÊ, I)

2. Addasi~gÊveraÑ loÓajÊrakÈya (SÊ, I)
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Bodhisatto imaÑ gÈthaÑ vatvÈ “idÈni mayÈ ca imasmiÑ ÔhÈne na sakkÈ

vasitun”ti aÒÒattha gato. KÈkopi tattheva jÊvitakkhayaÑ patto. Atha naÑ
bhattakÈrako saddhiÑ pacchiyÈ gahetvÈ sa~kÈraÔÔhÈne chaÉÉesi.
SatthÈpi “na tvaÑ bhikkhu idÈneva lolo, pubbepi loloyeva, taÒca pana
te lolyaÑ nissÈya paÓÉitÈpi sakÈvÈsÈ parihÊnÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne so bhikkhu anÈgÈmiphalaÑ
patto. SatthÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kÈko
lolabhikkhu ahosi, pÈrÈvato pana ahameva ahosin”ti.
KapotajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VeÄukajÈtakavaÓÓanÈ (43)
Yo atthakÈmassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi BhagavÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu dubbacosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “na tvaÑ bhikkhu
idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyeva, dubbacattÈyeva ca paÓÉitÈnaÑ
vacanaÑ akatvÈ sappamukhe jÊvitakkhayaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
mahÈbhogakule nibbatto viÒÒutaÑ patvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme
cÈnisaÑsaÑ disvÈ kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo ca
uppÈdetvÈ jhÈnasukhena vÊtinÈmento aparabhÈge mahÈparivÈro paÒcahi
tÈpasasatehi parivuto gaÓassa satthÈ hutvÈ vihÈsi. Atheko Èsivisapotako
attano dhammatÈya caranto aÒÒatarassa tÈpasassa assamapadaÑ patto.
TÈpaso tasmiÑ puttasinehaÑ uppÈdetvÈ taÑ ekasmiÑ veÄupabbe sayÈpetvÈ
paÔijaggati. Tassa veÄupabbe sayanato “VeÄuko”tveva nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ
puttasinehena paÔijagganato tÈpasassa “VeÄukapitÈ”tveva nÈmaÑ akaÑsu.
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TadÈ bodhisatto “eko kira tÈpaso ÈsivisaÑ paÔijaggatÊ”ti sutvÈ taÑ
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ ÈsivisaÑ paÔijaggasÊ”ti pucchitvÈ
“saccan”ti vutte “Èsivisena saddhiÑ vissÈso nÈma natthi, mÈ evaÑ
jaggÈhÊ”ti Èha. So me Ècariya putto, nÈhaÑ tena vinÈ vattituÑ sakkhissÈmÊti.
Tena hi etasseva santikÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓissasÊti. TÈpaso bodhisattassa
vacanaÑ na gaÓhi, Èsivisampi jahituÑ nÈsakkhi. Tato katipÈhaccayeneva
sabbe tÈpasÈ phalÈphalatthÈya gantvÈ gataÔÔhÈne phalÈphalassa
sulabhabhÈvaÑ disvÈ dve tayo divase tattheva vasiÑsu, veÄukapitÈpi tehi
saddhiÑ gacchanto ÈsivisaÑ veÄupabbeyeva sayÈpetvÈ pidahitvÈ gato. So
puna tÈpasehi saddhiÑ dvÊhatÊhaccayena ÈgantvÈ “VeÄukassa gocaraÑ
dassÈmÊ”ti veÄupabbaÑ ugghÈÔetvÈ “ehi puttaka chÈtakosÊ”ti hatthaÑ
pasÈresi. Œsiviso dvÊhatÊhaÑ nirÈhÈratÈya kujjhitvÈ pasÈritahatthaÑ
ÉaÑsitvÈ tÈpasaÑ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. TÈpasÈ
taÑ disvÈ bodhisattassa ÈrocesuÑ. Bodhisatto tassa sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ
isigaÓassa majjhe nisÊditvÈ isÊnaÑ ovÈdavasena imaÑ gÈthamÈha–
43. “Yo atthakÈmassa hitÈnukampino,
OvajjamÈno na karoti sÈsanaÑ.
EvaÑ so nihato seti,
VeÄukassa yathÈ pitÈ”ti.
Tattha evaÑ so nihato setÊti yo hi isÊnaÑ ovÈdaÑ na gaÓhÈti, so yathÈ
esa tÈpaso Èsivisamukhe p|tibhÈvaÑ patvÈ nihato seti, evaÑ mahÈvinÈsaÑ
patvÈ nihato setÊti attho. EvaÑ bodhisatto isigaÓaÑ ovaditvÈ cattÈro
brahmavihÈre bhÈvetvÈ ÈyupariyosÈne brahmaloke uppajji.
SatthÈ “na tvaÑ bhikkhu idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyeva,
dubbacabhÈveneva ca Èsivisamukhe p|tibhÈvaÑ patto”ti imaÑ
dhammadesanaÑ
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ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ veÄukapitÈ
dubbacabhikkhu ahosi, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, gaÓasatthÈ pana ahameva
ahosin”ti.
VeÄukajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MakasajÈtakavaÓÓanÈ (44)
Seyyo amittoti idaÑ SatthÈ Magadhesu cÈrikaÑ caramÈno
aÒÒatarasmiÑ gÈmake bÈlagÈmikamanusse Èrabbha kathesi. TathÈgato kira
ekasmiÑ samaye SÈvatthito MagadharaÔÔhaÑ gantvÈ tattha cÈrikaÑ
caramÈno aÒÒataraÑ gÈmakaÑ sampÈpuÓi. So ca gÈmako yebhuyyena
andhabÈlamanussehiyeva ussanno. TatthekadivasaÑ te andhabÈlamanussÈ
sannipatitvÈ “bho amhe araÒÒaÑ pavisitvÈ kammaÑ karonte makasÈ
khÈdanti, tappaccayÈ amhÈkaÑ kammacchedo hoti, sabbeva dhan|ni ceva
ÈvudhÈni ca ÈdÈya gantvÈ makasehi saddhiÑ yujjhitvÈ sabbamakase
vijjhitvÈ chinditvÈ ca mÈressÈmÈ”ti mantayitvÈ araÒÒaÑ gantvÈ “makase
vijjhissÈmÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ vijjhitvÈ ca paharitvÈ ca dukkhappattÈ ÈgantvÈ
antogÈme ca gÈmamajjhe ca gÈmadvÈre ca nipajjiÑsu.
SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AvasesÈ
paÓÉitamanussÈ BhagavantaÑ disvÈ gÈmadvÈre maÓÉapaÑ kÈretvÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne patitamanusse disvÈ te
upÈsake pucchi “bah| ime gilÈnÈ manussÈ, kiÑ etehi katan”ti. Bhante ete
manussÈ “makasayuddhaÑ karissÈmÈ”ti gantvÈ aÒÒamaÒÒaÑ vijjhitvÈ
sayaÑ gilÈnÈ jÈtÈti. SatthÈ “na idÈneva andhabÈlamanussÈ ‘makase
paharissÈmÈ’ti attÈnaÑ paharanti, pubbepi ‘makasaÑ paharissÈmÈ’ti paraÑ
paharaÓakamanussÈ ahesuÑyevÈ”ti vatvÈ tehi manussehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto vaÓijjÈya
jÊvikaÑ kappeti. TadÈ KÈsiraÔÔhe ekasmiÑ paccantagÈme

JÈtakaÔÔhakathÈ

265

bah| vaÉÉhakÊ vasanti. Tattheko khalitavaÉÉhakÊ1 rukkhaÑ tacchati, athassa
eko makaso tambalohathÈlakapiÔÔhisadise sÊse nisÊditvÈ sattiyÈ paharanto
viya sÊsaÑ mukhatuÓÉakena vijjhi. So attano santike nisinnaÑ puttaÑ Èha
“tÈta mayhaÑ sÊsaÑ makaso sattiyÈ paharanto viya vijjhati, vÈrehi nan”ti.
TÈta adhivÈsehi, ekappahÈreneva taÑ mÈressÈmÊti. TasmiÑ samaye
bodhisattopi attano bhaÓÉaÑ pariyesamÈno taÑ gÈmaÑ patvÈ tassÈ
vaÉÉhakisÈlÈya nisinno hoti. Atha so vaÉÉhakÊ puttaÑ Èha “tÈta imaÑ
makasaÑ vÈrehÊ”ti. So “vÈressÈmi tÈtÈ”ti tikhiÓaÑ mahÈpharasuÑ
ukkhipitvÈ pitu piÔÔhipasse ÔhatvÈ “makasaÑ paharissÈmÊ”ti pitu matthakaÑ
dvidhÈ bhindi, vaÉÉhakÊ tattheva jÊvitakkhayaÑ patto.
Bodhisatto tassa taÑ kammaÑ disvÈ “paccÈmittopi paÓÉitova seyyo. So
hi daÓÉabhayenapi manusse na mÈressatÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
44. “Seyyo amitto matiyÈ upeto,
Na tveva mitto mativippahÊno.
‘MakasaÑ vadhissan’ti hi eÄam|go,
Putto pitu abbhidÈ uttama~gan”ti.
Tattha seyyoti pavaro uttamo. MatiyÈ upetoti paÒÒÈya samannÈgato.
EÄam|goti lÈlÈmukho bÈlo. Puttopitu abbhidÈ uttama~ganti attano bÈlatÈya
puttopi hutvÈ pitu uttama~gaÑ matthakaÑ “makasaÑ paharissÈmÊ”ti dvidhÈ
bhindi. TasmÈ bÈlamittato paÓÉita-amittova seyyoti imaÑ gÈthaÑ vatvÈ
bodhisatto uÔÔhÈya yathÈkammaÑ gato. VaÉÉhakissapi ÒÈtakÈ sarÊrakiccaÑ
akaÑsu.
SatthÈ “evaÑ upÈsakÈ pubbepi ‘makasaÑ paharissÈmÈ’ti paraÑ
paharaÓakamanussÈ ahesuÑyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ gÈthaÑ vatvÈ pakkanto
paÓÉitavÈÓijo pana ahameva ahosin”ti.
MakasajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
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5. RohiÓijÈtakavaÓÓanÈ (45)

Seyyo amittoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
AnÈthapiÓÉikaseÔÔhino dÈsiÑ Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉikassa kira ekÈ
RohiÓÊ nÈma dÈsÊ ahosi. TassÈ vÊhipaharaÓaÔÔhÈne ÈgantvÈ mahallikÈ mÈtÈ
nipajji, taÑ makkhikÈ parivÈretvÈ s|ciyÈ vijjhamÈnÈ viya khÈdanti. SÈ
dhÊtaraÑ Èha “amma makkhikÈ maÑ khÈdanti, etÈ vÈrehÊ”ti. SÈ “vÈressÈmi
ammÈ”ti musalaÑ ukkhipitvÈ “mÈtu sarÊre makkhikÈ mÈretvÈ vinÈsaÑ
pÈpessÈmÊ”ti mÈtaraÑ musalena paharitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. TaÑ disvÈ
“mÈtÈ me matÈ”ti rodituÑ Èrabhi. TaÑ pavattiÑ seÔÔhissa ÈrocesuÑ. SeÔÔhi
tassÈ sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ vihÈraÑ gantvÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ Satthu
Èrocesi. SatthÈ “na kho gahapati esÈ ‘mÈtu sarÊre makkhikÈ mÈressÈmÊ’ti
idÈneva musalena paharitvÈ mÈtaraÑ mÈresi, pubbepi mÈresiyevÈ”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhikule
nibbattitvÈ pitu-accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi. TassÈpi RohiÓÊyeva nÈma
dÈsÊ ahosi. SÈpi attano vÊhipaharaÓaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ nipannaÑ mÈtaraÑ
“makkhikÈ me amma vÈrehÊ”ti vuttÈ evameva musalena paharitvÈ mÈtaraÑ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ rodituÑ Èrabhi. Bodhisatto taÑ pavattiÑ sutvÈ
“amittopi hi imasmiÑ loke paÓÉitova seyyo”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
45. “Seyyo amitto medhÈvÊ, yaÒce bÈlÈ’nukampako.
Passa RohiÓikaÑ jammiÑ, mÈtaraÑ hantvÈna socatÊ”ti.
Tattha medhÈvÊti paÓÉito ÒÈÓÊ vibhÈvÊ. YaÒce bÈlÈ’nukampakoti ettha
yanti li~gavipallÈso kato, ceti nÈmatthe nipÈto. Yo nÈma bÈlo anukampako,
tato sataguÓena sahassaguÓena paÓÉito amitto hontopi seyyoyevÈti attho.
Atha vÈ yanti paÔisedhanatthe nipÈto, no ce bÈlÈnukampakoti attho.
Jamminti lÈmikaÑ dandhaÑ. MÈtaraÑ hantvÈna socatÊti “makkhikÈ
mÈressÈmÊ”ti mÈtaraÑ hantvÈ idÈni ayaÑ bÈlÈ sayameva rodati paridevati.
IminÈ
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kÈraÓena imasmiÑ loke amittopi paÓÉito seyyoti bodhisatto paÓÉitaÑ
pasaÑsanto imÈya gÈthÈya dhammaÑ desesi.
SatthÈ “na kho gahapati esÈ idÈneva ‘makkhikÈ mÈressÈmÊ’ti mÈtaraÑ
ghÈtesi, pubbepi ghÈtesiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈyeva mÈtÈ ahosi, dhÊtÈyeva dhÊtÈ,
mahÈseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
RohiÓijÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. ŒrÈmad|sakajÈtakavaÓÓanÈ (46)
Na ve anatthakusalenÈti idaÑ SatthÈ aÒÒatarasmiÑ KosalagÈmake
viharanto uyyÈnad|sakaÑ Èrabbha kathesi. SatthÈ kira Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno aÒÒataraÑ gÈmakaÑ sampÈpuÓi. Tattheko kuÔumbiko TathÈgataÑ
nimantetvÈ attano uyyÈne nisÊdÈpetvÈ Buddhappamukhassa saÑghassa
mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante yathÈruciyÈ imasmiÑ uyyÈne vicarathÈ”ti Èha.
Bhikkh| uÔÔhÈya uyyÈnapÈlaÑ gahetvÈ uyyÈne vicarantÈ ekaÑ
a~gaÓaÔÔhÈnaÑ disvÈ uyyÈnapÈlaÑ pucchiÑsu “upÈsaka imaÑ uyyÈnaÑ
aÒÒattha sandacchÈyaÑ, imasmiÑ pana ÔhÈne na koci rukkho vÈ gaccho vÈ
atthi, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. Bhante imassa uyyÈnassa ropanakÈle eko
gÈmadÈrako udakaÑ siÒcanto imasmiÑ ÔhÈne rukkhapotake umm|laÑ katvÈ
m|lappamÈÓena udakaÑ siÒci, te rukkhapotakÈ milÈyitvÈ matÈ, iminÈ
kÈraÓena idaÑ ÔhÈnaÑ a~gaÓaÑ jÈtan”ti. Bhikkh| SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave so gÈmadÈrako idÈneva
ÈrÈmad|sako, pubbepi ÈrÈmad|sakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiyaÑ
nakkhattaÑ ghosayiÑsu. NakkhattabherisaddasavanakÈlato paÔÔhÈya
sakalanagaravÈsino nakkhattanissitakÈ hutvÈ vicaranti. TadÈ raÒÒo uyyÈne
bah| makkaÔÈ vasanti. UyyÈnapÈlo cintesi “nagare nakkhattaÑ ghuÔÔhaÑ,
ime vÈnare ‘udakaÑ siÒcathÈ’ti vatvÈ ahaÑ nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti
jeÔÔhakavÈnaraÑ
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upasa~kamitvÈ “samma vÈnarajeÔÔhaka imaÑ uyyÈnaÑ tumhÈkampi
bah|pakÈraÑ, tumhe ettha pupphaphalapallavÈni khÈdatha, nagare
nakkhattaÑ ghuÔÔhaÑ, ahaÑ nakkhattaÑ kÊÄissÈmi. YÈvÈhaÑ ÈgacchÈmi,
tÈva imasmiÑ uyyÈne rukkhapotakesu udakaÑ siÒcituÑ sakkhissathÈ”ti
pucchi. SÈdhu siÒcissÈmÊti. “Tena hi appamattÈ hothÈ”ti udakasiÒcanatthÈya
tesaÑ cammakuÔe1 ca dÈrukuÔe ca datvÈ gato. VÈnarÈ cammakuÔe ceva
dÈrukuÔe ca gahetvÈ rukkhapotakesu udakaÑ siÒcanti. Atha ne
vÈnarajeÔÔhako evamÈha “bhonto vÈnarÈ udakaÑ nÈma rakkhitabbaÑ, tumhe
rukkhapotakesu udakaÑ siÒcantÈ uppÈÔetvÈ uppÈÔetvÈ m|laÑ oloketvÈ
gambhÊragatesu m|lesu bahuÑ udakaÑ siÒcatha, agambhÊragatesu appaÑ,
pacchÈ amhÈkaÑ udakaÑ dullabhaÑ bhavissatÊ”ti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tathÈ akaÑsu.
TasmiÑ samaye eko paÓÉitapuriso rÈjuyyÈne te vÈnare tathÈ karonte
disvÈ evamÈha “bhonto vÈnarÈ kasmÈ tumhe rukkhapotake uppÈÔetvÈ
uppÈÔetvÈ m|lappamÈÓena udakaÑ siÒcathÈ”ti, te “evaÑ no vÈnarajeÔÔhako
ovadatÊ”ti ÈhaÑsu. So taÑ vacanaÑ sutvÈ “aho vata bho bÈlÈ apaÓÉitÈ
‘atthaÑ karissÈmÈ’ti anatthameva karontÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
46. “Na ve anatthakusalena, atthacariyÈ sukhÈvahÈ.
HÈpeti atthaÑ dummedho, kapi ÈrÈmiko yathÈ”ti.
Tattha veti nipÈtamattaÑ. AnatthakusalenÈti anatthe anÈyatane
kusalena, atthe Èyatane kÈraÓe akusalena vÈti attho. AtthacariyÈti
vuÉÉhikiriyÈ. SukhÈvahÈti evar|pena anatthakusalena
kÈyikacetasikasukhasa~khÈtassa atthassa cariyÈ na sukhÈvahÈ, na sakkÈ
Èvahitunti attho. KiÑ kÈraÓÈ? Ekanteneva hi hÈpeti atthaÑ dummedhoti,
bÈlapuggalo “atthaÑ karissÈmÊ”ti atthaÑ hÈpetvÈ anatthameva karoti. Kapi
ÈrÈmiko yathÈti yathÈ ÈrÈme niyutto ÈrÈmarakkhanako makkaÔo “atthaÑ
karissÈmÊ”ti anatthameva karoti, evaÑ yo koci anatthakusalo, tena na sakkÈ
atthacariyaÑ ÈvahituÑ, so ekaÑsena atthaÑ hÈpetiyevÈti. EvaÑ so paÓÉito
puriso
______________________________________________________________
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imÈya gÈthÈya vÈnarajeÔÔhakaÑ garahitvÈ attano parisaÑ ÈdÈya uyyÈnÈ
nikkhami.
SatthÈpi “na bhikkhave esa gÈmadÈrako idÈneva ÈrÈmad|sako, pubbepi
ÈrÈmad|sakoyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ vÈnarajeÔÔhako ÈrÈmad|sakagÈmadÈrako ahosi,
paÓÉitapuriso pana ahameva ahosin”ti.
ŒrÈmad|sakajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. VÈruÓid|sakajÈtakavaÓÓanÈ (47)
Na ve anatthakusalenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto vÈruÓid|sakaÑ
Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉikassa kira sahÈyo eko vÈruÓivÈÓijo tikhiÓaÑ
vÈruÓiÑ yojetvÈ hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊni gahetvÈ vikkiÓanto mahÈjane
sannipatite “tÈta tvaÑ m|laÑ gahetvÈ vÈruÓiÑ dehÊ”ti antevÈsikaÑ ÈÓÈpetvÈ
sayaÑ nhÈyituÑ agamÈsi. AntevÈsiko mahÈjanassa vÈruÓiÑ dento manusse
antarantarÈ loÓasakkharÈ ÈharÈpetvÈ khÈdante disvÈ “ayaÑ surÈ aloÓikÈ
bhavissati, loÓamettha pakkhipissÈmÊ”ti surÈcÈÔiyaÑ nÈÄimattaÑ loÓaÑ
pakkhipitvÈ tesaÑ suraÑ adÈsi. Te mukhaÑ p|retvÈ p|retvÈ chaÉÉetvÈ “kiÑ
te katan”ti pucchiÑsu. Tumhe suraÑ pivitvÈ loÓaÑ ÈharÈpente disvÈ loÓena
yojesinti. “Evar|paÑ nÈma manÈpaÑ vÈruÓiÑ nÈsesi bÈlÈ”ti taÑ garahitvÈ
uÔÔhÈyuÔÔhÈya pakkantÈ. VÈruÓivÈÓijo ÈgantvÈ ekampi adisvÈ “vÈruÓipÈyakÈ
kahaÑ gatÈ”ti pucchi, so tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ Ècariyo “bÈla
evar|pÈ nÈma te surÈ nÈsitÈ”ti garahitvÈ imaÑ kÈraÓaÑ AnÈthapiÓÉikassa
Èrocesi. AnÈthapiÓÉiko “atthidÈni me idaÑ kathÈpÈbhatan”ti JetavanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ etamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “na esa gahapati
idÈneva vÈruÓid|sako, pubbepi vÈruÓid|sakoyevÈ”ti vatvÈ tena yÈciyo
atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
seÔÔhi ahosi. TaÑ upanissÈya eko vÈruÓivÈÓijo jÊvati. So tikhiÓaÑ suraÑ
yojetvÈ “imaÑ vikkiÓÈhÊ”ti antevÈsikaÑ vatvÈ nhÈyituÑ gato. AntevÈsiko
tasmiÑ gatamatteyeva surÈya loÓaÑ pakkhipitvÈ iminÈva nayena suraÑ
vinÈseti. Athassa Ècariyo ÈgantvÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ seÔÔhissa Èrocesi.
SeÔÔhi “anatthakusalÈ nÈma bÈlÈ ‘atthaÑ karissÈmÈ’ti anatthameva karontÊ”ti
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
47. “Na ve anatthakusalena, atthacariyÈ sukhÈvahÈ.
HÈpeti atthaÑ dummedho, koÓÉaÒÒo vÈruÓiÑ yathÈ”ti.
Tattha koÓÉaÒÒo vÈruÓiÑ yathÈti yathÈ ayaÑ koÓÉaÒÒanÈmako
antevÈsiko “atthaÑ karissÈmÊ”ti loÓaÑ pakkhipitvÈ vÈruÓiÑ hÈpesi
parihÈpesi vinÈsesi, evaÑ sabbopi anatthakusalo atthaÑ hÈpetÊti bodhisatto
imÈya gÈthÈya dhammaÑ desesi.
SatthÈpi “na esa gahapati idÈneva vÈruÓid|sako, pubbepi
vÈruÓid|sakoyevÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
vÈruÓid|sako idÈnipi vÈruÓid|sakova ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva
ahosin”ti.
VÈruÓid|sakajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. VedabbajÈtakavaÓÓanÈ (48)
AnupÈyena yo atthanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ “na tvaÑ
bhikkhu idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyeva, teneva ca kÈraÓena
paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ tiÓhena asinÈ dvidhÈ katvÈ chinno hutvÈ magge
nipatittha, taÒca ekakaÑ nissÈya purisasahassaÑ jÊvitakkhayaÑ pattan”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente ekasmiÑ gÈmake
aÒÒataro brÈhmaÓo vedabbaÑ1 nÈma mantaÑ jÈnÈti. So kira manto
______________________________________________________________
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anaggho mahÈraho, nakkhattayoge laddhe taÑ mantaÑ parivattetvÈ ÈkÈse
ullokite ÈkÈsato sattaratanavassaÑ vassati. TadÈ bodhisatto tassa
brÈhmaÓassa santike sippaÑ uggaÓhÈti. AthekadivasaÑ brÈhmaÓo
bodhisattaÑ ÈdÈya kenacideva karaÓÊyena attano gÈmÈ nikkhamitvÈ
CetaraÔÔhaÑ1 agamÈsi, antarÈmagge ca ekasmiÑ araÒÒaÔÔhÈne paÒcasatÈ
pesanakacorÈ nÈma panthaghÈtaÑ karonti. Te bodhisattaÒca
vedabbabrÈhmaÓaÒca gaÓhiÑsu. KasmÈ panete “pesanakacorÈ”ti vuccanti?
Te kira dve jane gahetvÈ ekaÑ dhanÈharaÓatthÈya pesenti, tasmÈ
“pesanakacorÈ”tveva vuccanti. Tepi ca pitÈputte gahetvÈ pitaraÑ “tvaÑ
amhÈkaÑ dhanaÑ ÈharitvÈ puttaÑ gahetvÈ yÈhÊ”ti vadanti. EtenupÈyena
mÈtudhÊtaro gahetvÈ mÈtaraÑ vissajjenti, jeÔÔhakaniÔÔhe gahetvÈ
jeÔÔhabhÈtikaÑ vissajjenti, ÈcariyantevÈsike gahetvÈ antevÈsikaÑ vissajjenti.
Te tasmiÑ kÈle vedabbabrÈhmaÓaÑ gahetvÈ bodhisattaÑ vissajjesuÑ.
Bodhisatto ÈcariyaÑ vanditvÈ “ahaÑ ekÈhadvÊhaccayena ÈgamissÈmi,
tumhe mÈ bhÈyittha, apica kho pana mama vacanaÑ karotha, ajja
dhanavassÈpanakanakkhattayogo bhavissati, mÈ kho tumhe dukkhaÑ
asahantÈ mantaÑ parivattetvÈ dhanaÑ vassÈpayittha. Sace vassÈpessatha,
tumhe ca vinÈsaÑ pÈpuÓissatha, ime ca paÒcasatÈ corÈ”ti evaÑ ÈcariyaÑ
ovaditvÈ dhanatthÈya agamÈsi. CorÈpi s|riye attha~gate brÈhmaÓaÑ
bandhitvÈ nipajjÈpesuÑ. Ta~khaÓaÒÒeva pÈcÊnalokadhÈtuto
paripuÓÓacandamaÓÉalaÑ uÔÔhahi. BrÈhmaÓo nakkhattaÑ olokento
“dhanavassÈpanakanakkhattayogo laddho, kiÑ me dukkhena anubh|tena,
mantaÑ parivattetvÈ ratanavassaÑ vassÈpetvÈ corÈnaÑ dhanaÑ datvÈ
yathÈsukhaÑ gamissÈmÊ”ti cintetvÈ core Èmantesi “bhonto corÈ tumhe maÑ
kimatthÈya gaÓhathÈ”ti. DhanatthÈya ayyÈti. Sace vo dhanena attho,
khippaÑ maÑ bandhanÈ mocetvÈ sÊsaÑ nhÈpetvÈ ahatavatthÈni acchÈdetvÈ
gandhehi vilimpÈpetvÈ pupphÈni pilandhÈpetvÈ ÔhapethÈti. CorÈ tassa
kathaÑ sutvÈ tathÈ akaÑsu.
______________________________________________________________
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BrÈhmaÓo nakkhattayogaÑ ÒatvÈ mantaÑ parivattetvÈ ÈkÈsaÑ ullokesi,
tÈvadeva ÈkÈsato ratanÈni patiÑsu. CorÈ taÑ dhanaÑ sa~kaÉÉhitvÈ
uttarÈsa~gesu bhaÓÉikaÑ katvÈ pÈyiÑsu. BrÈhmaÓopi tesaÑ pacchatova
agamÈsi. Atha te core aÒÒe paÒcasatÈ corÈ gaÓhiÑsu. “KimatthaÑ amhe
gaÓhathÈ”ti ca vuttÈ “dhanatthÈyÈ”ti ÈhaÑsu. “Yadi vo dhanena attho, etaÑ
brÈhmaÓaÑ gaÓhatha, eso ÈkÈsaÑ ulloketvÈ dhanaÑ vassÈpesi,
amhÈkampetaÑ eteneva dinnan”ti. CorÈ core vissajjetvÈ “amhÈkampi
dhanaÑ dehÊ”ti brÈhmaÓaÑ gaÓhiÑsu. BrÈhmaÓo “ahaÑ tumhÈkaÑ dhanaÑ
dadeyyaÑ, dhanavassÈpanakanakkhattayogo pana ito saÑvaccharamatthake
bhavissati. Yadi vo dhanenattho, adhivÈsetha, tadÈ dhanavassaÑ
vassÈpessÈmÊ”ti Èha. CorÈ kujjhitvÈ “ambho duÔÔhabrÈhmaÓa aÒÒesaÑ
idÈneva dhanaÑ vassÈpetvÈ amhe aÒÒaÑ saÑvaccharaÑ adhivÈsÈpesÊ”ti
tiÓhena asinÈ brÈhmaÓaÑ dvidhÈ chinditvÈ magge chaÉÉetvÈ vegena
anubandhitvÈ tehi corehi saddhiÑ yujjhitvÈ te sabbepi mÈretvÈ dhanaÑ
ÈdÈya puna dve koÔÔhÈsÈ hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ yujjhitvÈ aÉÉhateyyÈni
purisasatÈni ghÈtetvÈ etena upÈyena yÈva dve janÈ avasiÔÔhÈ ahesuÑ, tÈva
aÒÒamaÒÒaÑ ghÈtayiÑsu. EvaÑ taÑ purisasahassaÑ vinÈsaÑ pattaÑ.
Te pana dve janÈ upÈyena taÑ dhanaÑ ÈharitvÈ ekasmiÑ gÈmasamÊpe
gahanaÔÔhÈne dhanaÑ paÔicchÈdetvÈ eko khaggaÑ gahetvÈ rakkhanto nisÊdi,
eko taÓÉule gahetvÈ bhattaÑ pacÈpetuÑ gÈmaÑ pÈvisi. Lobho ca nÈmesa
vinÈsam|lamevÈti dhanasantike nisinno cintesi “tasmiÑ Ègate idaÑ dhanaÑ
dve koÔÔhÈsÈ bhavissanti, yann|nÈhaÑ taÑ Ègatamattameva khaggena
paharitvÈ ghÈteyyan”ti. So khaggaÑ sannayhitvÈ tassa ÈgamanaÑ olokento
nisÊdi. Itaropi cintesi “taÑ dhanaÑ dve koÔÔhÈsÈ bhavissanti, yann|nÈhaÑ
bhatte visaÑ pakkhipitvÈ taÑ purisaÑ bhojetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
ekakova dhanaÑ gaÓheyyan”ti. So niÔÔhite bhatte sayaÑ bhuÒjitvÈ sesake
visaÑ pakkhipitvÈ taÑ ÈdÈya tattha agamÈsi. TaÑ bhattaÑ otÈretvÈ
Ôhitamattameva itaro khaggena dvidhÈ chinditvÈ taÑ paÔicchannaÔÔhÈne
chaÉÉetvÈ taÒca bhattaÑ bhuÒjitvÈ sayampi tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
EvaÒca taÑ dhanaÑ nissÈya sabbeva vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu.
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Bodhisattopi kho ekÈhadvÊhaccayena dhanaÑ ÈdÈya Ègato tasmiÑ ÔhÈne
ÈcariyaÑ adisvÈ vippakiÓÓaÑ pana dhanaÑ disvÈ “Ècariyena mama
vacanaÑ akatvÈ dhanaÑ vassÈpitaÑ bhavissati, sabbehi vinÈsaÑ pattehi
bhavitabban”ti mahÈmaggena pÈyÈsi. Gacchanto ÈcariyaÑ mahÈmagge
dvidhÈ chinnaÑ disvÈ “mama vacanaÑ akatvÈ mato”ti
dÈr|ni uddharitvÈ citakaÑ katvÈ ÈcariyaÑ jhÈpetvÈ vanapupphehi p|jetvÈ
purato1 gacchanto jÊvitakkhayaÑ patte paÒcasate, purato aÉÉhateyyasateti
anukkamena avasÈne dve jane jÊvitakkhayaÑ patte disvÈ cintesi “imaÑ dvÊhi
|naÑ purisasahassaÑ vinÈsaÑ pattaÑ, aÒÒehi dvÊhi corehi bhavitabbaÑ,
tepi santhambhituÑ na sakkhissanti, kahaÑ nu kho te gatÈ”ti gacchanto
tesaÑ dhanaÑ ÈdÈya gahanaÔÔhÈnaÑ paviÔÔhamaggaÑ disvÈ gacchanto
bhaÓÉikabaddhassa dhanassa rÈsiÑ disvÈ ekaÑ bhattapÈtiÑ avattharitvÈ
mataÑ addasa. Tato “idaÑ nÈma tehi kataÑ bhavissatÊ”ti sabbaÑ ÒatvÈ
“kahaÑ nu kho so puriso”ti vicinanto tampi paÔicchannaÔÔhÈne apaviddhaÑ
disvÈ “amhÈkaÑ Ècariyo mama vacanaÑ akatvÈ attano dubbacabhÈvena
attanÈpi vinÈsaÑ patto, aparampi tena purisasahassaÑ vinÈsitaÑ, anupÈyena
vata akÈraÓena attano vuÉÉhiÑ patthayamÈnÈ amhÈkaÑ Ècariyo viya
mahÈvinÈsameva pÈpuÓissantÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
48. “AnupÈyena yo atthaÑ, icchati so vihaÒÒati.
CetÈ haniÑsu vedabbaÑ, sabbe te byasanamajjhag|”ti.
Tattha so vihaÒÒatÊti so anupÈyena “attano atthaÑ vuÉÉhiÑ sukhaÑ
icchÈmÊ”ti akÈle vÈyÈmaÑ karonto puggalo vihaÒÒati kilamati mahÈvinÈsaÑ
pÈpuÓÈti. CetÈti cetaraÔÔhavÈsino corÈ. HaniÑsu vedabbanti
vedabbamantavasena “vedabbo”ti laddhanÈmaÑ brahmaÓaÑ haniÑsu.
Sabbe te byasanamajjhag|ti tepi ca anavasesÈ aÒÒamaÒÒaÑ ghÈtayamÈnÈ
byasanaÑ adhigacchiÑsu paÔilabhiÑs|ti.
EvaÑ bodhisatto “yathÈ amhÈkaÑ Ècariyo anupÈyena aÔÔhÈne
parakkamaÑ karonto dhanaÑ vassÈpetvÈ attanÈpi jÊvitakkhayaÑ patto,
______________________________________________________________
1. Parato (SÊ, I)
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aÒÒesaÒca vinÈsapaccayo jÈto, evameva yo aÒÒopi anupÈyena attano atthaÑ
icchanto vÈyÈmaÑ karissati, sabbo so attanÈ ca vinassissati, paresaÒca
vinÈsapaccayo bhavissatÊ”ti vanaÑ unnÈdento devatÈsu sÈdhukÈraÑ
dadamÈnÈsu imÈya gÈthÈya dhammaÑ desetvÈ taÑ dhanaÑ upÈyena attano
gehaÑ ÈharitvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karonto yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
jÊvitapariyosÈne saggapathaÑ p|rayamÈno agamÈsi.
SatthÈpi “na tvaÑ bhikkhu idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacova,
dubbacattÈ pana mahÈvinÈsaÑ patto”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ vedabbabrÈhmaÓo
dubbacabhikkhu ahosi, antevÈsiko pana ahameva ahosin”ti.
VedabbajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. NakkhattajÈtakavaÓÓanÈ (49)
NakkhattaÑ patimÈnentanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
ÈjÊvakaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kirekaÑ kuladhÊtaraÑ janapade eko
kulaputto attano puttassa vÈretvÈ “asukadivase nÈma gaÓhissÈmÊ”ti divasaÑ
ÔhapetvÈ tasmiÑ divase sampatte attano kul|pakaÑ ÈjÊvakaÑ pucchi “bhante
ajja mayaÑ ekaÑ ma~galaÑ karissÈma, sobhanaÑ nu kho nakkhattan”ti. So
“ayaÑ maÑ paÔhamaÑ apucchitvÈva divasaÑ ÔhapetvÈ idÈni paÔipucchati,
hotu, sikkhÈpessÈmi nan”ti kujjhitvÈ “ajja asobhanaÑ nakkhattaÑ, mÈ ajja
ma~galaÑ karittha, sace karissatha, mahÈvinÈso bhavissatÊ”ti Èha. TasmiÑ
kule manussÈ tassa saddahitvÈ taÑ divasaÑ na gacchiÑsu. NagaravÈsino
sabbaÑ ma~galakiriyaÑ katvÈ tesaÑ anÈgamanaÑ disvÈ “tehi ajja divaso
Ôhapito, no ca kho ÈgatÈ, amhÈkampi bahu vayakammaÑ kataÑ, kiÑ no
tehi, amhÈkaÑ dhÊtaraÑ aÒÒassa dassÈmÈ”ti yathÈkateneva ma~galena
dhÊtaraÑ aÒÒassa kulassa adaÑsu.
Itare punadivase ÈgantvÈ “detha no dÈrikan”ti ÈhaÑsu. Atha ne
SÈvatthivÈsino “janapadavÈsino nÈma tumhe gahapatikÈ pÈpamanussÈ
divasaÑ ÔhapetvÈ avaÒÒÈya na ÈgatÈ, Ègatamaggeneva
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paÔigacchatha, amhehi aÒÒesaÑ dÈrikÈ dinnÈ”ti paribhÈsiÑsu. Te tehi
saddhiÑ kalahaÑ katvÈ dÈrikaÑ alabhitvÈ yathÈgatamaggeneva gatÈ. Tenapi
ÈjÊvakena tesaÑ manussÈnaÑ ma~galantarÈyassa katabhÈvo bhikkh|naÑ
antare pÈkaÔo jÈto. Te bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ “Èvuso
ÈjÊvakena kulassa ma~galantarÈyo kato”ti kathayamÈnÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchi. Te
“imÈya nÈmÈ”ti kathayiÑsu. “Na bhikkhave idÈneva ÈjÊvako tassa kulassa
ma~galantarÈyaÑ karoti, pubbepi esa tesaÑ kujjhitvÈ ma~galantarÈyaÑ
akÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente nagaravÈsino
janapadavÈsÊnaÑ dhÊtaraÑ vÈretvÈ divasaÑ ÔhapetvÈ attano kul|pakaÑ
ÈjÊvakaÑ pucchiÑsu “bhante ajja amhÈkaÑ ekÈ ma~galakiriyÈ, sobhanaÑ
nu kho nakkhattan”ti. So “ime attano ruciyÈ divasaÑ ÔhapetvÈ idÈni maÑ
pucchantÊ”ti kujjhitvÈ “ajja nesaÑ ma~galantarÈyaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ
“ajja asobhanaÑ nakkhattaÑ, sace karotha, mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓissathÈ”ti
Èha. Te tassa saddahitvÈ na gamiÑsu. JanapadavÈsino tesaÑ anÈgamanaÑ
ÒatvÈ “te ajja divasaÑ ÔhapetvÈpi na ÈgatÈ, kiÑ no tehi, aÒÒesaÑ dhÊtaraÑ
dassÈmÈ”ti aÒÒesaÑ dhÊtaraÑ adaÑsu. NagaravÈsino punadivase ÈgantvÈ
dÈrikaÑ yÈciÑsu. JanapadavÈsino “tumhe nagaravÈsino nÈma chinnahirikÈ
gahapatikÈ, divasaÑ ÔhapetvÈ dÈrikaÑ na gaÓhittha, mayaÑ tumhÈkaÑ
anÈgamanabhÈvena aÒÒesaÑ adamhÈ”ti. MayaÑ ÈjÊvakaÑ paÔipucchitvÈ
“nakkhattaÑ na sobhanan”ti nÈgatÈ, detha no dÈrikanti. Amhehi tumhÈkaÑ
anÈgamanabhÈvena aÒÒesaÑ dinnÈ, idÈni dinnadÈrikaÑ kathaÑ puna
ÈnessÈmÈti.
EvaÑ tesu aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ karontesu eko nagaravÈsÊ
paÓÉitapuriso ekena kammena janapadaÑ gato tesaÑ nagaravÈsÊnaÑ
“mayaÑ ÈjÊvakaÑ pucchitvÈ nakkhattassa asobhanabhÈvena nÈgatÈ”ti
kathentÈnaÑ sutvÈ “nakkhattena ko attho, nanu dÈrikÈya laddhabhÈvova
nakkhattan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
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49. “NakkhattaÑ patimÈnentaÑ, attho bÈlaÑ upaccagÈ.
Attho atthassa nakkhattaÑ, kiÑ karissanti tÈrakÈ”ti.
Tattha patimÈnentanti olokentaÑ, “idÈni nakkhattaÑ bhavissati, idÈni
nakkhattaÑ bhavissatÊ”ti ÈgamayamÈnaÑ. Attho bÈlaÑ upaccagÈti etaÑ
nagaravÈsikaÑ bÈlaÑ dÈrikÈpaÔilÈbhasa~khÈto attho atikkanto. Attho
atthassa nakkhattanti yaÑ atthaÑ pariyesanto carati, so paÔiladdho atthova
atthassa nakkhattaÑ nÈma. KiÑ karissanti tÈrakÈti itare pana ÈkÈse tÈrakÈ
kiÑ karissanti, kataraÑ atthaÑ sÈdhessantÊti attho. NagaravÈsino kalahaÑ
katvÈ dÈrikaÑ alabhitvÈva agamaÑsu.
SatthÈ “na bhikkhave esa ÈjÊvako idÈneva kulassa ma~galantarÈyaÑ
karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ ÈjÊvako etarahi ÈjÊvakova ahosi, tÈnipi
kulÈni etarahi kulÈniyeva, gÈthaÑ vatvÈ Ôhito paÓÉitapuriso pana ahameva
ahosin”ti.
NakkhattajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. DummedhajÈtakavaÓÓanÈ (50)
DummedhÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto lokatthacariyaÑ
Èrabbha kathesi. SÈ DvÈdasakanipÈte MahÈkaÓhajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa raÒÒo
aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa mÈtukucchito
nikkhantassa nÈmaggahaÓadivase “BrahmadattakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu.
So soÄasavassuddesiko hutvÈ TakkasilÈyaÑ sippaÑ uggaÓhitvÈ tiÓÓaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 248 piÔÔhe.
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vedÈnaÑ pÈraÑ gantvÈ aÔÔhÈrasannaÑ vijjaÔÔhÈnÈnaÑ nipphattiÑ pÈpuÓi,
athassa pitÈ oparajjaÑ adÈsi. TasmiÑ samaye BÈrÈÓasivÈsino
devatÈma~galikÈ honti, devatÈ namassanti, bah| ajeÄakakukkuÔas|karÈdayo
vadhitvÈ nÈnappakÈrehi pupphagandhehi ceva maÑsalohitehi ca
balikammaÑ karonti. Bodhisatto cintesi “idÈni sattÈ devatÈma~galikÈ,
bahuÑ pÈÓavadhaÑ karonti, mahÈjano yebhuyyena adhammasmiÑyeva
niviÔÔho, ahaÑ pitu accayena rajjaÑ labhitvÈ ekampi akilametvÈ upÈyeneva
pÈÓavadhaÑ kÈtuÑ na dassÈmÊ”ti. So ekadivasaÑ rathaÑ abhiruyha nagarÈ
nikkhanto addasa ekasmiÑ mahante vaÔarukkhe mahÈjanaÑ sannipatitaÑ,
tasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈya santike puttadhÊtuyasadhanÈdÊsu yaÑ yaÑ
icchati, taÑ taÑ patthentaÑ. So taÑ disvÈ rathÈ oruyha taÑ rukkhaÑ
upasa~kamitvÈ gandhapupphehi p|jetvÈ udakena abhisekaÑ katvÈ rukkhaÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ devatÈma~galiko viya hutvÈ devataÑ namassitvÈ rathaÑ
abhiruyha nagaraÑ pÈvisi. Tato paÔÔhÈya iminÈva niyÈmena antarantare
tattha gantvÈ devatÈma~galiko viya p|jaÑ karoti.
So aparena samayena pitu accayena rajje patiÔÔhÈya catasso agatiyo
vajjetvÈ dasa rÈjadhamme akopento dhammena rajjaÑ kÈrento cintesi
“mayhaÑ manoratho matthakaÑ patto, rajje patiÔÔhitomhi. YaÑ panÈhaÑ
pubbe ekaÑ atthaÑ cintayiÑ, idÈni taÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ”ti amacce ca
brÈhmaÓagahapatikÈdayo ca sannipÈtÈpetvÈ Èmantesi “jÈnÈtha bho mayÈ
kena kÈraÓena rajjaÑ pattan”ti. Na jÈnÈma devÈti. Api vohaÑ asukaÑ nÈma
vaÔarukkhaÑ gandhÈdÊhi p|jetvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ namassamÈno
diÔÔhapubboti. Œma devÈti. TadÈhaÑ patthanaÑ akÈsiÑ “sace rajjaÑ
pÈpuÓissÈmi, balikammaÑ te karissÈmÊ”ti. TassÈ me devatÈya ÈnubhÈvena
idaÑ rajjaÑ laddhaÑ, idÈnissÈ balikammaÑ karissÈmi, tumhe papaÒcaÑ
akatvÈ khippaÑ devatÈya balikammaÑ sajjethÈti. KiÑ kiÑ gaÓhÈma devÈti.
Bho ahaÑ devatÈya ÈyÈcamÈno “ye mayhaÑ rajje pÈÓÈtipÈtÈdÊni paÒca
dussÊlakammÈni dasa akusalakammapathe samÈdÈya vattissanti, te ghÈtetvÈ
antavaÔÔimaÑsalohitÈdÊhi balikammaÑ karissÈmÊ”ti ÈyÈciÑ, tasmÈ tumhe
evaÑ bheriÑ carÈpetha “amhÈkaÑ rÈjÈ uparÈjakÈleyeva evaÑ ÈyÈci
‘sacÈhaÑ rajjaÑ pÈpuÓissÈmi,
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ye me rajje dussÊlÈ bhavissanti, te sabbe ghÈtetvÈ balikammaÑ karissÈmÊ’ti,
so idÈni paÒcavidhaÑ dussÊlakammaÑ dasavidhaÑ akusalakammapathaÑ
samÈdÈya vattamÈnÈnaÑ dussÊlÈnaÑ sahassaÑ ghÈtetvÈ tesaÑ
hadayamaÑsÈdÊni gÈhÈpetvÈ devatÈya balikammaÑ kÈtukÈmo, evaÑ
nagaravÈsino jÈnant|”ti. EvaÒca pana vatvÈ “yedÈni ito paÔÔhÈya
dussÊlakamme vattissanti, tesaÑ sahassaÑ ghÈtetvÈ yaÒÒaÑ yajitvÈ
ÈyÈcanato muccissÈmÊ”ti etamatthaÑ pakÈsento imaÑ gÈthamÈha–
50. “DummedhÈnaÑ sahassena, yaÒÒo me upayÈcito.
IdÈni khohaÑ yajissÈmi, bahu adhammiko jano”ti.
Tattha dummedhÈnaÑ sahassenÈti “idaÑ kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, idaÑ
na vaÔÔatÊ”ti ajÈnanabhÈvena, dasasu vÈ pana akusalakammapathesu
samÈdÈya vattanabhÈvena duÔÔhÈ medhÈ etesanti dummedhÈ, tesaÑ
dummedhÈnaÑ nippaÒÒÈnaÑ bÈlapuggalÈnaÑ gaÓitvÈ gahitena sahassena.
YaÒÒo me upayÈcitoti mayÈ devataÑ upasa~kamitvÈ “evaÑ yajissÈmÊ”ti
yaÒÒo yÈcito. IdÈni khohaÑ yajissÈmÊti so ahaÑ iminÈ ÈyÈcanena rajjassa
paÔiladdhattÈ idÈni yajissÈmi. KiÑkÈraÓÈ? IdÈni hi bahu adhammiko jano,
tasmÈ idÈneva naÑ gahetvÈ balikammaÑ karissÈmÊti.
AmaccÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ “sÈdhu devÈ”ti dvÈdasayojanike
BÈrÈÓasinagare bheriÑ carÈpesuÑ. BheriyÈ ÈÓaÑ sutvÈ ekampi
dussÊlakammaÑ samÈdÈya Ôhito ekapurisopi nÈhosi. Iti yÈva bodhisatto
rajjaÑ kÈresi, tÈva ekapuggalopi paÒcasu dasasu vÈ dussÊlakammesu ekampi
kammaÑ karonto na paÒÒÈyittha. EvaÑ bodhisatto ekapuggalampi
akilamento sakalaraÔÔhavÈsino sÊlaÑ rakkhÈpetvÈ sayampi dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ jÊvitapariyosÈne attano parisaÑ ÈdÈya devanagaraÑ p|rento agamÈsi.
SatthÈpi “na bhikkhave TathÈgato idÈneva lokassa atthaÑ carati,
pubbepi cariyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
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jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ parisÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, BÈrÈÓasirÈjÈ pana
ahameva ahosin”ti.
DummedhajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
AtthakÈmavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
Losakatissakapota, veÄukaÑ makasampi ca.
RohiÓÊ ÈrÈmad|saÑ, vÈruÓÊd|savedabbaÑ.
NakkhattaÑ dummedhaÑ dasÈti.
PaÔhamo paÓÓÈsako.
_____
6. ŒsÊsavagga
1. MahÈsÊlavajÈtakavaÓÓanÈ (51)
ŒsÊsetheva purisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ossaÔÔhavÊriyaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÑ hi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ossaÔÔhavÊriyosÊ”ti pucchi. “Œma bhante”ti ca vutte “kasmÈ tvaÑ bhikkhu
evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ vÊriyaÑ ossaji, pubbe paÓÉitÈ rajjÈ
parihÈyitvÈpi attano vÊriye ÔhatvÈva naÔÔhampi yasaÑ puna uppÈdayiÑs|”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto raÒÒo
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatto. Tassa nÈmaggahaÓadivase
“SÊlavakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. So soÄasavassuddesikova sabbasippesu
nipphattiÑ patvÈ aparabhÈge pitu accayena rajje patiÔÔhito MahÈsÊlavarÈjÈ
nÈma ahosi dhammiko dhammarÈjÈ. So nagarassa cat|su dvÈresu catasso,
majjhe ekaÑ, nivesanadvÈre ekanti niccaÑ cha dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ
kapaÓaddhikÈnaÑ dÈnaÑ deti, sÊlaÑ rakkhati, uposathakammaÑ karoti,
khantimettÈnuddayasampanno a~ke nisinnaÑ puttaÑ
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paritosayamÈno viya sabbasatte paritosayamÈno dhammena rajjaÑ kÈreti.
Tasseko amacco antepure padubbhitvÈ aparabhÈge pÈkaÔo jÈto. AmaccÈ
raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ pariggaÓhanto attanÈ paccakkhato ÒatvÈ taÑ
amaccaÑ pakkosÈpetvÈ “andhabÈla ayuttaÑ te kataÑ, na tvaÑ mama vijite
vasituÑ arahasi, attano dhanaÒca puttadÈre ca gahetvÈ aÒÒattha yÈhÊ”ti
raÔÔhÈ pabbÈjesi. So nikkhamitvÈ KÈsiraÔÔhaÑ atikkamma KosalajanapadaÑ
gantvÈ KosalarÈjÈnaÑ upaÔÔhahanto anukkamena raÒÒo abbhantariko
vissÈsiko jÈto.
So ekadivasaÑ KosalarÈjÈnaÑ Èha “deva BÈrÈÓasirajjaÑ nÈma
nimmakkhikamadhupaÔalasadisaÑ, rÈjÈ atimuduko, appeneva balavÈhanena
sakkÈ BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhitun”ti. RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ
nÈma mahÈ, ayaÒca ‘appeneva balavÈhanena sakkÈ BÈrÈÓasirajjaÑ
gaÓhitun’ti Èha, kiÑ nu kho pana payuttakacoro siyÈ”ti cintetvÈ
“payuttakosi maÒÒe”ti Èha. NÈhaÑ deva payuttako, saccameva vadÈmi. Sace
me na saddahatha, manusse pesetvÈ paccantagÈmaÑ hanÈpetha, te manusse
gahetvÈ attano santikaÑ nÊte dhanaÑ datvÈ vissajjessatÊti. RÈjÈ “ayaÑ
ativiya s|ro hutvÈ vadati, vÊmaÑsissÈmi tÈvÈ”ti attano purise pesetvÈ
paccantagÈmaÑ hanÈpesi. ManussÈ te core gahetvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo
dassesuÑ. RÈjÈ te disvÈ “tÈtÈ kasmÈ gÈmaÑ hanathÈ”ti pucchi. “JÊvituÑ
asakkontÈ devÈ”ti vutte rÈjÈ “atha kasmÈ mama santikaÑ nÈgamittha,
itodÈni paÔÔhÈya evar|paÑ kammaÑ mÈ karitthÈ”ti tesaÑ dhanaÑ datvÈ
vissajjesi. Te gantvÈ KosalaraÒÒo taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. So ettakenÈpi
gantuÑ avisahanto puna majjhejanapadaÑ hanÈpesi. Tepi core rÈjÈ tatheva
dhanaÑ datvÈ vissajjesi. So ettakenÈpi agantvÈ puna pesetvÈ antaravÊthiyaÑ
vilumpÈpesi, rÈjÈ tesampi corÈnaÑ dhanaÑ datvÈ vissajjesiyeva. TadÈ
KosalarÈjÈ “ativiya dhammiko rÈjÈ”ti ÒatvÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ gahessÈmÊ”ti
balavÈhanaÑ ÈdÈya niyyÈsi.
TadÈ pana BÈrÈÓasiraÒÒo mattavÈraÓepi abhimukhaÑ Ègacchante
anivattanadhammÈ asaniyÈpi sÊse patantiyÈ asantasanasabhÈvÈ
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SÊlavamahÈrÈjassa ruciyÈ sati sakalajambudÊpe rajjaÑ gahetuÑ samatthÈ
sahassamattÈ abhejjavaras|rÈ mahÈyodhÈ honti. Te “KosalarÈjÈ ÈgacchatÊ”ti
sutvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva KosalarÈjÈ kira ‘BÈrÈÓasirajjaÑ
gaÓhissÈmÊ’ti Ègacchati, gacchÈma, naÑ amhÈkaÑ rajjasÊmaÑ
anokkantameva pothetvÈ gaÓhÈmÈ”ti vadiÑsu. RÈjÈ “tÈtÈ maÑ nissÈya
aÒÒesaÑ kilamanakiccaÑ natthi, rajjatthiko rajjaÑ gaÓhÈtu, mÈgamitthÈ”ti
nivÈresi. KosalarÈjÈ rajjasÊmaÑ atikkamitvÈ janapadamajjhaÑ pÈvisi.
AmaccÈ punapi rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ tatheva vadiÑsu, rÈjÈ
purimanayeneva nivÈresi. KosalarÈjÈ bahinagare ÔhatvÈ “rajjaÑ vÈ detu
yuddhaÑ vÈ”ti SÊlavamahÈrÈjassa sÈsanaÑ pesesi. RÈjÈ taÑ sutvÈ “natthi
mayÈ saddhiÑ yuddhaÑ, rajjaÑ gaÓhÈt|”ti paÔisÈsanaÑ pesesi. Punapi
amaccÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva na mayaÑ KosalaraÒÒo nagaraÑ
pavisituÑ dema, bahinagareyeva naÑ pothetvÈ gaÓhÈmÈ”ti ÈhaÑsu, rÈjÈ
purimanayeneva nivÈretvÈ nagaradvÈrÈni vivarÈpetvÈ saddhiÑ
amaccasahassena mahÈtale palla~kamajjhe nisÊdi.
KosalarÈjÈ mahantena balavÈhanena BÈrÈÓasiÑ pÈvisi. So ekampi
paÔisattuÑ apassanto raÒÒo nivesanadvÈraÑ gantvÈ amaccagaÓaparivuto
apÈrutadvÈre nivesane ala~katapaÔiyattaÑ mahÈtalaÑ Èruyha nisinnaÑ
nirÈparÈdhaÑ SÊlavamahÈrÈjÈnaÑ saddhiÑ amaccasahassena gaÓhÈpetvÈ
“gacchatha, imaÑ rÈjÈnaÑ saddhiÑ amaccehi pacchÈbÈhaÑ
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ ÈmakasusÈnaÑ netvÈ galappamÈÓe ÈvÈÔe
khanitvÈ yathÈ ekopi hatthaÑ ukkhipituÑ na sakkoti, evaÑ paÑsuÑ
pakkhipitvÈ nikhanatha, rattiÑ si~gÈlÈ ÈgantvÈ etesaÑ kÈtabbayuttakaÑ
karissantÊ”ti Èha. ManussÈ coraraÒÒo ÈÓaÑ sutvÈ rÈjÈnaÑ saddhiÑ
amaccehi pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ nikkhamiÑsu1.
Tasmimpi kÈle SÊlavamahÈrÈjÈ coraraÒÒo ÈghÈtamattampi nÈkÈsi. Tesupi
amaccesu evaÑ bandhitvÈ nÊyamÈnesu ekopi raÒÒo vacanaÑ bhindituÑ
samattho nÈma nÈhosi. EvaÑ suvinÊtÈ kirassa parisÈ. Atha te rÈjapurisÈ
sÈmaccaÑ SÊlavamahÈrÈjÈnaÑ ÈmakasusÈnaÑ netvÈ galappamÈÓe ÈvÈÔe
khanitvÈ SÊlavamahÈrÈjÈnaÑ
______________________________________________________________
1. NikkhÈmesuÑ (SÊ, I), nikkhaniÑsu (Ka)

282

KhuddakanikÈya

majjhe, ubhosu passesu sesa-amacceti evaÑ sabbepi ÈvÈÔesu otÈretvÈ
paÑsuÑ ÈkiritvÈ ghanaÑ ÈkoÔetvÈ agamaÑsu. TadÈ SÊlavamahÈrÈjÈ amacce
ÈmantetvÈ “coraraÒÒo upari kopaÑ akatvÈ mettaÑ eva bhÈvetha tÈtÈ”ti
ovadi.
Atha aÉÉharattasamaye “manussamaÑsaÑ khÈdissÈmÈ”ti si~gÈlÈ
ÈgamiÑsu. Te disvÈ rÈjÈ ca amaccÈ ca ekappahÈreneva saddamakaÑsu,
si~gÈlÈ bhÊtÈ palÈyiÑsu. Te nivattitvÈ olokentÈ pacchato kassaci
anÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ puna paccÈgamiÑsu. Itarepi tatheva
saddamakaÑsu. EvaÑ yÈvatatiyaÑ palÈyitvÈ puna olokentÈ tesu ekassapi
anÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ “vajjhappattÈ ete bhavissantÊ”ti s|rÈ hutvÈ
nivattitvÈ puna tesu saddaÑ karontesupi na palÈyiÑsu. JeÔÔhakasi~gÈlo
rÈjÈnaÑ upagaÒchi, sesÈ si~gÈlÈ sesÈnaÑ amaccÈnaÑ santikaÑ agamaÑsu.
UpÈyakusalo rÈjÈ tassa attano santikaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ ÉaÑsituÑ
okÈsaÑ dento viya gÊvaÑ ukkhipitvÈ taÑ gÊvÈya ÉaÑsamÈnaÑ
hanukaÔÔhikena ÈkaÉÉhitvÈ yante pakkhipitvÈ viya gÈÄhaÑ gaÓhi, nÈgabalena
raÒÒÈ hanukaÔÔhikena ÈkaÉÉhitvÈ gÊvÈya gÈÄhaÑ gahitasi~gÈlo attÈnaÑ
mocetuÑ asakkonto maraÓabhayatajjito mahÈviravaÑ viravi. AvasesÈ
si~gÈlÈ tassa taÑ aÔÔassaraÑ sutvÈ “ekena purisena suggahito bhavissatÊ”ti
amacce upasa~kamituÑ asakkontÈ maraÓabhayatajjitÈ sabbe palÈyiÑsu.
RaÒÒo hanukaÔÔhikena daÄhaÑ katvÈ gahitasi~gÈle aparÈparaÑ saÒcarante
paÑsu sithilÈ ahosi. Sopi si~gÈlo maraÓabhayabhÊto cat|hi pÈdehi raÒÒo
uparibhÈge paÑsuÑ apaby|hi, rÈjÈ paÑsuno sithilabhÈvaÑ ÒatvÈ si~gÈlaÑ
vissajjetvÈ nÈgabalo thÈmasampanno aparÈparaÑ saÒcaranto ubho hatthe
ukkhipitvÈ ÈvÈÔamukhavaÔÔiyaÑ olubbha vÈtacchinnavalÈhako viya
nikkhamitvÈ Ôhito amacce assÈsetvÈ paÑsuÑ viy|hitvÈ sabbe uddharitvÈ
amaccaparivuto ÈmakasusÈne aÔÔhÈsi.
TasmiÑ samaye manussÈ ekaÑ matamanussaÑ ÈmakasusÈne chaÉÉentÈ
dvinnaÑ yakkhÈnaÑ sÊmantarikÈya chaÉÉesuÑ. Te yakkhÈ taÑ
matamanussaÑ bhÈjetuÑ asakkontÈ “na mayaÑ imaÑ bhÈjetuÑ sakkoma,
ayaÑ SÊlavarÈjÈ dhammiko, esa no bhÈjetvÈ dassati, etassa santikaÑ
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gacchÈmÈ”ti taÑ matamanussaÑ pÈde gahetvÈ ÈkaÉÉhantÈ raÒÒo santikaÑ
gantvÈ “deva amhÈkaÑ imaÑ matakaÑ bhÈjetvÈ dehÊ”ti ÈhaÑsu. Bho
yakkhÈ ahaÑ imaÑ tumhÈkaÑ bhÈjetvÈ dadeyyaÑ, aparisuddho panamhi,
nhÈyissÈmi tÈvÈti. YakkhÈ coraraÒÒo ÔhapitaÑ vÈsita-udakaÑ attano
ÈnubhÈvena ÈharitvÈ raÒÒo nhÈnatthÈya adaÑsu. NhatvÈ Ôhitassa saÑharitvÈ
Ôhapite coraraÒÒo sÈÔake ÈharitvÈ adaÑsu, te nivÈsetvÈ Ôhitassa
catujjÈtiyagandhasamuggaÑ ÈharitvÈ adaÑsu, gandhe vilimpitvÈ Ôhitassa
suvaÓÓasamugge maÓitÈlavaÓÔesu ÔhapitÈni nÈnÈpupphÈni ÈharitvÈ adaÑsu.
PupphÈni piÄandhitvÈ ÔhitakÈle “aÒÒaÑ kiÑ karomÈ”ti pucchiÑsu. RÈjÈ
attano chÈtakÈkÈraÑ dassesi, te gantvÈ coraraÒÒo sampÈditaÑ
nÈnaggarasabhojanaÑ ÈharitvÈ adaÑsu, rÈjÈ nhÈtÈnulitto
sumaÓÉitappasÈdhito nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒji. YakkhÈ coraraÒÒo
ÔhapitaÑ vÈsitapÈnÊyaÑ suvaÓÓabhi~kÈreneva suvaÓÓasarakenapi saddhiÑ
ÈhariÑsu. Athassa pÈnÊyaÑ pivitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ hatthe dhovitvÈ
ÔhitakÈle coraraÒÒo sampÈditaÑ paÒcasugandhikasuparibhÈvitaÑ1 tamb|laÑ
ÈharitvÈ adaÑsu. TaÑ khÈditvÈ ÔhitakÈle “aÒÒaÑ kiÑ karomÈ”ti pucchiÑsu.
GantvÈ coraraÒÒo ussÊsake nikkhittaÑ ma~galakhaggaÑ ÈharathÈti. Tampi
gantvÈ ÈhariÑsu. RÈjÈ taÑ khaggaÑ gahetvÈ taÑ matamanussaÑ ujukaÑ
ÔhapÈpetvÈ matthakamajjhe asinÈ paharitvÈ dve koÔÔhÈse katvÈ dvinnaÑ
yakkhÈnaÑ samavibhattameva vibhajitvÈ adÈsi, datvÈ ca pana khaggaÑ
dhovitvÈ sannayhitvÈ aÔÔhÈsi. Atha te yakkhÈ manussamaÑsaÑ khÈditvÈ
suhitÈ hutvÈ tuÔÔhacittÈ “aÒÒaÑ te mahÈrÈja kiÑ karomÈ”ti pucchiÑsu. Tena
hi tumhe attano ÈnubhÈvena maÑ coraraÒÒo sirigabbhe otÈretha, ime ca
amacce attano attano gehesu patiÔÔhÈpethÈti. Te “sÈdhu devÈ”ti
sampaÔicchitvÈ tathÈ akaÑsu.
TasmiÑ samaye corarÈjÈ ala~katasirigabbhe sirisayanapiÔÔhe nipanno
niddÈyati. RÈjÈ tassa pamattassa niddÈyantassa khaggatalena udaraÑ pahari.
So bhÊto pabujjhitvÈ dÊpÈlokena SÊlavamahÈrÈjÈnaÑ saÒjÈnitvÈ sayanÈ
uÔÔhÈya satiÑ2 upaÔÔhapetvÈ Ôhito rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja
______________________________________________________________
1. PaÒcasugandhikaparivÈsaÑ (SÊ), paÒcasugandhikaparivÈraÑ (SyÈ, I)
2. DhitiÑ (SÊ)
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evar|pÈya rattiyÈ gahitÈrakkhe pihitadvÈre bhavane Èrakkhamanussehi
nirokÈse ÔhÈne khaggaÑ sannayhitvÈ ala~katapaÔiyatto kathaÑ nÈma tvaÑ
imaÑ sayanapiÔÔhaÑ ÈgatosÊ”ti. RÈjÈ attano ÈgamanÈkÈraÑ sabbaÑ
vitthÈrato kathesi. TaÑ sutvÈ corarÈjÈ saÑviggamÈnaso “mahÈrÈja ahaÑ
manussabh|topi samÈno tumhÈkaÑ guÓe na jÈnÈmi, paresaÑ
lohitamaÑsakhÈdakehi pana kakkhaÄehi pharusehi yakkhehi tava guÓÈ ÒÈtÈ,
na dÈnÈhaÑ narinda evar|pe sÊlasampanne tayi dubbhissÈmÊ”ti khaggaÑ
ÈdÈya sapathaÑ katvÈ rÈjÈnaÑ khamÈpetvÈ mahÈsayane nipajjÈpetvÈ attanÈ
khuddakamaÒcake nipajjitvÈ pabhÈtÈya rattiyÈ uÔÔhite s|riye bheriÑ
carÈpetvÈ sabbaseniyo ca amaccabrÈhmaÓagahapatike ca sannipÈtÈpetvÈ
tesaÑ purato ÈkÈse puÓÓacandaÑ ukkhipanto viya SÊlavaraÒÒo guÓe
kathetvÈ parisamajjheyeva puna rÈjÈnaÑ khamÈpetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ
“mahÈrÈja ito paÔÔhÈya tumhÈkaÑ uppanno cor|paddavo mayhaÑ bhÈro,
mayÈ gahitÈrakkhÈ tumhe rajjaÑ karothÈ”ti vatvÈ pesuÒÒakÈrakassa ÈÓaÑ
kÈretvÈ attano balavÈhanaÑ ÈdÈya sakaraÔÔhameva gato.
SÊlavarÈjÈpi kho ala~katapaÔiyatto setacchattassa heÔÔhÈ sarabhapÈdake
kaÒcanapalla~ke nisinno attano sampattiÑ oloketvÈ “ayaÒca evar|pÈ
sampatti amaccasahassassa ca jÊvitapaÔilÈbho mayi vÊriyaÑ akaronte na
kiÒci abhavissa, vÊriyabalena panÈhaÑ naÔÔhaÒca imaÑ yasaÑ paÔilabhiÑ,
amaccasahassassa ca jÊvitadÈnaÑ adÈsiÑ, ÈsacchedaÑ vata akatvÈ
vÊriyameva kattabbaÑ. KatavÊriyassa hi phalaÑ nÈma evaÑ samijjhatÊ”ti
cintetvÈ udÈnavasena imaÑ gÈthamÈha–
51. “ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ah|”ti.
Tattha ÈsÊsethevÈti “evÈhaÑ vÊriyaÑ Èrabhanto imamhÈ dukkhÈ
muccissÈmÊ”ti attano vÊriyabalena ÈsaÑ karotheva. Na nibbindeyya
paÓÉitoti paÓÉito upÈyakusalo yuttaÔÔhÈne vÊriyaÑ karonto “ahaÑ imassa
vÊriyassa phalaÑ na labhissÈmÊ”ti na ukkaÓÔheyya, ÈsacchedaÑ na kareyyÈti
attho. PassÈmi vohaÑ attÈnanti ettha voti
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nipÈtamattaÑ, ahaÑ ajja attÈnaÑ passÈmi. YathÈ icchiÑ tathÈ ah|ti ahaÑ hi
ÈvÈÔe nikhÈto tamhÈ dukkhÈ muccitvÈ puna attano rajjasampattiÑ icchiÑ, so
ahaÑ imaÑ sampattiÑ pattaÑ attÈnaÑ passÈmi. YathevÈhaÑ pubbe icchiÑ,
tatheva me attÈ1 jÈtoti. EvaÑ bodhisatto “aho vata bho sÊlasampannÈnaÑ
vÊriyaphalaÑ nÈma samijjhatÊ”ti imÈya gÈthÈya udÈnaÑ udÈnetvÈ yÈvajÊvaÑ
puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈpi imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahatte patiÔÔhÈsi. SatthÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ paduÔÔhÈmacco Devadatto
ahosi, amaccasahassaÑ BuddhaparisÈ, SÊlavamahÈrÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
MahÈsÊlavajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. C|ÄajanakajÈtakavaÓÓanÈ (52)
VÈyametheva purisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ossaÔÔhavÊriyamevÈrabbha kathesi. Tattha yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ
MahÈjanakajÈtake2 Èvi bhavissati. JanakarÈjÈ pana setacchattassa heÔÔhÈ
nisinno imaÑ gÈthamÈha–
52. “VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thalamubbhatan”ti.
Tattha vÈyamethevÈti vÈyÈmaÑ karotheva. UdakÈ thalamubbhatanti
udakato thalamuttiÓÓaÑ thale patiÔÔhitaÑ attÈnaÑ passÈmÊti. IdhÈpi
ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahattaÑ patto, janakarÈjÈ SammÈsambuddhova
ahosÊti.
C|ÄajanakajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
1. Attho (Ka)

2. Khu 6. 159 piÔÔhe.
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3. PuÓÓapÈtijÈtakavaÓÓanÈ (53)
Tatheva puÓÓÈ pÈtiyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto visavÈruÓiÑ
Èrabbha kathesi. EkaÑ samayaÑ SÈvatthiyaÑ surÈdhuttÈ sannipatitvÈ
mantayiÑsu “surÈm|laÑ no khÊÓaÑ, kahaÑ nu kho labhissÈmÈ”ti. Atheko
kakkhaÄadhutto Èha “mÈ cintayittha, attheko upÈyo”ti. Kataro upÈyo nÈmÈti.
AnÈthapiÓÉiko a~gulimuddikÈ piÄandhitvÈ maÔÔhasÈÔakanivattho
rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchati, mayaÑ surÈpÈtiyaÑ visaÒÒÊkaraÓaÑ bhesajjaÑ
pakkhipitvÈ ÈpÈnaÑ sajjetvÈ nisÊditvÈ AnÈthapiÓÉikassa ÈgamanakÈle “ito
ehi mahÈseÔÔhÊ”ti pakkositvÈ taÑ suraÑ pÈyetvÈ visaÒÒÊbh|tassa
a~gulimuddikÈ ca sÈÔake ca gahetvÈ surÈm|laÑ karissÈmÈti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tathÈ katvÈ seÔÔhissa ÈgamanakÈle paÔimaggaÑ gantvÈ “sÈmi
ito tÈva Ègacchatha, ayaÑ amhÈkaÑ santike atimanÈpÈ surÈ, thokaÑ pivitvÈ
gacchathÈ”ti vadiÑsu. SotÈpanno ariyasÈvako kiÑ suraÑ pivissati, anatthiko
samÈnopi pana “ime dhutte pariggaÓhissÈmÊ”ti tesaÑ ÈpÈnabh|miÑ gantvÈ
tesaÑ kiriyaÑ oloketvÈ “ayaÑ surÈ imehi iminÈ nÈma kÈraÓena yojitÈ”ti
ÒatvÈ “ito dÈni paÔÔhÈya ime ito palÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha “hare
duÔÔhadhuttÈ tumhe ‘surÈpÈtiyaÑ bhesajjaÑ pakkhipitvÈ ÈgatÈgate pÈyetvÈ
visaÒÒÊ katvÈ vilumpissÈmÈ’ti ÈpÈnamaÓÉalaÑ sajjetvÈ nisinnÈ kevalaÑ
imaÑ suraÑ vaÓÓetha, ekopi taÑ ukkhipitvÈ pivituÑ na ussahati. Sace ayaÑ
ayojitÈ assa, imaÑ tumheva piveyyÈthÈ”ti te dhutte tajjetvÈ tato palÈpetvÈ
attano gehaÑ gantvÈ “dhuttehi katakÈraÓaÑ TathÈgatassa ÈrocessÈmÊ”ti
cintento JetavanaÑ gantvÈ Èrocesi. SatthÈ “idÈni tÈva gahapati te dhuttÈ taÑ
vaÒcetukÈmÈ jÈtÈ, pubbe pana paÓÉitepi vaÒcetukÈmÈ ahesun”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓisiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiseÔÔhi
ahosi. TadÈpete dhuttÈ evameva sammantetvÈ suraÑ yojetvÈ
BÈrÈÓasiseÔÔhissa ÈgamanakÈle paÔimaggaÑ gantvÈ evameva kathayiÑsu.
SeÔÔhi anatthikopi hutvÈ te pariggaÓhitukÈmo gantvÈ
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tesaÑ kiriyaÑ oloketvÈ “idaÑ nÈmete kÈtukÈmÈ, palÈpessÈmi ne ito”ti
cintetvÈ evamÈha “bhonto dhuttÈ suraÑ pivitvÈ rÈjakulaÑ gantuÑ nÈma
ayuttaÑ, rÈjÈnaÑ disvÈ puna Ègacchanto jÈnissÈmi, tumhe idheva
nisÊdathÈ”ti rÈjupaÔÔhÈnaÑ gantvÈ paccÈgaÒchi. DhuttÈ “ito etha sÈmÊ”ti.
Sopi tattha gantvÈ bhesajjena saÑyojitÈ surÈpÈtiyo oloketvÈ evamÈha
“bhonto dhuttÈ tumhÈkaÑ kiriyÈ mayhaÑ na ruccati, tumhÈkaÑ surÈpÈtiyo
yathÈp|ritÈva ÔhitÈ, tumhe kevalaÑ suraÑ vaÓÓetha, na pana pivatha.
SacÈyaÑ manÈpÈ assa, tumhepi piveyyÈtha, imÈya pana visasaÑyuttÈya
bhavitabban”ti tesaÑ manorathaÑ bhindanto imaÑ gÈthamÈha–
53. “Tatheva puÓÓÈ pÈtiyo, aÒÒÈ’yaÑ vattate kathÈ.
ŒkÈraÓena1 jÈnÈmi, na cÈyaÑ bhaddikÈ surÈ”ti.
Tattha tathevÈti yathÈ mayÈ gamanakÈle diÔÔhÈ, idÈnipi imÈ surÈpÈtiyo
tatheva puÓÓÈ. AÒÒÈ’yaÑ vattate kathÈti yÈ ayaÑ tumhÈkaÑ
surÈvaÓÓanakathÈ vattati, sÈ aÒÒÈva abh|tÈ atacchÈ. Yadi hi esÈ surÈ
manÈpÈ assa, tumhepi piveyyÈtha, upaÉÉhapÈtiyo avasisseyyuÑ. TumhÈkaÑ
pana ekenÈpi surÈ na pÊtÈ. ŒkÈraÓena jÈnÈmÊti tasmÈ iminÈ kÈraÓena
jÈnÈmi. Na cÈyaÑ bhaddikÈ surÈti “nevÈyaÑ bhaddikÈ surÈ,
visasaÑyojitÈya etÈya bhavitabban”ti dhutte niggaÓhitvÈ2 yathÈ na puna
evar|paÑ karonti, tathÈ te tajjetvÈ vissajjesi. So yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dhuttÈ etarahi dhuttÈ, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
PuÓÓapÈtijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.

______________________________________________________________
1. ŒkÈrakena (SÊ, SyÈ, I)

2. GahetvÈ (SÊ, I), niggahetvÈ (SyÈ)
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4. KiÑphalajÈtakavaÓÓanÈ (54)

NÈyaÑ rukkho durÈruhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
phalakusalaÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ kuÔumbiko
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ attano ÈrÈme nisÊdÈpetvÈ
yÈgukhajjakaÑ datvÈ uyyÈnapÈlaÑ ÈÓÈpesi “bhikkh|hi saddhiÑ uyyÈne
vicaritvÈ ayyÈnaÑ ambÈdÊni nÈnÈphalÈni dehÊ”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ
bhikkhusaÑghamÈdÈya uyyÈne vicaranto rukkhaÑ ulloketvÈva “etaÑ
phalaÑ ÈmaÑ, etaÑ na supakkaÑ, etaÑ supakkan”ti jÈnÈti. YaÑ so vadati,
taÑ tatheva hoti. Bhikkh| gantvÈ TathÈgatassa ÈrocesuÑ “bhante ayaÑ
uyyÈnapÈlo phalakusalo bh|miyaÑ Ôhitova rukkhaÑ ulloketvÈ ‘etaÑ phalaÑ
ÈmaÑ, etaÑ na supakkaÑ, etaÑ supakkan’ti jÈnÈti. YaÑ so vadati, taÑ
tatheva hotÊ”ti. SatthÈ “na bhikkhave ayameva uyyÈnapÈlo phalakusalo,
pubbe paÓÉitÈpi phalakusalÈyeva ahesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
satthavÈhakule1 nibbattitvÈ vayappatto paÒcahi sakaÔasatehi vaÓijjaÑ
karonto ekasmiÑ kÈle mahÈvattani-aÔaviÑ patvÈ aÔavimukhe ÔhatvÈ sabbe
manusse sannipÈtÈpetvÈ “imissÈ aÔaviyÈ visarukkhÈ nÈma honti, (visapattÈni
visapupphÈni visaphalÈni visamadh|ni hontiyeva)2, pubbe tumhehi
aparibhuttaÑ yaÑ kiÒci pattaÑ vÈ pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ pallavaÑ vÈ maÑ
aparipucchitvÈ mÈ khÈdathÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ aÔaviÑ
otariÑsu. AÔavimukhe ca ekasmiÑ gÈmadvÈre kiÑphalarukkho nÈma atthi,
tassa khandhasÈkhÈpalÈsapupphaphalÈni sabbÈni ambasadisÈneva honti. Na
kevalaÑ vaÓÓasaÓÔhÈnatova, gandharasehipissa ÈmapakkÈni phalÈni
ambaphalasadisÈneva, khÈditÈni pana halÈhalavisaÑ viya ta~khaÓaÒÒeva
jÊvitakkhayaÑ pÈpenti. Purato gacchantÈ ekacce lolapurisÈ “ambarukkho
ayan”ti saÒÒÈya phalÈni khÈdiÑsu, ekacce “satthavÈhaÑ pucchitvÈva
khÈdissÈmÈ”ti hatthena gahetvÈ aÔÔhaÑsu. Te satthavÈhe Ègate “ayya imÈni
ambaphalÈni khÈdÈmÈ”ti pucchiÑsu. Bodhisatto
______________________________________________________________
1. SeÔÔhikule (SÊ, I)

2. ( ) natthi I-potthake.
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“nÈyaÑ ambarukkho”ti ÒatvÈ “kiÑphalarukkho nÈmesa, nÈyaÑ
ambarukkho, mÈ khÈditthÈ”ti vÈretvÈ ye khÈdiÑsu, tepi vamÈpetvÈ
catumadhuraÑ pÈyetvÈ niroge akÈsi.
Pubbe pana imasmiÑ rukkham|le manussÈ nivÈsaÑ kappetvÈ
“ambaphalÈnÊ”ti saÒÒÈya imÈni visaphalÈni khÈditvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpuÓanti. Punadivase gÈmavÈsino nikkhamitvÈ matamanusse disvÈ pÈde
gaÓhitvÈ paÔicchannaÔÔhÈne chaÉÉetvÈ sakaÔehi saddhiÑyeva sabbaÑ tesaÑ
santakaÑ gahetvÈ gacchanti. Te taÑ divasampi aruÓuggamanakÈleyeva
“mayhaÑ balibaddo bhavissati, mayhaÑ sakaÔaÑ, mayhaÑ bhaÓÉan”ti
vegena taÑ rukkham|laÑ gantvÈ manusse niroge disvÈ “kathaÑ tumhe
imaÑ rukkhaÑ ‘nÈyaÑ ambarukkho’ti jÈnitthÈ”ti pucchiÑsu. Te “mayaÑ na
jÈnÈma, satthavÈhajeÔÔhako no jÈnÈtÊ”ti ÈhaÑsu. ManussÈ bodhisattaÑ
pucchiÑsu “paÓÉita kinti katvÈ tvaÑ imassa rukkhassa
anambarukkhabhÈvaÑ aÒÒÈsÊ”ti. So “dvÊhi kÈraÓehi aÒÒÈsin”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
54. “NÈyaÑ rukkho durÈruho, napi gÈmato ÈrakÈ.
ŒkÈraÓena jÈnÈmi, nÈyaÑ sÈduphalo dumo”ti.
Tattha nÈyaÑ rukkho durÈruhoti ayaÑ visarukkho na dukkhÈruho,
ukkhipitvÈ ÔhapitanisseÓÊ viya sukhenÈrohituÑ sakkÈti vadati. Napi gÈmato
ÈrakÈti gÈmato d|re Ôhitopi na hoti, gÈmadvÈre ÔhitoyevÈti dÊpeti.
ŒkÈraÓena jÈnÈmÊti iminÈ duvidhena kÈraÓenÈhaÑ imaÑ rukkhaÑ jÈnÈmi.
Kinti? NÈyaÑ sÈduphalo dumoti. Sace hi ayaÑ madhuraphalo ambarukkho
abhavissa, evaÑ sukharuÄhe avid|re Ôhite etasmiÑ ekampi phalaÑ na
tiÔÔheyya, phalakhÈdakamanussehi niccaÑ parivutova assa. EvaÑ ahaÑ
attano ÒÈÓena paricchinditvÈ imassa visarukkhabhÈvaÑ aÒÒÈsinti
mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ sotthigamanaÑ gato.
SatthÈpi “evaÑ bhikkhave pubbe paÓÉitÈpi phalakusalÈ ahesun”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
parisÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, satthavÈho pana ahameva ahosin”ti.
KiÑphalajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. PaÒcÈvudhajÈtakavaÓÓanÈ (55)

Yo alÊnena cittenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ossaÔÔhavÊriyaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÑ hi bhikkhuÑ SatthÈ
ÈmantetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ossaÔÔhavÊriyosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ
BhagavÈ”ti vutte “bhikkhu pubbe paÓÉitÈ vÊriyaÑ kÈtuÑ yuttaÔÔhÈne vÊriyaÑ
katvÈ rajjasampattiÑ pÈpuÓiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa raÒÒo
aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbatti. Tassa nÈmaggahaÓadivase aÔÔhasate1
brÈhmaÓe sabbakÈmehi santappetvÈ lakkhaÓÈni pucchiÑsu. LakkhaÓakusalÈ
brÈhmaÓÈ lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “puÒÒasampanno mahÈrÈja kumÈro,
tumhÈkaÑ accayena rajjaÑ pÈpuÓissati, paÒcÈvudhakamme2 paÒÒÈto pÈkaÔo
JambudÊpe aggapuriso bhavissatÊ”ti byÈkariÑsu. RÈjÈ brÈhmaÓÈnaÑ
vacanaÑ sutvÈ kumÈrassa nÈmaÑ gaÓhanto “PaÒcÈvudhakumÈro”ti nÈmaÑ
akÈsi. Atha naÑ viÒÒutaÑ patvÈ soÄasavassuddese ÔhitaÑ rÈjÈ ÈmantetvÈ
“tÈta sippaÑ uggaÓhÈhÊ”ti Èha. Kassa santike uggaÓhÈmi devÈti. “Gaccha
tÈta GandhÈraraÔÔhe Takkasilanagare disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike
uggaÓha, idaÒcassa ÈcariyabhÈgaÑ dajjeyyÈsÊ”ti sahassaÑ datvÈ uyyojesi.
So tattha gantvÈ sippaÑ sikkhitvÈ Ècariyena dinnaÑ paÒcÈvudhaÑ gahetvÈ
ÈcariyaÑ vanditvÈ Takkasilanagarato nikkhamitvÈ sannaddhapaÒcÈvudho
BÈrÈÓasimaggaÑ paÔipajji.
So antarÈmagge Silesalomayakkhena nÈma adhiÔÔhitaÑ ekaÑ aÔaviÑ
pÈpuÓi. Atha naÑ aÔavimukhe manussÈ disvÈ “bho mÈÓava mÈ imaÑ aÔaviÑ
pavisa, Silesalomayakkho nÈmettha atthi, so diÔÔhadiÔÔhe manusse
jÊvitakkhayaÑ pÈpetÊ”ti vÈrayiÑsu. Bodhisatto attÈnaÑ takkento
asambhÊtakesarasÊho viya aÔaviÑ pÈvisiyeva. TasmiÑ aÔavimajjhaÑ
sampatte so yakkho tÈlamatto hutvÈ k|ÔÈgÈramattaÑ sÊsaÑ pattappamÈÓÈni
akkhÊni, dakalimakuÄamattÈ3 dve dÈÔhÈ ca mÈpetvÈ setamukho kabarakucchi
nÊlahatthapÈdo hutvÈ bodhisattassa attÈnaÑ dassetvÈ “kahaÑ yÈsi, tiÔÔha
bhakkhosi me”ti Èha. Atha naÑ
______________________________________________________________
1. AÔÔhasataÑ (SÊ)
3. KandaÄamakulamattÈ (SÊ), kandamakuÄamattÈ (I)

2. PaÒcÈvudhakammena (Ka)
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bodhisatto “yakkha ahaÑ attÈnaÑ takketvÈ idha paviÔÔho, tvaÑ appamatto
hutvÈ maÑ upagaccheyyÈsi. VisapÊtena hi sarena taÑ vijjhitvÈ ettheva
pÈtessÈmÊ”ti santajjetvÈ halÈhalavisapÊtaÑ saraÑ sannayhitvÈ muÒci, so
yakkhassa lomesuyeva allÊyi. Tato aÒÒaÑ, tato aÒÒanti evaÑ paÒÒÈsa sare
muÒci, sabbe tassa lomesuyeva allÊyiÑsu. Yakkho sabbepi te sare phoÔetvÈ
attano pÈdam|leyeva pÈtetvÈ bodhisattaÑ upasa~kami.
Bodhisatto punapi taÑ tajjetvÈ khaggaÑ kaÉÉhitvÈ pahari,
tettiÑsa~gulÈyato khaggo lomesuyeva allÊyi. Atha naÑ kaÓayena pahari,
sopi lomesuyeva allÊyi. Tassa allÊnabhÈvaÑ ÒatvÈ muggarena pahari, sopi
lomesuyeva allÊyi. Tassa allÊnabhÈvaÑ ÒatvÈ kuntena pahari, sopi
lomesuyeva allÊyi. Tassa allÊnabhÈvaÑ ÒatvÈ “bho yakkhana te ahaÑ
‘PaÒcÈvudhakumÈro nÈmÈ’ti sutapubbo, ahaÑ tayÈ adhiÔÔhitaÑ aÔaviÑ
pavisanto na dhanu-ÈdÊni takketvÈ paviÔÔho, attÈnaÑyeva pana takketvÈ
paviÔÔho, ajja taÑ pothetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ karissÈmÊ”ti unnÈdento attÈnaÑ
takketvÈ1 dakkhiÓahatthena yakkhaÑ pahari, hattho lomesuyeva allÊyi.
VÈmahatthena pahari, sopi allÊyi. DakkhiÓapÈdena pahari, sopi allÊyi.
VÈmapÈdena pahari, sopi allÊyi. “SÊsena taÑ pothetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ
karissÈmÊ”ti sÊsena pahari, tampi lomesuyeva allÊyi. So paÒcoÉÉito paÒcasu
ÔhÈnesu baddho olambantopi nibbhayo nissÈrajjova ahosi.
Yakkho cintesi “ayaÑ eko purisasÊho purisÈjÈnÊyo, na purisamattova,
mÈdisena nÈmassa yakkhena gahitassa santÈsamattampi na bhavissati, mayÈ
imaÑ maggaÑ hanantena2 ekopi evar|po puriso na diÔÔhapubbo, kasmÈ nu
kho esa na bhÈyatÊ”ti. So taÑ khÈdituÑ avisahanto “kasmÈ nu kho tvaÑ
mÈÓava maraÓabhayaÑ na bhÈyasÊ”ti pucchi. KiÑkÈraÓÈ yakkha
bhÈyissÈmi. EkasmiÑ hi attabhÈve ekaÑ maraÓaÑ niyatameva, apica
mayhaÑ kucchimhi vajirÈvudhaÑ atthi. Sace maÑ khÈdissasi, taÑ ÈvudhaÑ
jÊrÈpetuÑ na sakkhissasi, taÑ te antÈni khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ
______________________________________________________________
1. AdhiÔÔhitaÑ nÈma dassetvÈ unnaditvÈ (SÊ, I), abhÊtasÊhanÈdaÑ nÈma dassento
unnaditvÈ (SyÈ)
2. ImasmiÑ magge vasantena (Ka)
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jÊvitakkhayaÑ pÈpessati. Iti ubhopi nassissÈma, iminÈ kÈraÓenÈhaÑ na
bhÈyÈmÊti. IdaÑ kira bodhisatto attano abbhantare ÒÈÓÈvudhaÑ sandhÈya
kathesi. TaÑ sutvÈ yakkho cintesi “ayaÑ mÈÓavo saccameva bhaÓati,
imassa purisasÊhassa sarÊrato muggabÊjamattampi maÑsakhaÓÉaÑ mayhaÑ
kucchi jÊretuÑ na sakkhissati, vissajessÈmi nan”ti maraÓabhayatajjito
bodhisattaÑ vissajjetvÈ “mÈÓava purisasÊho tvaÑ, na te ahaÑ maÑsaÑ
khÈdissÈmi, tvaÑ ajja RÈhumukhÈ muttacando viya mama hatthato muccitvÈ
ÒÈtisuhajjamaÓÉalaÑ tosento yÈhÊ”ti Èha.
Atha naÑ bodhisatto Èha “yakkha ahaÑ tÈva gacchissÈmi, tvaÑ pana
pubbepi akusalaÑ katvÈ luddo lohitapÈÓi pararuhiramaÑsabhakkho yakkho
hutvÈ nibbatto. Sace idhÈpi ÔhatvÈ akusalameva karissasi, andhakÈrÈ
andhakÈrameva gamissasi, maÑ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya pana na sakkÈ tayÈ
akusalaÑ kÈtuÑ, pÈÓÈtipÈtakammaÑ nÈma niraye tiracchÈnayoniyaÑ
pettivisaye asurakÈye ca nibbatteti, manussesu nibbattanibbattaÔÔhÈne
appÈyukasaÑvattanikaÑ hotÊ”ti evamÈdinÈ nayena paÒcannaÑ
dussÊlyakammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ, paÒcannaÑ sÊlÈnaÑ ÈnisaÑsaÒca kathetvÈ
nÈnÈkÈraÓehi yakkhaÑ tajjetvÈ dhammaÑ desetvÈ dametvÈ nibbisevanaÑ
katvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ tassÈyeva naÑ aÔaviyÈ balipaÔiggÈhakaÑ
devataÑ katvÈ appamÈdena ovaditvÈ aÔavito nikkhamitvÈ aÔavimukhe
manussÈnaÑ ÈcikkhitvÈ sannaddhapaÒcÈvudho BÈrÈÓasiÑ gantvÈ mÈtÈpitaro
disvÈ aparabhÈge rajje patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈrento dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈpi imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
55. “Yo alÊnena cittena, alÊnamanaso naro.
BhÈveti kusalaÑ dhammaÑ, yogakkhemassa pattiyÈ.
PÈpuÓe anupubbena, sabbasaÑyojanakkhayan”ti.
TatrÈyaÑ piÓÉattho–yo puriso alÊnena asaÑkuÔitena cittena pakatiyÈpi
alÊnamano alÊnajjhÈsayova hutvÈ anavajjaÔÔhena kusalaÑ
sattatiÑsabodhipakkhiyabhedaÑ dhammaÑ bhÈveti vaÉÉheti, visÈlena
cittena

JÈtakaÔÔhakathÈ

293

vipassanaÑ anuyuÒjati cat|hi yogehi khemassa nibbÈnassa pattiyÈ, so evaÑ
sabbasa~khÈresu “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ
taruÓavipassanato paÔÔhÈya uppanne bodhipakkhiyadhamme bhÈvento
anupubbena ekasaÑyojanampi anavasesetvÈ sabbasaÑyojanakkhayakarassa
catutthamaggassa pariyosÈne uppannattÈ “sabbasaÑyojanakkhayo”ti
sa~khyaÑ gataÑ arahattaÑ pÈpuÓeyyÈti.
EvaÑ satthÈ arahattena dhammadesanÈya k|ÔaÑ gahetvÈ matthake
cattÈri saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne so bhikkhu arahattaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ yakkho A~gulimÈlo
ahosi, PaÒcÈvudhakumÈro pana ahameva ahosin”ti.
PaÒcÈvudhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KaÒcanakkhandhajÈtakavaÓÓanÈ (56)
Yo pahaÔÔhena cittenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto Satthu
dhammadesanaÑ sutvÈ ratanasÈsane uraÑ datvÈ pabbaji. Athassa
ÈcariyupajjhÈyÈ “Èvuso ekavidhena sÊlaÑ nÈma, duvidhena, tividhena,
catubbidhena, paÒcavidhena, chabbidhena, sattavidhena, aÔÔhavidhena,
navavidhena, dasavidhena, bahuvidhena sÊlaÑ nÈma. IdaÑ c|ÄasÊlaÑ1 nÈma,
idaÑ majjhimasÊlaÑ nÈma, idaÑ mahÈsÊlaÑ nÈma. IdaÑ
pÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ nÈma, idaÑ indriyasaÑvarasÊlaÑ nÈma, idaÑ
ÈjÊvapÈrisuddhisÊlaÑ nÈma, idaÑ paccayapaÔisevanasÊlaÑ nÈmÈ”ti sÊlaÑ
Ècikkhanti. So cintesi “idaÑ sÊlaÑ nÈma atibahu, ahaÑ ettakaÑ samÈdÈya
vattituÑ na sakkhissÈmi, sÊlaÑ p|retuÑ asakkontassa ca nÈma pabbajjÈya
ko attho, ahaÑ gihÊ hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni ca karissÈmi, puttadÈraÒca
posessÈmÊ”ti. EvaÒca pana cintetvÈ “bhante ahaÑ sÊlaÑ rakkhituÑ na
sakkhissÈmi, asakkontassa ca nÈma pabbajjÈya ko attho, ahaÑ
hÊnÈyÈvattissÈmi, tumhÈkaÑ pattacÊvaraÑ gaÓhathÈ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. CullasÊlaÑ (SÊ)
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Atha naÑ ÈhaÑsu “Èvuso evaÑ sante DasabalaÑ vanditvÈva yÈhÊ”ti te
taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ dhammasabhaÑ agamaÑsu. SatthÈ disvÈva “kiÑ
bhikkhave anatthikaÑ bhikkhuÑ ÈdÈya ÈgatatthÈ”ti Èha. Bhante ayaÑ
bhikkhu “ahaÑ sÊlaÑ rakkhituÑ na sakkhissÈmÊ”ti pattacÊvaraÑ niyyÈdeti,
atha naÑ mayaÑ gahetvÈ ÈgatamhÈti. KasmÈ pana tumhe bhikkhave imassa
bhikkhuno bahuÑ sÊlaÑ Ècikkhatha. YattakaÑ esa rakkhituÑ sakkoti,
tattakameva rakkhissati. Ito paÔÔhÈya tumhe etaÑ mÈ kiÒci avacuttha,
ahamettha kattabbaÑ jÈnissÈmi, ehi tvaÑ bhikkhu, kiÑ te bahunÈ sÊlena,
tÊÓiyeva sÊlÈni rakkhituÑ sakkhissasÊti. RakkhissÈmi bhanteti. Tena hi tvaÑ
ito paÔÔhÈya kÈyadvÈraÑ vacÊdvÈraÑ manodvÈranti tÊÓi dvÈrÈni rakkha, mÈ
kÈyena pÈpakammaÑ kari, mÈ vÈcÈya, mÈ manasÈ. Gaccha mÈ hÊnÈyÈvatti,
imÈni tÊÓiyeva sÊlÈni rakkhÈti. EttÈvatÈ so bhikkhu tuÔÔhamÈnaso “sÈdhu
bhante rakkhissÈmi imÈni tÊÓi sÊlÈnÊ”ti SatthÈraÑ vanditvÈ ÈcariyupajjhÈyehi
saddhiÑ yeva agamÈsi. So tÈni tÊÓi sÊlÈni p|rentova aÒÒÈsi
“ÈcariyupajjhÈyehi mayhaÑ ÈcikkhitaÑ sÊlampi ettakameva, te pana attano
abuddhabhÈvena maÑ bujjhÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu, SammÈsambuddho attano
buddhasubuddhatÈya anuttaradhammarÈjatÈya ettakaÑ sÊlaÑ tÊsuyeva
dvÈresu pakkhipitvÈ maÑ gaÓhÈpesi, avassayo vata me SatthÈ jÈto”ti
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ katipÈheneva arahatte patiÔÔhÈsi.
TaÑ pavattiÑ ÒatvÈ dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ bhikkh| “Èvuso taÑ
kira bhikkhuÑ ‘bahusÊlÈni rakkhituÑ na sakkomÊ’ti hÊnÈyÈvattantaÑ
sabbÈni sÊlÈni tÊhi koÔÔhÈsehi sa~khipitvÈ1 gÈhÈpetvÈ SatthÈ arahattaÑ
pÈpesi, aho BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma acchariyan”ti2 BuddhaguÓe kathentÈ
nisÊdiÑsu. Atha SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave atigarukopi bhÈro
koÔÔhÈsavasena bhÈjetvÈ dinno lahuko viya hoti, pubbepi paÓÉitÈ mahantaÑ
kaÒcanakkhandhaÑ labhitvÈ ukkhipituÑ asakkontÈ vibhÈgaÑ katvÈ
ukkhipitvÈ agamaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. PakkhipitvÈ (SÊ)

2. Aho BuddhÈ nÈma acchariyamanussÈti (SÊ, SyÈ)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈmake kassako ahosi. So ekadivasaÑ aÒÒatarasmiÑ chaÉÉitagÈmake khette
kasiÑ kasati. Pubbe ca tasmiÑ gÈme eko vibhavasampanno seÔÔhi
|rumattapariÓÈhaÑ catuhatthÈyÈmaÑ kaÒcanakkhandhaÑ nidahitvÈ
kÈlamakÈsi. TasmiÑ bodhisattassa na~galaÑ lagitvÈ aÔÔhÈsi. So
“m|lasantÈnakaÑ bhavissatÊ”ti paÑsuÑ viy|hanto taÑ disvÈ paÑsunÈ
paÔicchÈdetvÈ divasaÑ kasitvÈ attha~gate s|riye yugana~galÈdÊni ekamante
nikkhipitvÈ “kaÒcanakkhandhaÑ gaÓhitvÈ gacchissÈmÊ”ti taÑ ukkhipituÑ
nÈsakkhi. Asakkonto nisÊditvÈ “ettakaÑ kucchibharaÓÈya bhavissati,
ettakaÑ nidahitvÈ ÔhapessÈmi, ettakena kammante payojessÈmi, ettakaÑ
dÈnÈdipuÒÒakiriyÈya bhavissatÊ”ti cattÈro koÔÔhÈse akÈsi. TassevaÑ
vibhattakÈle so kaÒcanakkhandho sallahuko viya ahosi. So taÑ ukkhipitvÈ
gharaÑ netvÈ catudhÈ vibhajitvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ
gato.
Iti BhagavÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
56. “Yo pahaÔÔhena cittena, pahaÔÔhamanaso naro.
BhÈveti kusalaÑ dhammaÑ, yogakkhemassa pattiyÈ.
PÈpuÓe anupubbena, sabbasaÑyojanakkhayan”ti.
Tattha pahaÔÔhenÈti vinÊvaraÓena. PahaÔÔhamanasoti tÈya eva
vinÊvaraÓatÈya pahaÔÔhamÈnaso, suvaÓÓaÑ viya pahaÑsitvÈ
samujjotitasappabhÈsacitto1 hutvÈti attho.
EvaÑ satthÈ arahattak|Ôena desanaÑ niÔÔhÈpetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kaÒcanakkhandhaladdhapuriso ahameva
ahosin”ti.
KaÒcanakkhandhajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.

______________________________________________________________
1. SamujjotitasappabhÈsakatacitto (SÊ, SyÈ, I)
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7. VÈnarindajÈtakavaÓÓanÈ (57)
Yassete caturo dhammÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ hi samaye SatthÈ
“Devadatto vadhÈya parisakkatÊ”ti sutvÈ “na bhikkhave idÈneva Devadatto
mayhaÑ vadhÈya parisakkati, pubbepi parisakkiyeva, tÈsamattampi pana
kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kapiyoniyaÑ
nibbattitvÈ vuÉÉhimanvÈya assapotakappamÈÓo thÈmasampanno ekacaro
hutvÈ nadÊtÊre viharati. TassÈ pana nadiyÈ vemajjhe eko dÊpako
nÈnappakÈrehi ambapanasÈdÊhi phalarukkhehi sampanno. Bodhisatto
nÈgabalo thÈmasampanno nadiyÈ orimatÊrato uppatitvÈ dÊpakassa orato
nadÊmajjhe eko piÔÔhipÈsÈÓo atthi, tasmiÑ nipatati, tato uppatitvÈ tasmiÑ
dÊpake patati. Tattha nÈnappakÈrÈni phalÈni khÈditvÈ sÈyaÑ teneva upÈyena
paccÈgantvÈ attano vasanaÔÔhÈne vasitvÈ punadivasepi tatheva karoti. IminÈ
niyÈmena tattha vÈsaÑ kappeti.
TasmiÑ pana kÈle eko kumbhÊlo sapajÈpatiko tassÈ nadiyÈ vasati, tassa
bhariyÈ bodhisattaÑ aparÈparaÑ gacchantaÑ disvÈ bodhisattassa
hadayamaÑse dohaÄaÑ uppÈdetvÈ kumbhÊlaÑ Èha “mayhaÑ kho ayya
imassa vÈnarindassa hadayamaÑse dohaÄo uppanno”ti. KumbhÊlo “sÈdhu
bhadde, lacchasÊ”ti vatvÈ “ajja taÑ sÈyaÑ dÊpakato Ègacchantameva
gaÓhissÈmÊ”ti gantvÈ piÔÔhipÈsÈÓe nipajji.
Bodhisatto divasaÑ caritvÈ sÈyanhasamaye dÊpake Ôhitova pÈsÈÓaÑ
oloketvÈ “ayaÑ pÈsÈÓo idÈni uccataro khÈyati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti
cintesi. Tassa kira udakappamÈÓaÒca pÈsÈÓappamÈÓaÒca
suvavatthÈpitameva hoti. Tenassa etadahosi “ajja imissÈ nadiyÈ udakaÑ
neva hÈyati, na ca vaÉÉhati, atha ca panÈyaÑ pÈsÈÓo mahÈ hutvÈ paÒÒÈyati,
kacci nu kho ettha mayhaÑ gahaÓatthÈya kumbhÊlo nipanno”ti. So
“vÊmaÑsÈmi tÈva nan”ti
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tattheva ÔhatvÈ pÈsÈÓena saddhiÑ kathento viya “bho pÈsÈÓÈ”ti vatvÈ
paÔivacanaÑ alabhanto yÈvatatiyaÑ “bho pÈsÈÓÈ”ti Èha. PÈsÈÓo kiÑ
paÔivacanaÑ dassati. Punapi vÈnaro “kiÑ bho pÈsÈÓa ajja mayhaÑ
paÔivacanaÑ na desÊ”ti Èha. KumbhÊlo “addhÈ aÒÒesu divasesu ayaÑ pÈsÈÓo
VÈnarindassa paÔivacanaÑ adÈsi, dassÈmi dÈnissa paÔivacanan”ti cintetvÈ
“kiÑ bho VÈnarindÈ”ti Èha. Kosi tvanti. AhaÑ kumbhÊloti. KimatthaÑ ettha
nipannosÊti. Tava hadayamaÑsaÑ patthayamÈnoti. Bodhisatto cintesi “aÒÒo
me gamanamaggo natthi, ajja mayÈ esa kumbhÊlo vaÒcetabbo”ti. Atha naÑ
evamÈha “samma kumbhÊla ahaÑ attÈnaÑ tuyhaÑ pariccajissÈmi, tvaÑ
mukhaÑ vivaritvÈ maÑ tava santikaÑ ÈgatakÈle gaÓhÈhÊ”ti. KumbhÊlÈnaÑ
hi mukhe vivaÔe akkhÊni nimmÊlanti. So taÑ kÈraÓaÑ asallakkhetvÈ mukhaÑ
vivari, athassa akkhÊni pithÊyiÑsu. So mukhaÑ vivaritvÈ akkhÊni nimmÊletvÈ
nipajji. Bodhisatto tathÈbhÈvaÑ ÒatvÈ dÊpakÈ uppatito gantvÈ kumbhÊlassa
matthake akkamitvÈ tato uppatito vijjulatÈ viya vijjotamÈno paratÊre aÔÔhÈsi.
KumbhÊlo taÑ acchariyaÑ disvÈ “iminÈ VÈnarindena ati-accherakaÑ1
katan”ti cintetvÈ “bho VÈnarinda imasmiÑ loke cat|hi dhammehi
samannÈgato puggalo paccÈmitte adhibhavati, te sabbepi tuyhaÑ abbhantare
atthi maÒÒe”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
57. “Yassete caturo dhammÈ, VÈnarinda yathÈ tava.
SaccaÑ dhammo dhiti cÈgo, diÔÔhaÑ so ativattatÊ”ti.
Tattha yassÈti yassa kassaci puggalassa. Eteti idÈni vattabbe
paccakkhato niddisati. Caturo dhammÈti cattÈro guÓÈ. Saccanti vacÊsaccaÑ,
“mama santikaÑ ÈgamissÈmÊ”ti vatvÈ musÈvÈdaÑ akatvÈ ÈgatoyevÈti etaÑ
te vacÊsaccaÑ. Dhammoti vicÈraÓapaÒÒÈ, “evaÑ kate idaÑ nÈma
bhavissatÊ”ti esÈ te vicÈraÓapaÒÒÈ atthi. DhitÊti abbocchinnaÑ vÊriyaÑ
vuccati, etampi te atthi. CÈgoti attapariccÈgo, tvaÑ attÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Ati-acchariyaÑ (Ka)
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pariccajitvÈ mama santikaÑ Ègato. YaÑ panÈhaÑ gaÓhituÑ nÈsakkhiÑ,
mayhamevesa1 doso. DiÔÔhanti paccÈmittaÑ. So ativattatÊti yassa puggalassa
yathÈ tava, evaÑ ete cattÈro dhammÈ atthi, so yathÈ maÑ ajja tvaÑ
atikkanto, tatheva attano paccÈmittaÑ atikkamati abhibhavatÊti. EvaÑ
kumbhÊlo bodhisattaÑ pasaÑsitvÈ attano vasaÔÔhÈnaÑ gato.
SatthÈpi “na bhikkhave Devadatto idÈneva mayhaÑ vadhÈya
parisakkati, pubbepi parisakkiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kumbhÊlo Devadatto ahosi,
bhariyÈssa ciÒcamÈÓavikÈ, VÈnarindo pana ahameva ahosin”ti.
VÈnarindajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. TayodhammajÈtakavaÓÓanÈ (58)
Yassa ete tayo dhammÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanamevÈrabbha kathesi.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Devadatto
vÈnarayoniyaÑ nibbattitvÈ Himavantappadese y|thaÑ pariharanto attÈnaÑ
paÔicca jÈtÈnaÑ vÈnarapotakÈnaÑ “vuÉÉhippattÈ ime y|thaÑ
parihareyyun”ti bhayena dantehi ÉaÑsitvÈ tesaÑ bÊjÈni uppÈÔeti. TadÈ
bodhisattopi taÒÒeva paÔicca ekissÈ vÈnariyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi.
Atha sÈ vÈnarÊ gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ attano gabbhaÑ
anurakkhamÈnÈ aÒÒaÑ pabbatapÈdaÑ agamÈsi. SÈ paripakkagabbhÈ
bodhisattaÑ vijÈyi. So vuÉÉhimanvÈya viÒÒutaÑ patto thÈmasampanno
ahosi. So ekadivasaÑ mÈtaraÑ pucchi “amma mayhaÑ pitÈ kahan”ti. TÈta
asukasmiÑ nÈma pabbatapÈde y|thaÑ pariharanto vasatÊti. Amma tassa
maÑ santikaÑ nehÊti. TÈta na sakkÈ tayÈ pitu santikaÑ gantuÑ. PitÈ hi te
attÈnaÑ paÔicca jÈtÈnaÑ vÈnarapotakÈnaÑ y|thapariharaÓabhayena dantehi
ÉaÑsitvÈ bÊjÈni uppÈÔetÊti. Amma nehi maÑ tattha, ahaÑ jÈnissÈmÊti. SÈ
puttaÑ ÈdÈya tassa santikaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
1. Mayhamevettha (SÊ, I)
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So vÈnaro attano puttaÑ disvÈva “ayaÑ vaÉÉhanto mayhaÑ y|thaÑ
pariharituÑ na dassati, idÈneva mÈretabbo”ti “etaÑ Èli~ganto viya gÈÄhaÑ
pÊÄetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ “ehi tÈta ettakaÑ kÈlaÑ kahaÑ
gatosÊ”ti bodhisattaÑ Èli~ganto viya nippÊÄesi. Bodhisatto pana nÈgabalo
thÈmasampanno, sopi naÑ nippÊÄesi, athassa aÔÔhÊni bhijjanÈkÈrappattÈni
ahesuÑ. Athassa etadahosi “ayaÑ vaÉÉhanto maÑ mÈressati, kena nu kho
upÈyena puretaraÒÒeva mÈreyyan”ti. Tato cintesi “ayaÑ avid|re
rakkhasapariggahito saro atthi, tattha naÑ rakkhasena khÈdÈpessÈmÊ”ti.
Atha naÑ evamÈha “tÈta ahaÑ mahallako, imaÑ y|thaÑ tuyhaÑ niyyÈdemi,
ajjeva taÑ rÈjÈnaÑ karomi, asukasmiÑ nÈma ÔhÈne saro atthi, tattha dve
kumudiniyo, tisso uppaliniyo, paÒca paduminiyo ca pupphanti, gaccha, tato
pupphÈni ÈharÈ”ti. So “sÈdhu tÈta ÈharissÈmÊ”ti gantvÈ sahasÈ anotaritvÈ
samantÈ padaÑ paricchindanto otiÓÓapadaÒÒeva addasa, na uttiÓÓapadaÑ.
So “iminÈ sarena rakkhasapariggahitena bhavitabbaÑ, mayhaÑ pitÈ attanÈ
mÈretuÑ asakkonto rakkhasena maÑ khÈdÈpetukÈmo bhavissati, ahaÑ
imaÒca saraÑ na otarissÈmi, pupphÈni ca gahessÈmÊ”ti nirudakaÔÔhÈnaÑ
gantvÈ vegaÑ gahetvÈ uppatitvÈ parato gacchanto nirudake okÈse1 ÔhitÈneva
dve pupphÈni gahetvÈ paratÊre pati. ParatÊratopi orimatÊraÑ Ègacchanto
tenevupÈyena dve gaÓhi. EvaÑ ubhosu passesu rÈsiÑ karonto pupphÈni ca
gaÓhi, rakkhasassa ca ÈÓaÔÔhÈnaÑ na otari.
Athassa “ito uttari ukkhipituÑ na sakkhissÈmÊ”ti tÈni pupphÈni gahetvÈ
ekasmiÑ ÔhÈne rÈsiÑ karontassa so rakkhaso “mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ evar|po
paÒÒavÈ acchariyapuriso na diÔÔhapubbo, pupphÈni ca nÈma yÈvadicchakaÑ
gahitÈni, mayhaÒca ÈÓaÔÔhÈnaÑ na otarÊ”ti2 udakaÑ dvidhÈ bhindanto
udakato uÔÔhÈya bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “vÈnarinda imasmiÑ loke yassa
tayo dhammÈ atthi, so paccÈmittaÑ abhibhavati, te sabbepi tava abbhantare
atthi maÒÒe”ti vatvÈ bodhisattassa thutiÑ karonto imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. ŒkÈse (SÊ, I, Ka)

2. Na otiÓÓoti (SyÈ, Ka)
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58. “Yassa ete1 tayo dhammÈ, vÈnarinda yathÈ tava.
DakkhiyaÑ s|riyaÑ paÒÒÈ, diÔÔhaÑ so ativattatÊ”ti.
Tattha dakkhiyanti dakkhabhÈvo, sampattabhayaÑ vidhamituÑ
jÈnanapaÒÒÈya sampayutta-uttamavÊriyassetaÑ nÈmaÑ. S|riyanti s|rabhÈvo,
nibbhayabhÈvassetaÑ nÈmaÑ. PaÒÒÈti paÒÒÈpadaÔÔhÈnÈya2
upÈyapaÒÒÈyetaÑ nÈmaÑ.
EvaÑ so dakarakkhaso imÈya gÈthÈya bodhisattassa thutiÑ katvÈ
“imÈni pupphÈni kimatthaÑ harasÊ”ti pucchi. PitÈ maÑ rÈjÈnaÑ kÈtukÈmo,
tena kÈraÓena harÈmÊti. “Na sakkÈ tÈdisena uttamapurisena pupphÈni
vahituÑ, ahaÑ vahissÈmÊ”ti ukkhipitvÈ tassa pacchato pacchato agamÈsi.
Athassa pitÈ d|ratova taÑ disvÈ “ahaÑ imaÑ ‘rakkhasabhattaÑ bhavissatÊ’ti
pahiÓiÑ, so dÈnesa rakkhasaÑ pupphÈni gÈhÈpento Ègacchati, idÈnimhi
naÔÔho”ti cintento sattadhÈ hadayaphÈlanaÑ patvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ
patto. SesavÈnarÈ sannipatitvÈ bodhisattaÑ rÈjÈnaÑ akaÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ y|thapati Devadatto ahosi, y|thapatiputto pana ahameva
ahosin”ti.
TayodhammajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. BherivÈdakajÈtakavaÓÓanÈ (59)
Dhame dhameti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ satthÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu dubbacosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ BhagavÈ”ti vutte “na tvaÑ
bhikkhu idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
bherivÈdakakule nibbattitvÈ gÈmake vasati. So “BÈrÈÓasiyaÑ
______________________________________________________________
1. Yassete ca (SyÈ, Ka)

2. PaÒÒÈpanapaÔÔhapanÈya (SÊ, SyÈ, I)
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nakkhattaÑ ghuÔÔhan”ti sutvÈ “samajjamaÓÉale bheriÑ vÈdetvÈ dhanaÑ
ÈharissÈmÊ”ti puttaÑ ÈdÈya tattha gantvÈ bheriÑ vÈdetvÈ bahudhanaÑ labhi.
So taÑ ÈdÈya attano gÈmaÑ gacchanto corÈÔaviÑ patvÈ puttaÑ nirantaraÑ
bheriÑ vÈdentaÑ vÈresi “tÈta nirantaraÑ avÈdetvÈ maggapaÔipannassa
issarassa bheriÑ1 viya antarantarÈ vÈdehÊ”ti. So pitarÈ vÈriyamÈnopi
“bherisaddeneva core palÈpessÈmÊ”ti vatvÈ nirantarameva vÈdesi. CorÈ
paÔhamaÒÒeva bherisaddaÑ sutvÈ “issarabherÊ bhavissatÊ”ti palÈyitvÈ ati
viya ekÈbaddhaÑ saddaÑ sutvÈ “nÈyaÑ issarabherÊ bhavissatÊ”ti ÈgantvÈ
upadhÈrentÈ dveyeva jane disvÈ pothetvÈ vilumpiÑsu. Bodhisatto “kicchena
vata no laddhaÑ dhanaÑ ekÈbaddhaÑ katvÈ vÈdento nÈsesÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
59. “Dhame dhame nÈtidhame, atidhantaÑ hi pÈpakaÑ.
Dhantena hi sataÑ laddhaÑ, atidhantena nÈsitan”ti.
Tattha dhame dhameti dhameyya no na dhameyya, bheriÑ vÈdeyya no
na vÈdeyyÈti attho. NÈtidhameti atikkamitvÈ pana nirantarameva katvÈ na
vÈdeyya. KiÑ kÈraÓÈ? AtidhantaÑ hi pÈpakaÑ, nirantaraÑ bherivÈdanaÑ
idÈni amhÈkaÑ pÈpakaÑ lÈmakaÑ jÈtaÑ. Dhantena hi sataÑ laddhanti
nagare dhamantena bherivÈdanena kahÈpaÓasataÑ laddhaÑ. Atidhantena
nÈsitanti idÈni pana me puttena vacanaÑ akatvÈ yadidaÑ aÔaviyaÑ
atidhantaÑ, tena atidhantena sabbaÑ nÈsitanti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ putto dubbacabhikkhu ahosi, pitÈ pana ahameva
ahosin”ti.
BherivÈdakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
______________________________________________________________
1. MaggapaÔipannaÑ issarabheriÑ (SÊ, I), maggapaÔipanna-issarabheriÑ (SyÈ)
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10. Sa~khadhamajÈtakavaÓÓanÈ (60)

Dhame dhameti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dubbacamevÈrabbha
kathesi.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sa~khadhamakakule nibbattitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ nakkhatte ghuÔÔhe pitaraÑ
ÈdÈya sa~khadhamanakammena dhanaÑ labhitvÈ ÈgamanakÈle corÈÔaviyaÑ
pitaraÑ nirantaraÑ sa~khaÑ dhamantaÑ vÈresi. So “sa~khasaddena core
palÈpessÈmÊ”ti nirantarameva dhami, corÈ purimanayeneva ÈgantvÈ
vilumpiÑsu. Bodhisatto purimanayeneva gÈthaÑ abhÈsi–
60. “Dhame dhame nÈtidhame, atidhantaÑ hi pÈpakaÑ.
DhantenÈdhigatÈ bhogÈ, te tÈto vidhamÊ dhaman”ti.
Tattha te tÈto vidhamÊ dhamanti te sa~khaÑ dhamitvÈ laddhabhoge
mama pitÈ punappunaÑ dhamanto vidhami viddhaÑsesi vinÈsesÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ pitÈ dubbacabhikkhu ahosi, putto panassa ahameva
ahosin”ti.
Sa~khadhamajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
ŒsÊsavaggo chaÔÔho.
TassuddÈnaÑ
MahÈsÊlavajanakaÑ, puÓÓapÈti ca kiÑphalaÑ.
PaÒcÈvudhakaÒcanakkhandhaÑ, vÈnarindaÑ tayodhammaÑ.
BherivÈdasa~khadhamanti.
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7. Itthivagga
1. AsÈtamantajÈtakavaÓÓanÈ (61)
AsÈ loki’tthiyo nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ukkaÓÔhitaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tassa vatthu UmmÈdantijÈtake Èvi bhavissati.
TaÑ pana bhikkhuÑ SatthÈ “bhikkhu itthiyo nÈma asÈtÈ1 asatiyo lÈmikÈ
pacchimikÈ, tvaÑ evar|paÑ lÈmikaÑ itthiÑ nissÈya kasmÈ ukkaÓÔhitosÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto tÊsu
vedesu sabbasippesu ca nipphattiÑ patto disÈpÈmokkho Ècariyo ahosi. TadÈ
BÈrÈÓasiyaÑ ekasmiÑ brÈhmaÓakule puttassa jÈtadivase aggiÑ gahetvÈ
anibbÈyantaÑ ÔhapayiÑsu. Atha naÑ brÈhmaÓakumÈraÑ soÄasavassakÈle
mÈtÈpitaro ÈhaÑsu “putta mayaÑ tava jÈtadivase aggiÑ gahetvÈ
Ôhapayimha. Sace brahmalokaparÈyaÓo bhavitukÈmo, tvaÑ aggiÑ ÈdÈya
araÒÒaÑ pavisitvÈ aggiÑ BhagavantaÑ2 namassamÈno brahmalokaparÈyaÓo
hohi. Sace agÈraÑ ajjhÈvasitukÈmo, TakkasilaÑ gantvÈ disÈpÈmokkhassa
Ècariyassa santike sippaÑ uggaÓhitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapetÊ”ti. MÈÓavo
“nÈhaÑ sakkhissÈmi araÒÒe aggiÑ paricarituÑ, kuÔumbameva
saÓÔhapessÈmÊ”ti mÈtÈpitaro vanditvÈ ÈcariyabhÈgaÑ sahassaÑ gahetvÈ
TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ uggaÓhitvÈ paccÈgamÈsi.
MÈtÈpitaro panassa anatthikÈ gharÈvÈsena, araÒÒe aggiÑ
paricarÈpetukÈmÈ honti. Atha naÑ mÈtÈ itthÊnaÑ dosaÑ dassetvÈ araÒÒaÑ
pesetukÈmÈ “so Ècariyo paÓÉito byatto sakkhissati me puttassa itthÊnaÑ
dosaÑ kathetun”ti cintetvÈ Èha “uggahitaÑ te tÈta sippan”ti. Œma ammÈti.
AsÈtamantopi te uggahitoti. Na uggahito ammÈti. TÈta yadi te asÈtamanto na
uggahito, kiÑ nÈma te sippaÑ uggahitaÑ, gaccha, uggaÓhitvÈ ehÊti. So
“sÈdh|”ti puna TakkasilÈbhimukho pÈyÈsi. Tassapi Ècariyassa mÈtÈ
mahallikÈ
______________________________________________________________
1. AsÈ (sÊ), ÈsÈ (I)

2. AggibhagavantaÑ (SÊ)
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vÊsativassasatikÈ. So taÑ sahatthÈ nhÈpento bhojento pÈyento paÔijaggati.
AÒÒe manussÈ naÑ tathÈ karontaÑ jigucchanti. So cintesi “yann|nÈhaÑ
araÒÒaÑ pavisitvÈ tattha mÈtaraÑ paÔijagganto vihareyyan”ti. AthekasmiÑ
vivitte araÒÒe udakaphÈsukaÔÔhÈne paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ sappitaÓÉulÈdÊni
ÈharÈpetvÈ mÈtaraÑ ukkhipitvÈ tattha gantvÈ mÈtaraÑ paÔijagganto vÈsaÑ
kappesi.
Sopi kho mÈÓavo TakkasilaÑ gantvÈ ÈcariyaÑ apassanto “kahaÑ
Ècariyo”ti pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ tattha gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha
naÑ Ècariyo “kiÑ nu kho tÈta atisÊghaÑ ÈgatosÊ”ti. Nanu ahaÑ tumhehi
asÈtamanto nÈma na uggaÓhÈpitoti. Ko pana te asÈtamante uggaÓhitabbe
katvÈ kathesÊti. MayhaÑ mÈtÈ ÈcariyÈti. Bodhisatto cintesi “asÈtamanto
nÈma koci natthi, imassa pana mÈtÈ imaÑ itthidose jÈnÈpetukÈmÈ
bhavissatÊ”ti. Atha naÑ “sÈdhu tÈta dassÈmi te asÈtamante, tvaÑ ajja ÈdiÑ
katvÈ mama ÔhÈne ÔhatvÈ mama mÈtaraÑ sahatthÈ nhÈpento bhojento
pÈyento paÔijaggÈhi, hatthapÈdasÊsapiÔÔhisambÈhanÈdÊni cassÈ karonto ‘ayye
jaraÑ pattakÈlepi tÈva te evar|paÑ sarÊraÑ, daharakÈle kÊdisaÑ ahosÊ’ti
hatthapÈdaparikammÈdikaraÓakÈle hatthapÈdÈdÊnaÑ vaÓÓaÑ katheyyÈsi.
YaÒca te mama mÈtÈ katheti, taÑ alajjanto aniguhanto mayhaÑ ÈroceyyÈsi,
evaÑ karonto asÈtamante lacchasi, akaronto na lacchasÊ”ti Èha. So “sÈdhu
ÈcariyÈ”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya sabbaÑ
yathÈvuttavidhÈnaÑ akÈsi.
AthassÈ tasmiÑ mÈÓave punappunaÑ vaÓÓayamÈne “ayaÑ mayÈ
saddhiÑ abhiramitukÈmo bhavissatÊ”ti andhÈya1 jarÈjiÓÓÈya abbhantare
kileso uppajji. SÈ ekadivasaÑ attano sarÊravaÓÓaÑ kathayamÈnaÑ mÈÓavaÑ
Èha “mayÈ saddhiÑ abhiramituÑ icchasÊ”ti. Ayye ahaÑ tÈva iccheyyaÑ,
Ècariyo pana garukoti. Sace maÑ icchasi, puttaÑ me mÈrehÊti. AhaÑ
Ècariyassa santike ettakaÑ sippaÑ uggaÓhitvÈ kilesamattaÑ nissÈya kinti
katvÈ ÈcariyaÑ mÈressÈmÊti. Tena hi sace tvaÑ maÑ na pariccajasi,
ahameva naÑ mÈressÈmÊti. EvaÑ itthiyo nÈma
______________________________________________________________
1. AndhagatÈya (Ka)
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asÈtÈ1 lÈmikÈ pacchimikÈ, tathÈr|pe nÈma vaye ÔhitÈ rÈgacittaÑ uppÈdetvÈ
kilesaÑ anuvattamÈnÈ evaÑ upakÈrakaÑ puttaÑ mÈretukÈmÈ jÈtÈ. MÈÓavo
sabbaÑ taÑ kathaÑ bodhisattassa Èrocesi.
Bodhisatto “suÔÔhu te mÈÓava kataÑ mayhaÑ ÈrocentenÈ”ti vatvÈ mÈtu
Èyusa~khÈraÑ olokento “ajjeva marissatÊ”ti ÒatvÈ “ehi mÈÓava,
vÊmaÑsissÈma nan”ti ekaÑ udumbararukkhaÑ chinditvÈ attano pamÈÓena
kaÔÔhar|pakaÑ katvÈ sasÊsaÑ pÈrupitvÈ attano sayanaÔÔhÈne uttÈnaÑ
nipajjÈpetvÈ rajjukaÑ bandhitvÈ antevÈsikaÑ Èha “tÈta pharasuÑ ÈdÈya
gantvÈ mama mÈtu saÒÒaÑ dehÊ”ti. MÈÓavo gantvÈ “ayye Ècariyo
paÓÓasÈlÈyaÑ attano sayanaÔÔhÈne nipanno, rajjusaÒÒÈ me baddhÈ, imaÑ
pharasuÑ ÈdÈya gantvÈ sace sakkosi, mÈrehi nan”ti Èha. TvaÑ pana maÑ na
pariccajissasÊti. KiÑkÈraÓÈ pariccajissÈmÊti. SÈ pharasuÑ ÈdÈya
pavedhamÈnÈ uÔÔhÈya rajjusaÒÒÈya gantvÈ hatthena parÈmasitvÈ “ayaÑ me
putto”ti saÒÒÈya kaÔÔhar|pakassa mukhato sÈÔakaÑ apanetvÈ pharasuÑ
ÈdÈya “ekappahÈreneva mÈressÈmÊ”ti gÊvÈyameva paharitvÈ “dhan”ti sadde2
uppanne rukkhabhÈvaÑ aÒÒÈsi. Atha bodhisattena “kiÑ karosi ammÈ”ti
vutte sÈ “vaÒcitÈmhÊ”ti tattheva maritvÈ patitÈ. Attano kira paÓÓasÈlÈya
nipannÈyapi ta~khaÓaÒÒeva tÈya maritabbameva.
So tassÈ matabhÈvaÑ ÒatvÈ sarÊrakiccaÑ katvÈ ÈÄÈhanaÑ nibbÈpetvÈ
vanapupphehi p|jetvÈ mÈÓavaÑ ÈdÈya paÓÓasÈladvÈre nisÊditvÈ “tÈta
pÈÔiyekko asÈtamanto nÈma natthi, itthiyo asÈtÈ nÈma, tava mÈtÈ
‘asÈtamantaÑ uggaÓhÈ’ti mama santikaÑ pesayamÈnÈ itthÊnaÑ dosaÑ
jÈnanatthaÑ pesesi, idÈni pana te paccakkhameva mama mÈtu doso diÔÔho,
iminÈ kÈraÓena ‘itthiyo nÈma asÈtÈ lÈmikÈ pacchimikÈ’ti jÈneyyÈsÊ”ti taÑ
ovaditvÈ uyyojesi. Sopi ÈcariyaÑ vanditvÈ mÈtÈpit|naÑ santikaÑ agamÈsi.
Atha naÑ mÈtÈ pucchi “tÈta uggahito te asÈtamanto”ti. Œma ammÈti. IdÈni
kiÑ karissasi, pabbajitvÈ aggiÑ vÈ paricarissasi, agÈramajjhe vÈ vasissasÊti.
MÈÓavo “mayÈ amma paccakkhato itthÊnaÑ dosÈ
______________________________________________________________
1. AsÈ (SÊ), ÈsÈ (I)

2. “®an”ti sadde (SÊ, I), thaddhasadde (SyÈ)
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diÔÔhÈ, agÈrena me kiccaÑ natthi, pabbajissÈmahan”ti attano adhippÈyaÑ
pakÈsento imaÑ gÈthamÈha–
61. “AsÈ loki’tthiyo nÈma, velÈ tÈsaÑ na vijjati.
SÈrattÈ ca pagabbhÈ ca, sikhÊ sabbaghaso yathÈ.
TÈ hitvÈ pabbajissÈmi, vivekamanubr|hayan”ti.
Tattha asÈti asatiyo lÈmikÈ. Atha vÈ sÈtaÑ vuccati sukhaÑ, taÑ tÈsu
natthi. Attani paÔibaddhacittÈnaÑ asÈtameva dentÊtipi asÈ1, dukkhÈ
dukkhavatthubh|tÈti attho. Imassa panatthassa sÈdhanatthÈya idaÑ suttaÑ
ÈharitabbaÑ–
“MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca, soko rogo cupaddavo.
KharÈ ca bandhanÈ cetÈ, maccupÈsÈ guhÈsayÈ.
TÈsu yo vissase poso, so naresu narÈdhamo”ti2.
Loki’tthiyoti loke itthiyo. VelÈ tÈsaÑ na vijjatÊti amma tÈsaÑ itthÊnaÑ
kilesuppattiÑ patvÈ velÈ saÑvaro mariyÈdÈ pamÈÓaÑ nÈma3 natthi. SÈrattÈ
ca pagabbhÈ cÈti velÈ ca etÈsaÑ natthi, paÒcasu kÈmaguÓesu sÈrattÈ allÊnÈ,
tathÈ kÈyapÈgabbhiyena vÈcÈpÈgabbhiyena manopÈgabbhiyenÈti tividhena
pÈgabbhiyena samannÈgatattÈ pagabbhÈ cetÈ. EtÈsaÒhi abbhantare
kÈyadvÈrÈdÊni patvÈ saÑvaro nÈma natthi, lolÈ kÈkapaÔibhÈgÈti dasseti.
SikhÊ sabbaghaso yathÈti amma yathÈ jÈlasikhÈya “sikhÊ”ti sa~khaÑ gato
aggi nÈma g|thagatÈdibhedaÑ asucimpi, sappimadhuphÈÓitÈdibhedaÑ
sucimpi, iÔÔhampi aniÔÔhampi yaÑ yadeva labhati, sabbaÑ ghasati khÈdati,
tasmÈ “sabbaghaso”ti vuccati, tatheva tÈ itthiyopi hatthimeÓÉagomeÓÉÈdayo
vÈ hontu hÊnajaccÈ hÊnakammantÈ, khattiyÈdayo vÈ hontu uttamakammantÈ,
hÊnukkaÔÔhabhÈvaÑ acintetvÈ lokassÈdavasena kilesasanthave uppanne yaÑ
yaÑ labhanti, sabbameva sevantÊti sabbaghasasikhisadisÈ honti. TasmÈ sikhÊ
sabbaghaso yathÈ, tathevetÈti veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. AsÈtÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
3. NÈmetaÑ (SÊ, I), nÈmekaÑ (Ka)

2. Khu 6. 93 piÔÔhe MahÈhaÑsajÈtake.
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TÈ hitvÈ pabbajissÈmÊti ahaÑ tÈ lÈmikÈ dukkhavatthubh|tÈ itthiyo hitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajissÈmi. Vivekamanubr|hayanti
kÈyaviveko cittaviveko upadhivivekoti tayo vivekÈ, tesu idha kÈyavivekopi
vaÔÔati cittavivekopi. IdaÑ vuttaÑ hoti–ahaÑ amma pabbajitvÈ
kasiÓaparikammaÑ katvÈ aÔÔha samÈpattiyo ca paÒcÈbhiÒÒÈ ca uppÈdetvÈ
gaÓato kÈyaÑ, kilesehi ca cittaÑ vivecetvÈ imaÑ vivekaÑ br|hento
vaÉÉhento brahmalokaparÈyaÓo bhavissÈmi, alaÑ me agÈrenÈti. EvaÑ
itthiyo garahitvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajitvÈ
vuttappakÈraÑ vivekaÑ br|hento brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈpi “evaÑ bhikkhu itthiyo nÈma asÈtÈ lÈmikÈ pacchimikÈ
dukkhadÈyikÈ”ti itthÊnaÑ aguÓaÑ kathetvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SatthÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈ BhaddakÈpilÈnÊ, pitÈ
MahÈkassapo ahosi, antevÈsiko Œnando, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
AsÈtamantajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. AÓÉabh|tajÈtakavaÓÓanÈ (62)
YaÑ brahmaÓo avÈdesÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitamevÈrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “bhikkhu itthiyo nÈma arakkhiyÈ,
pubbe paÓÉitÈ itthiÑ gabbhato paÔÔhÈya rakkhantÈpi rakkhituÑ
nÈsakkhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbattitvÈ vayappatto sabbasippesu nipphattiÑ
patvÈ pitu accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈresi. So purohitena
saddhiÑ j|taÑ kÊÄati. KÊÄanto pana–
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“SabbÈ nadÊ va~kagatÊ1, sabbe kaÔÔhamayÈ vanÈ.
Sabbitthiyo kare pÈpaÑ, labhamÈne2 nivÈtake”ti3–

ImaÑ j|tagÊtaÑ gÈyanto rajataphalake suvaÓÓapÈsake khipati. EvaÑ kÊÄanto
pana rÈjÈ niccaÑ jinÈti, purohito parÈjÊyati.
So anukkamena ghare vibhave parikkhayaÑ gacchante cintesi “evaÑ
sante sabbaÑ imasmiÑ ghare dhanaÑ khÊyissati, pariyesitvÈ purisantaraÑ
agataÑ4 ekaÑ mÈtugÈmaÑ ghare karissÈmÊ”ti. Athassa etadahosi “aÒÒaÑ
purisaÑ diÔÔhapubbaÑ itthiÑ rakkhituÑ na sakkhissÈmi, gabbhato
paÔÔhÈyekaÑ mÈtugÈmaÑ rakkhitvÈ taÑ vayappattaÑ vase ÔhapetvÈ
ekapurisikaÑ katvÈ gÈÄhaÑ ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ rÈjakulato dhanaÑ
ÈharissÈmÊ”ti. So ca a~gavijjÈya cheko hoti, athekaÑ duggatitthiÑ
gabbhiniÑ disvÈ “dhÊtaraÑ vijÈyissatÊ”ti ÒatvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ
paribbayaÑ datvÈ ghareyeva vasÈpetvÈ vijÈtakÈle dhanaÑ datvÈ uyyojetvÈ
taÑ kumÈrikaÑ aÒÒesaÑ purisÈnaÑ daÔÔhuÑ adatvÈ itthÊnaÑyeva hatthe
datvÈ posÈpetvÈ vayappattakÈle taÑ attano vase Ôhapesi. YÈva cesÈ vaÉÉhati,
tÈva raÒÒÈ saddhiÑ j|taÑ na kÊÄi. TaÑ pana vase ÔhapetvÈ brÈhmaÓo
“mahÈrÈja j|taÑ kÊÄÈmÈ”ti Èha, rÈjÈ “sÈdh|”ti purimaniyÈmeneva kÊÄi.
Purohito raÒÒo gÈyitvÈ pÈsakaÑ khipanakÈle “ÔhapetvÈ mama mÈÓavikan”ti
Èha. Tato paÔÔhÈya purohito jinÈti, rÈjÈ parÈjÊyati.
Bodhisatto “imassa ghare ekapurisikÈya ekÈya itthiyÈ bhavitabban”ti
pariggaÓhÈpento atthibhÈvaÑ ÒatvÈ “sÊlamassÈ bhindÈpessÈmÊ”ti ekaÑ
dhuttaÑ pakkosÈpetvÈ “sakkhissasi purohitassa itthiyÈ sÊlaÑ bhinditun”ti
Èha. Sakkomi devÈti. Athassa rÈjÈ dhanaÑ datvÈ “tena hi khippaÑ
niÔÔhÈpehÊ”ti taÑ pahiÓi. So raÒÒo santikÈ dhanaÑ ÈdÈya
gandhadh|macuÓÓakapp|rÈdÊni gahetvÈ tassa gharato avid|re
sabbagandhÈpaÓaÑ pasÈresi. Purohitassapi gehaÑ sattabh|makaÑ
sattadvÈrakoÔÔhakaÑ hoti, sabbesu dvÈrakoÔÔhakesu itthÊnaÑyeva ÈrakkhÈ.
®hapetvÈ pana brÈhmaÓaÑ aÒÒo puriso gehaÑ pavisituÑ labhanto
______________________________________________________________
1. Va~kagatÈ (SÊ, SyÈ), va~kanadÊ (Ka)
2. LabhamÈnÈ (SÊ), labbhamÈne (SyÈ) asÊtinipÈte kuÓÈlajÈtakavaÓÓanÈ passitabbÈ.
3. Khu 6. 123 piÔÔhe KuÓÈlajÈtake.
4. Purisantara-anÈgataÑ (Ka)
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nÈma natthi, kacavarachaÉÉanapacchimpi sodhetvÈyeva pavesenti. TaÑ
mÈÓavikaÑ purohitoyeva daÔÔhuÑ labhati. TassÈ ca ekÈ paricÈrikÈ itthÊ atthi.
AthassÈ sÈ paricÈrikÈ gandhapuppham|laÑ gahetvÈ gacchantÊ tassa
dhuttassa ÈpaÓasamÊpena gacchati. So “ayaÑ tassÈ paricÈrikÈ”ti suÔÔhu ÒatvÈ
ekadivasaÑ taÑ ÈgacchantiÑ disvÈ ÈpaÓÈ uÔÔhÈya gantvÈ tassÈ pÈdam|le
patitvÈ ubhohi hatthehi pÈde gÈÄhaÑ gahetvÈ “amma ettakaÑ kÈlaÑ kahaÑ
gatÈsÊ”ti paridevi, avasesÈpi payuttakadhuttÈ ekamantaÑ ÔhatvÈ
“hatthapÈdamukhasaÓÔhÈnehi ca Èkappena ca mÈtÈputtÈ ekasadisÈyevÈ”ti
ÈhaÑsu. SÈ itthÊ tesu tesu kathentesu attano asaddahitvÈ1 “ayaÑ me putto
bhavissatÊ”ti sayampi rodituÑ Èrabhi. Te ubhopi kanditvÈ roditvÈ
aÒÒamaÒÒaÑ Èli~getvÈ aÔÔhaÑsu.
Atha so dhutto Èha “amma kahaÑ vasasÊ”ti. KinnarilÊlÈya2 vasamÈnÈya
r|pasobhaggappattÈya purohitassa daharitthiyÈ3 upaÔÔhÈnaÑ kurumÈnÈ
vasÈmi tÈtÈti. IdÈni kahaÑ yÈsi ammÈti. TassÈ gandhamÈlÈdÊnaÑ atthÈyÈti.
“Amma kiÑ te aÒÒattha gatÈya4, ito paÔÔhÈya mameva santikÈ harÈ”ti
m|laÑ aggahetvÈva bah|ni tamb|latakkolakÈdÊni ceva nÈnÈpupphÈni ca
adÈsi. MÈÓavikÈ bah|ni gandhapupphÈdÊni disvÈ “kiÑ amma ajja amhÈkaÑ
brÈhmaÓo pasanno”ti Èha. KasmÈ evaÑ vadasÊti. ImesaÑ bahubhÈvaÑ
disvÈti. Na brÈhmaÓo bahum|laÑ adÈsi, mayÈ panetaÑ mayhaÑ puttassa
santikÈ Èbhatanti. Tato paÔÔhÈya sÈ brÈhmaÓena dinnam|laÑ attanÈ gahetvÈ
tasseva santikÈ gandhapupphÈdÊni Èharati. Dhutto katipÈhaccayena
gilÈnÈlayaÑ katvÈ nipajji. SÈ tassa ÈpaÓadvÈraÑ gantvÈ taÑ adisvÈ “kahaÑ
me putto”ti pucchi. Puttassa te aphÈsukaÑ jÈtanti. SÈ tassa nipannaÔÔhÈnaÑ
gantvÈ nisÊditvÈ piÔÔhiÑ parimajjantÊ “kiÑ te tÈta aphÈsukan”ti pucchi. So
tuÓhÊ ahosi. KiÑ na kathesi puttÈsi. Amma marantenÈpi tuyhaÑ kathetuÑ
na sakkÈti. TÈta mayhaÑ akathetvÈ kassa katheyyÈsi, kathehi tÈtÈti5. Amma
mayhaÑ aÒÒaÑ aphÈsukaÑ natthi, tassÈ pana mÈÓavikÈya vaÓÓaÑ sutvÈ
______________________________________________________________
1. SaddahitvÈ (SyÈ, Ka)
4. Gatena (SÊ, I)

2. KinnaralÊlÈya (SÊ, I)

3. BhariyÈya (Ka)
5. Kassa kathesi tÈtÈti (SÊ, I)
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paÔibaddhacittosmi, taÑ labhanto jÊvissÈmi, alabhanto idheva marissÈmÊti.
“TÈta mayhaÑ esa bhÈro, mÈ tvaÑ etaÑ nissÈya cintayÊ”ti taÑ assÈsetvÈ
bah|ni gandhapupphÈdÊni ÈdÈya mÈÓavikÈya santikaÑ gantvÈ “putto me
amma mama santikÈ tava vaÓÓaÑ sutvÈ paÔibaddhacitto jÈto, kiÑ
kÈtabban”ti. Sace ÈnetuÑ sakkotha, mayÈ katokÈsoyevÈti.
SÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya tassa gehassa kaÓÓakaÓÓehi
bahuÑ kacavaraÑ sa~kaÉÉhitvÈ1 ÈrakkhitthiyÈ upari chaÉÉesi, sÈ tena
aÔÔÊyamÈnÈ apeti. ItarÈ teneva niyÈmena yÈ yÈ kiÒci katheti, tassÈ tassÈ upari
kacavaraÑ chaÉÉesi. Tato paÔÔhÈya pana sÈ yaÑ yaÑ Èharati vÈ harati vÈ,
taÑ taÑ na kÈci sodhetuÑ ussahati. TasmiÑ kÈle sÈ taÑ dhuttaÑ
pupphapacchiyaÑ nipajjÈpetvÈ mÈÓavikÈya santikaÑ abhihari. Dhutto
mÈÓavikÈya sÊlaÑ bhinditvÈ ekÈhadvÊhaÑ pÈsÈdeyeva ahosi. Purohite bahi
nikkhante ubho abhiramanti, tasmiÑ Ègate dhutto nilÊyati.
Atha naÑ sÈ ekÈhadvÊhaccayena “sÈmi idÈni tayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha.
AhaÑ brÈhmaÓaÑ paharitvÈ gantukÈmoti. SÈ “evaÑ hot|”ti dhuttaÑ
nilÊyÈpetvÈ brÈhmaÓe Ègate evamÈha “ahaÑ ayya tumhesu vÊÓaÑ vÈdentesu
naccituÑ icchÈmÊ”ti. “SÈdhu bhadde, naccass|”ti vÊÓaÑ vÈdesi. Tumhesu
olokentesu lajjÈmi, mukhaÑ pana vo sÈÔakena bandhitvÈ naccissÈmÊti. Sace
lajjasi, evaÑ karohÊti. MÈÓavikÈ ghanasÈÔakaÑ gahetvÈ tassa akkhÊni
pidahamÈnÈ mukhaÑ bandhi. BrahmaÓo mukhaÑ bandhÈpetvÈ vÊÓaÑ
vÈdesi. SÈ muhuttaÑ naccitvÈ “ayya ahaÑ te ekavÈraÑ sÊse paharitukÈmÈ”ti
Èha. Itthilolo brÈhmaÓo kiÒci kÈraÓaÑ ajÈnanto “paharÈhÊ”ti Èha, mÈÓavikÈ
dhuttassa saÒÒaÑ adÈsi. So saÓikaÑ ÈgantvÈ brÈhmaÓassa piÔÔhipasse ÔhatvÈ
sÊse kapparena pahari, akkhÊni patanÈkÈrappattÈni ahesuÑ, sÊse gaÓÉo
uÔÔhahi. So vedanÈÔÔo hutvÈ “Èhara te hatthan”ti Èha. MÈÓavikÈ attano
hatthaÑ ukkhipitvÈ tassa hatthe Ôhapesi. BrÈhmaÓo “hattho muduko, pahÈro
pana thaddho”ti
______________________________________________________________
1. Sa~kaÉÉhitvÈ pupphapacchiyÈ gahetvÈ gacchantÊ sodhanakÈle (SÊ, I)
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Èha. Dhutto brÈhmaÓaÑ paharitvÈ nilÊyi. MÈÓavikÈ tasmiÑ nilÊne
brÈhmaÓassa mukhato sÈÔakaÑ mocetvÈ telaÑ ÈdÈya sÊsaÑ parisambÈhi1.
BrÈhmaÓe bahi nikkhante puna sÈ itthÊ dhuttaÑ pacchiyaÑ nipajjÈpetvÈ
nÊhari.
So raÒÒo santikaÑ gantvÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. RÈjÈ attano
upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ brÈhmaÓaÑ Èha “j|taÑ kÊÄÈma brÈhmaÓÈ”ti. SÈdhu
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ j|tamaÓÉalaÑ sajjÈpetvÈ purimanayeneva j|tagÊtaÑ gÈyitvÈ
pÈsake khipati. BrÈhmaÓo mÈÓavikÈya tapassa bhinnabhÈvaÑ ajÈnanto
“ÔhapetvÈ mama mÈÓavikan”ti Èha. EvaÑ vadantopi parÈjitoyeva. RÈjÈ
jinitvÈ2 “brÈhmaÓa kiÑ vadesi, mÈÓavikÈya te tapo bhinno, tvaÑ
‘mÈtugÈmaÑ gabbhato paÔÔhÈya rakkhanto sattasu ÔhÈnesu ÈrakkhaÑ
karonto rakkhituÑ sakkhissÈmÊ’ti maÒÒasi, mÈtugÈmo nÈma kucchiyaÑ
pakkhipitvÈ carantenÈpi rakkhituÑ na sakkÈ, ekapurisikÈ itthÊ nÈma natthi,
tava mÈÓavikÈ ‘naccitukÈmÈmhÊ’ti vatvÈ vÊÓaÑ vÈdentassa tava sÈÔakena
mukhaÑ bandhitvÈ attano jÈraÑ tava sÊse kapparena paharÈpetvÈ uyyojesi,
idÈni kiÑkathesÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
62. “YaÑ brÈhmaÓo avÈdesi, vÊÓaÑ samukhaveÔhito.
AÓÉabh|tÈbhatÈ bhariyÈ, tÈsu ko jÈtu vissase”ti.
Tattha yaÑ brÈhmaÓo avÈdesi, vÊÓaÑ samukhaveÔhitoti yena kÈraÓena
brÈhmaÓo ghanasÈÔakena saha mukhena veÔhito hutvÈ vÊÓaÑ vÈdesi, taÑ
kÈraÓaÑ na jÈnÈtÊti attho. TaÒhi sÈ vaÒcetukÈmÈ evamakÈsi. BrÈhmaÓo pana
taÑ itthiÑ bahumÈyÈbhÈvaÑ ajÈnanto mÈtugÈmassa saddahitvÈ “maÑ esÈ
lajjatÊ”ti evaÑsaÒÒÊ ahosi, tenassa aÒÒÈÓabhÈvaÑ pakÈsento rÈjÈ evamÈha,
ayametthÈdhippÈyo. AÓÉabh|tÈbhatÈ bhariyÈti aÓÉaÑ vuccati bÊjaÑ,
bÊjabh|tÈ mÈtukucchito anikkhantakÈleyeva ÈbhatÈ ÈnÊtÈ, bhatÈti vÈ puÔÔhÈti
attho. KÈ sÈ? BhariyÈ pajÈpati pÈdaparicÈrikÈ. SÈ hi
______________________________________________________________
1. SÊse pahÈraÑ sambÈhi (SÊ, I), paharitasÊse parisambÈhi (Ka)

2. JÈnitvÈ (SÊ)
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bhattavatthÈdÊhi bharitabbatÈya, bhinnasaÑvaratÈya, lokadhammehi
bharitatÈya vÈ “bhariyÈ”ti vuccati. TÈsu ko jÈtu vissaseti jÈt|ti
ekaÑsÈdhivacanaÑ, tÈsu mÈtukucchito paÔÔhÈya rakkhiyamÈnÈsupi evaÑ
vippakÈraÑ ÈpajjantÊsu bhariyÈsu ko nÈma paÓÉito puriso ekaÑsena vissase,
“nibbikÈrÈ esÈ mayÊ”ti ko saddaheyyÈti attho. Asaddhammavasena hi
Èmantakesu nimantakesu vijjamÈnesu mÈtugÈmo nÈma na sakkÈ rakkhitunti.
EvaÑ bodhisatto brÈhmaÓassa dhammaÑ desesi. BrÈhmaÓo
bodhisattassa dhammadesanaÑ sutvÈ nivesanaÑ gantvÈ taÑ mÈÓavikaÑ Èha
“tayÈ kira evar|paÑ pÈpakammaÑ katan”ti. Ayya ko evamÈha, na karomi,
ahameva pahariÑ, na aÒÒo koci. Sace na saddahatha, ahaÑ “tumhe ÔhapetvÈ
aÒÒassa purisassa hatthasamphassaÑ na jÈnÈmÊ”ti saccakiriyaÑ katvÈ aggiÑ
pavisitvÈ tumhe saddahÈpessÈmÊti. BrÈhmaÓo “evaÑ hot|”ti mahantaÑ
dÈrurÈsiÑ kÈretvÈ aggiÑ katvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “sace attano saddahasi,
aggiÑ pavisÈhÊ”ti Èha.
MÈÓavikÈ attano paricÈrikaÑ paÔhamameva sikkhÈpesi “amma tava
puttaÑ tattha gantvÈ mama aggiÑ pavisanakÈle hatthaggahaÓaÑ kÈtuÑ
vadehÊ”ti. SÈ gantvÈ tathÈ avaca. Dhutto ÈgantvÈ parisamajjhe aÔÔhÈsi. SÈ
mÈÓavikÈ brÈhmaÓaÑ vaÒcetukÈmÈ mahÈjanamajjhe ÔhatvÈ “brÈhmaÓa taÑ
ÔhapetvÈ aÒÒassa purisassa hatthasamphassaÑ nÈma na jÈnÈmi, iminÈ
saccena ayaÑ aggi mÈ maÑ jhÈpesÊ”ti aggiÑ pavisituÑ ÈraddhÈ. TasmiÑ
khaÓe dhutto “passatha bho purohitabrÈhmaÓassa kammaÑ, evar|paÑ
mÈtugÈmaÑ aggiÑ pavesÈpetÊ”ti gantvÈ taÑ mÈÓavikaÑ hatthe gaÓhi. SÈ
hatthaÑ vissajjÈpetvÈ purohitaÑ Èha “ayya mama saccakiriyÈ bhinnÈ, na
sakkÈ aggiÑ pavisitun”ti. KiÑ kÈraÓÈti. Ajja mayÈ evar|pÈ saccakiriyÈ katÈ
“ÔhapetvÈ mama sÈmikaÑ aÒÒassa purisassa hatthasamphassaÑ na
jÈnÈmÊ”ti, idÈni camhi iminÈ purisena hatthe gahitÈti. BrÈhmaÓo “vaÒcito
ahaÑ imÈyÈ”ti ÒatvÈ taÑ pothetvÈ nÊharÈpesi. EvaÑ
asaddhammasamannÈgatÈ kiretÈ itthiyo tÈva mahantampi pÈpakammaÑ
katvÈ attano sÈmikaÑ vaÒcetuÑ “nÈhaÑ evar|paÑ kammaÑ karomÊ”ti
divasampi sapathaÑ kurumÈnÈ nÈnÈcittÈva honti. Tena vuttaÑ–
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“CorÊnaÑ bahubuddhÊnaÑ, yÈsu saccaÑ sudullabhaÑ.
ThÊnaÑ bhÈvo durÈjÈno, macchassevodake gataÑ1.
MusÈ tÈsaÑ yathÈ saccaÑ, saccaÑ tÈsaÑ yathÈ musÈ.
GÈvo bahi tiÓasseva2, omasanti varaÑ varaÑ.
Coriyo kathinÈ hetÈ, vÈÄÈ ca lapasakkharÈ3.
Na tÈ kiÒci na jÈnanti, yaÑ manussesu vaÒcanan”ti4.
SatthÈ “evaÑ arakkhiyo mÈtugÈmo”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale
patiÔÔhahi. SatthÈpi anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ ahameva ahosin”ti.
AÓÉabh|tajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. TakkapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ (63)
KodhanÈ akataÒÒ| cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÒÒevÈrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “itthiyo nÈma bhikkhu
akataÒÒ| mittadubbhÈ, kasmÈ tÈ nissÈya ukkaÓÔhitosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ Ga~gÈtÊre assamaÑ mÈpetvÈ samÈpattiyo ceva abhiÒÒÈyo ca
nibbattetvÈ jhÈnasukhena viharati. TasmiÑ samaye BÈrÈÓasiseÔÔhino dhÊtÈ
DuÔÔhakumÈrÊ nÈma caÓÉÈ ahosi pharusÈ, dÈsakammakare akkosati
paribhÈsati paharati. Atha naÑ ekadivasaÑ parivÈramanussÈ gahetvÈ
“Ga~gÈya kÊÄissÈmÈ”ti agamaÑsu. TesaÑ kÊÄantÈnaÒÒeva
s|riyattha~gamanavelÈ jÈtÈ, megho uÔÔhahi, manussÈ meghaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 128 piÔÔhe KuÓÈlajÈtake.
2. BahutiÓasseva (SÊ, SyÈ, I, Ka)
3. VÈÄÈ ca palasakkharÈ (SÊ, SyÈ, I), vÈÄÈ capalasakkharÈ (Ka)
4. Khu 6. 126 piÔÔhe KuÓÈlajÈtake.
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disvÈ ito cito ca vegena palÈyiÑsu. SeÔÔhidhÊtÈyapi dÈsakammakarÈ “ajja
amhehi etissÈ piÔÔhiÑ passituÑ vaÔÔatÊ”ti taÑ anto-udakasmiÑyeva
chaÉÉetvÈ uttariÑsu. Devo pÈvassi, s|riyopi attha~gato, andhakÈro jÈto. Te
tÈya vinÈva gehaÑ gantvÈ “kahaÑ sÈ”ti vutte “Ga~gÈto tÈva uttiÓÓÈ, atha
naÑ na jÈnÈma kahaÑ gatÈ”ti. ©ÈtakÈ vicinitvÈpi na passiÑsu.
SÈ mahÈviravaÑ viravantÊ udakena vuyhamÈnÈ aÉÉharattasamaye
bodhisattassa paÓÓasÈlÈsamÊpaÑ pÈpuÓi. So tassÈ saddaÑ sutvÈ
“mÈtugÈmassa saddo eso, parittÈÓamassÈ karissÈmÊ”ti tiÓukkaÑ ÈdÈya
nadÊtÊraÑ gantvÈ taÑ disvÈ “mÈ bhÈyi mÈ bhÈyÊ”ti assÈsetvÈ nÈgabalo
thÈmasampanno bodhisatto nadiÑ taramÈno gantvÈ taÑ ukkhipitvÈ
assamapadaÑ ÈnetvÈ aggiÑ katvÈ adÈsi. SÊte vigate madhurÈni phalÈphalÈni
upanÈmesi. TÈni khÈditvÈ ÔhitaÑ “kattha vÈsikÈsi, kathaÒca Ga~gÈya
patitÈsÊ”ti pucchi. SÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. Atha naÑ “tvaÑ idheva vasÈ”ti
paÓÓasÈlÈya vasÈpento dvÊhatÊhaÑ sayaÑ abbhokÈse vasitvÈ “idÈni
gacchÈ”ti Èha. SÈ “imaÑ tÈpasaÑ sÊlabhedaÑ pÈpetvÈ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti
na gacchati. Atha gacchante kÈle itthikuttaÑ itthilÊlaÑ dassetvÈ tassa
sÊlabhedaÑ katvÈ jhÈnaÑ antaradhÈpesi. So taÑ gahetvÈ araÒÒeyeva vasati.
Atha naÑ sÈ Èha “ayya kiÑ no araÒÒavÈsena, manussapathaÑ
gamissÈmÈ”ti. So taÑ ÈdÈya ekaÑ paccantagÈmakaÑ gantvÈ takkabhatiyÈ
jÊvikaÑ kappetvÈ taÑ poseti. Tassa takkaÑ vikkiÓitvÈ jÊvatÊti1
“TakkapaÓÉito”ti nÈmaÑ akaÑsu. Athassa gÈmavÈsino paribbayaÑ datvÈ
“amhÈkaÑ suyuttaduyuttakaÑ Ècikkhanto ettha vasÈ”ti gÈmadvÈre kuÔiyaÑ
vÈsesuÑ.
Tena ca samayena corÈ pabbatÈ oruyha paccantaÑ paharanti. Te
ekadivasaÑ taÑ gÈmaÑ paharitvÈ gÈmavÈsikehiyeva bhaÓÉikÈ ukkhipÈpetvÈ
gacchantÈ tampi seÔÔhidhÊtaraÑ gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
sesajane vissajjesuÑ. CorajeÔÔhako pana tassÈ r|pe bajjhitvÈ taÑ attano
bhariyaÑ akÈsi. Bodhisatto “itthannÈmÈ kahan”ti pucchi. “CorajeÔÔhakena
gahetvÈ attano bhariyÈ katÈ”ti ca sutvÈpi “na
______________________________________________________________
1. TakkabhatiyÈ jÊvitattÈ (Ka)
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sÈ tattha mayÈ vinÈ vasissati, palÈyitvÈ ÈgacchissatÊ”ti tassÈ ÈgamanaÑ
olokento tattheva vasi.
SeÔÔhidhÊtÈpi cintesi “ahaÑ idha sukhaÑ vasÈmi, kadÈci maÑ
TakkapaÓÉito kiÒcideva nissÈya ÈgantvÈ ito ÈdÈya gaccheyya, atha etasmÈ
sukhÈ parihÈyissÈmi, yann|nÈhaÑ sampiyÈyamÈnÈ viya taÑ pakkosÈpetvÈ
ghÈtÈpeyyan”ti. SÈ ekaÑ manussaÑ pakkositvÈ “ahaÑ idha dukkhaÑ
jÊvÈmi, TakkapaÓÉito ÈgantvÈ maÑ ÈdÈya gacchat|”ti sÈsanaÑ pesesi. So
taÑ sÈsanaÑ sutvÈ saddahitvÈ tattha gantvÈ gÈmadvÈre ÔhatvÈ sÈsanaÑ
pesesi. SÈ nikkhamitvÈ taÑ disvÈ “ayya sace mayaÑ idÈni gacchissÈma,
corajeÔÔhako anubandhitvÈ ubhopi amhe ghÈtessati, rattibhÈge
gacchissÈmÈ”ti taÑ ÈnetvÈ bhojetvÈ koÔÔhake nisÊdÈpetvÈ sÈyaÑ
corajeÔÔhakassa ÈgantvÈ suraÑ pivitvÈ mattakÈle “sÈmi sace imÈya velÈya
tava sattuÑ1 passeyyÈsi, kinti naÑ kareyyÈsÊ”ti Èha. IdaÒcidaÒca
karissÈmÊti. KiÑ pana so d|re, nanu koÔÔhake nisinnoti. CorajeÔÔhako ukkaÑ
ÈdÈya tattha gantvÈ taÑ disvÈ gahetvÈ gehamajjhe pÈtetvÈ kapparÈdÊhi
yathÈruciÑ pothesi. So pothiyamÈnopi aÒÒaÑ kiÒci avatvÈ “kodhanÈ
akataÒÒ| ca, pisuÓÈ mittabhedikÈ”ti ettakameva vadati. Coro taÑ pothetvÈ
bandhitvÈ nipajjÈpetvÈ sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ sayi. Pabuddho jiÓÓÈya2
surÈya puna taÑ pothetuÑ Èrabhi, sopi tÈneva cattÈri padÈni vadati.
Coro cintesi “ayaÑ evaÑ pothiyamÈnopi aÒÒaÑ kiÒci avatvÈ imÈneva
cattÈri padÈni vadati, pucchissÈmi nan”ti tassÈ suttabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ
pucchi “ambho tvaÑ evaÑ pothiyamÈnopi kasmÈ etÈneva padÈni padasÊ”ti.
TakkapaÓÉito “tena hi suÓÈhÊ”ti taÑ kÈraÓaÑ Èdito paÔÔhÈya kathesi “ahaÑ
pubbe araÒÒavÈsiko eko tÈpaso jhÈnalÈbhÊ, svÈhaÑ etaÑ Ga~gÈya
vuyhamÈnaÑ uttÈretvÈ paÔijaggiÑ, atha maÑ esÈ palobhetvÈ jhÈnÈ
parihÈpesi, svÈhaÑ araÒÒaÑ pahÈya etaÑ posento paccantagÈmake vasÈmi,
athesÈ corehi idhÈnÊtÈ ‘ahaÑ dukkhaÑ vasÈmi, ÈgantvÈ maÑ net|’ti
mayhaÑ sÈsanaÑ pesetvÈ
______________________________________________________________
1. SapattaÑ (SÊ, I)

2. JiÓÓÈsÈya (SÊ)
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idÈni tava hatthe pÈtesi, iminÈ kÈraÓenÈhaÑ evaÑ kathemÊ”ti. Coro cintesi
“yÈ esÈ evar|pe guÓasampanne upakÈrake evaÑ vippaÔipajji, sÈ mayhaÑ
kataraÑ nÈma upaddavaÑ na kareyya, mÈretabbÈ esÈ”ti. So TakkapaÓÉitaÑ
assÈsetvÈ taÑ pabodhetvÈ khaggaÑ ÈdÈya nikkhamma “etaÑ purisaÑ
gÈmadvÈre ghÈtessÈmÊ”ti vatvÈ tÈya saddhiÑ bahigÈmaÑ gantvÈ “etaÑ
hatthe gaÓhÈ”ti taÑ tÈya hatthe gÈhÈpetvÈ khaggaÑ ÈdÈya TakkapaÓÉitaÑ
paharanto viya taÑ dvidhÈ chinditvÈ sasÊsaÑ nhÈpetvÈ TakkapaÓÉitaÑ
katipÈhaÑ paÓÊtena bhojanena santappetvÈ idÈni kahaÑ gamissasÊ”ti Èha.
TakkapaÓÉito “gharÈvÈsena me kiccaÑ natthi, isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
tattheva araÒÒe vasissÈmÊ”ti Èha. “Tena hi ahampi pabbajissÈmÊ”ti ubhopi
pabbajitvÈ taÑ araÒÒÈyatanaÑ gantvÈ paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha ca samÈpattiyo
nibbattetvÈ jÊvitapariyosÈne brahmalok|pagÈ1 ahesuÑ.
SatthÈ imÈni dve vatth|ni kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
63. “KodhanÈ akataÒÒ| ca, pisuÓÈ mittabhedikÈ2.
BrahmacariyaÑ cara bhikkhu, so sukhaÑ na vihÈhisÊ”ti.
TatrÈyaÑ piÓÉattho–bhikkhu itthiyo nÈmetÈ kodhanÈ, uppannaÑ
kodhaÑ nivÈretuÑ na sakkonti. AkataÒÒ| ca, atimahantampi upakÈraÑ na
jÈnanti. PisuÓÈ ca, piyasuÒÒabhÈvakaraÓameva kathaÑ kathenti.
MittabhedikÈ3, mitte bhindanti, mittabhedanakathaÑ kathanasÊlÈyeva,
evar|pehi pÈpadhammehi samannÈgatÈ etÈ. KiÑ te etÈhi, brahmacariyaÑ
cara bhikkhu, ayaÒhi methunavirati parisuddhaÔÔhena brahmacariyaÑ nÈma,
taÑ cara. So sukhaÑ na vihÈhisÊti so tvaÑ etaÑ brahmacariyavÈsaÑ
vasanto jhÈnasukhaÑ maggasukhaÑ phalasukhaÒca na vihÈhisi, etaÑ
sukhaÑ na vijahissasi, etasmÈ sukhÈ na parihÈyissasÊti attho. “Na
parihÈhisÊ”tipi pÈÔho, ayamevattho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈ
______________________________________________________________
1. BrahmalokaparÈyaÓÈ (SÊ, SyÈ, I)
3. VibhedikÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. PisuÓÈ ca vibhedikÈ (SÊ, SyÈ, I)
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jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ corajeÔÔhako Œnando ahosi, TakkapaÓÉito pana
ahameva ahosin”ti.
TakkapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. DurÈjÈnajÈtakavaÓÓanÈ (64)
MÈ su nandi icchati manti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ upÈsako tÊsu saraÓesu
paÒcasu ca sÊlesu patiÔÔhito BuddhamÈmako dhammamÈmako
saÑghamÈmako, bhariyÈ panassa dussÊlÈ pÈpadhammÈ. YaÑ divasaÑ
micchÈcÈraÑ carati, taÑ divasaÑ satakÊtadÈsÊ viya hoti, micchÈcÈrassa pana
akatadivase sÈminÊ viya hoti caÓÉÈ pharusÈ. So tassÈ bhÈvaÑ jÈnituÑ na
sakkoti, atha tÈya ubbÈÄho Buddh|paÔÔhÈnaÑ na gacchati. Atha naÑ
ekadivasaÑ gandhapupphÈdÊni ÈdÈya ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ SatthÈ Èha
“kinnu kho tvaÑ upÈsaka sattaÔÔha divase Buddh|paÔÔhÈnaÑ nÈgacchasÊ”ti.
GharaÓÊ me bhante ekasmiÑ divase satakÊtadÈsÊ viya hoti, ekasmiÑ divase
sÈminÊ viya caÓÉÈ pharusÈ. AhaÑ tassÈ bhÈvaÑ jÈnituÑ na sakkomi,
svÈhaÑ tÈya ubbÈÄho Buddh|paÔÔhÈnaÑ nÈgacchÈmÊti. Athassa vacanaÑ
sutvÈ SatthÈ “upÈsaka ‘mÈtugÈmassa bhÈvo nÈma dujjÈno’ti pubbepi te
paÓÉitÈ kathayiÑsu, tvaÑ pana taÑ bhavasa~khepagatattÈ sallakkhetuÑ na
sakkosÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni sippaÑ sikkhÈpeti.
Atheko tiroraÔÔhavÈsiko brÈhmaÓamÈÓavako ÈgantvÈ tassa santike sippaÑ
uggaÓhanto ekÈya itthiyÈ paÔibaddhacitto hutvÈ taÑ bhariyaÑ katvÈ
tasmiÑyeva BÈrÈÓasinagare vasanto dve tisso velÈyo Ècariyassa upaÔÔhÈnaÑ
na gacchati. SÈ panassa bhariyÈ dussÊlÈ pÈpadhammÈ. MicchÈcÈraÑ
ciÓÓadivase dÈsÊ viya hoti, aciÓÓadivase sÈminÊ viya hoti caÓÉÈ pharusÈ. So
tassÈ bhÈvaÑ jÈnituÑ asakkonto tÈya ubbÈÄho Èkulacitto Ècariyassa
upaÔÔhÈnaÑ na gacchati. Atha naÑ sattaÔÔha divase atikkamitvÈ ÈgataÑ “kiÑ
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mÈÓava na paÒÒÈyasÊ”ti Ècariyo pucchi. So “bhariyÈ maÑ Ècariya
ekadivasaÑ icchati pattheti, dÈsÊ viya nihatamÈnÈ hoti. EkadivasaÑ sÈminÊ
viya thaddhÈ caÓÉÈ pharusÈ, ahaÑ tassÈ bhÈvaÑ jÈnituÑ na sakkomi, tÈya
ubbÈÄho Èkulacitto tumhÈkaÑ upaÔÔhÈnaÑ nÈgatomhÊ”ti. Œcariyo “evametaÑ
mÈÓava, itthiyo nÈma anÈcÈraÑ ciÓÓadivase sÈmikaÑ anuvattanti, dÈsÊ viya
nihatamÈnÈ honti. AnÈciÓÓadivase pana mÈnatthaddhÈ hutvÈ sÈmikaÑ na
gaÓenti. EvaÑ itthiyo nÈmetÈ anÈcÈrÈ dussÊlÈ, tÈsaÑ bhÈvo nÈma dujjÈno,
tÈsu icchantÊsupi anicchantÊsupi majjhatteneva bhavitabban”ti vatvÈ
tassovÈdavasena imaÑ gÈthamÈha–
64. “MÈ su nandi icchati maÑ, mÈ su soci na mi’cchati.
ThÊnaÑ bhÈvo durÈjÈno, macchassevo’dake gatan”ti.
Tattha mÈ su nandi icchati manti su-kÈro nipÈtamattaÑ, “ayaÑ itthÊ
maÑ icchati pattheti, mayi sinehaÑ karotÊ”ti mÈ tussi. MÈ su soci na
mi’cchatÊti “ayaÑ maÑ na icchatÊ”tipi mÈ soci, tassÈ icchamÈnÈya nandiÑ,
na icchamÈnÈya ca sokaÑ akatvÈ majjhattova hohÊti dÊpeti. ThÊnaÑ bhÈvo
durÈjÈnoti itthÊnaÑ bhÈvo nÈma itthimÈyÈya paÔicchannattÈ durÈjÈno. YathÈ
kiÑ? Macchassevo’dake gatanti yathÈ macchassa gamanaÑ udakena
paÔicchannattÈ dujjÈnaÑ, teneva so kevaÔÔe Ègate udakena gamanaÑ
paÔicchÈdetvÈ palÈyati, attÈnaÑ gaÓhituÑ na deti, evameva itthiyo
mahantampi dussÊlakammaÑ katvÈ “mayaÑ evar|paÑ na karomÈ”ti attanÈ
katakammaÑ itthimÈyÈya paÔicchÈdetvÈ sÈmike vaÒcenti. EvaÑ itthiyo
nÈmetÈ pÈpadhammÈ durÈjÈnÈ, tÈsu majjhattoyeva sukhito hotÊti.
EvaÑ bodhisatto antevÈsikassa ovÈdaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya so tassÈ
upari majjhattova ahosi. SÈpissa bhariyÈ “Ècariyena kira me dussÊlabhÈvo
ÒÈto”ti tato paÔÔhÈya na anÈcÈraÑ cari. SÈpi tassa upÈsakassa itthÊ
“SammÈsambuddhena kira mayhaÑ durÈcÈrabhÈvo ÒÈto”ti tato paÔÔhÈya
pÈpakammaÑ nÈma na akÈsi.
SatthÈpi imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne so upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi, satthÈ anusandhiÑ
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ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ jayampatikÈyeva idÈni jayampatikÈ,
Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
DurÈjÈna jÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. AnabhiratijÈtakavaÓÓanÈ (65)
YathÈ nadÊ ca pantho cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
tathÈr|paÑyeva upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So pana pariggaÓhanto tassÈ
dussÊlabhÈvaÑ ÒatvÈ bhaÓÉito1 cittabyÈkulatÈya sattaÔÔha divase upaÔÔhÈnaÑ
nÈgamÈsi. So ekadivasaÑ vihÈraÑ gantvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ nisinno
“kasmÈ sattaÔÔha divasÈni nÈgatosÊ”ti vutte “bhariyÈ me bhante dussÊlÈ, tassÈ
upari byÈkulacittatÈya nÈgatomhÊ”ti Èha. SatthÈ “upÈsaka itthÊsu ‘anÈcÈrÈ
etÈ’ti kopaÑ akatvÈ majjhatteneva bhavituÑ vaÔÔatÊti pubbepi te paÓÉitÈ
kathayiÑsu, tvaÑ pana bhavantarena paÔicchannattÈ taÑ kÈraÓaÑ na
sallakkhesÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
purimanayeneva disÈpÈmokkho Ècariyo ahosi. Athassa antevÈsiko bhariyÈya
dosaÑ disvÈ byÈkulacittatÈya katipÈhaÑ anÈgantvÈ ekadivasaÑ Ècariyena
pucchito taÑ kÈraÓaÑ nivedesi. Athassa Ècariyo “tÈta itthiyo nÈma
sabbasÈdhÈraÓÈ, tÈsu ‘dussÊlÈ etÈ’ti paÓÉitÈ kopaÑ na karontÊ”ti vatvÈ
ovÈdavasena imaÑ gÈthamÈha–
65. “YathÈ nadÊ ca pantho ca, pÈnÈgÈraÑ sabhÈ papÈ.
EvaÑ loki’tthiyo nÈma, nÈ’saÑ kujjhanti paÓÉitÈ”ti.
Tattha yathÈ nadÊti yathÈ anekatitthÈ nadÊ nhÈnatthÈya
sampattasampattÈnaÑ caÓÉÈlÈdÊnampi khattiyÈdÊnampi sÈdhÈraÓÈ, na tattha
koci nhÈyituÑ na labhati nÈma. “Pantho”ti-ÈdÊsupi yathÈ mahÈmaggopi
sabbesaÑ
______________________________________________________________
1. BhaÓÉiketo (I), caÓÉÊkato (SyÈ, Ka)
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sÈdhÈraÓo, na koci tena gantuÑ na labhati. PÈnÈgÈrampi surÈgehaÑ
sabbesaÑ sÈdhÈraÓaÑ, yo yo pÈtukÈmo, sabbo tattha pavisateva.
PuÒÒatthikehi tattha tattha manussÈnaÑ nivÈsatthÈya katÈ sabhÈpi
sÈdhÈraÓÈ, na thattha koci pavisituÑ na labhati. MahÈmagge pÈnÊyacÈÔiyo
ÔhapetvÈ katÈ papÈpi sabbesaÑ sÈdhÈraÓÈ, na tattha koci pÈnÊyaÑ pivituÑ
na labhati. EvaÑ loki’tthiyo nÈmÈti evameva tÈta mÈÓava imasmiÑ loke
itthiyopi sabbasÈdhÈraÓÈva, teneva ca sÈdhÈraÓaÔÔhena
nadÊpanthapÈnÈgÈrasabhÈpapÈsadisÈ. TasmÈ nÈ’saÑ kujjhanti paÓÉitÈ,
etÈsaÑ itthÊnaÑ “lÈmikÈ etÈ anÈcÈrÈ dussÊlÈ sabbasÈdhÈraÓÈ”ti cintetvÈ
paÓÉitÈ chekÈ buddhisampannÈ na kujjhantÊti.
EvaÑ bodhisatto antevÈsikassa ovÈdaÑ adÈsi, so taÑ ovÈdaÑ sutvÈ
majjhatto ahosi. BhariyÈpissa “Ècariyena kiramhi ÒÈtÈ”ti tato paÔÔhÈya
pÈpakammaÑ na akÈsi. TassÈpi upÈsakassa bhariyÈ “SatthÈrÈ kiramhi
ÒÈtÈ”ti tato paÔÔhÈya pÈpakammaÑ na akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈpi anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ jayampatikÈva etarahi jayampatikÈ,
ÈcariyabrÈhmaÓo pana ahameva ahosin”ti.
AnabhiratijÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. MudulakkhaÓajÈtakavaÓÓanÈ (66)
EkÈ icchÈ pure ÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto saÑkilesaÑ
Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto Satthu dhammadesanaÑ
sutvÈ ratanasÈsane uraÑ datvÈ pabbajitvÈ paÔipannako yogÈvacaro
avissaÔÔhakammaÔÔhÈno hutvÈ ekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caranto
ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ itthiÑ disvÈ subhavasena indriyÈni bhinditvÈ
olokesi. Tassa abbhantare kileso cali, vÈsiyÈ ÈkoÔitakhÊrarukkho viya ahosi.
So tato
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paÔÔhÈya kilesavasiko hutvÈ neva kÈyassÈdaÑ na cittassÈdaÑ labhati,
bhantamigasappaÔibhÈgo sÈsane anabhirato par|Ähakesalomanakho
kiliÔÔhacÊvaro ahosi. Athassa indriyavikÈraÑ disvÈ sahÈyakÈ bhikkh| “kiÑ
nu kho te Èvuso na yathÈ porÈÓÈni indriyÈnÊ”ti pucchiÑsu. Anabhiratosmi
Èvusoti.
Atha naÑ te Satthu santikaÑ nayiÑsu. SatthÈ “kiÑ bhikkhave
anicchamÈnaÑ bhikkhuÑ ÈdÈya ÈgatatthÈ”ti pucchi. AyaÑ bhante bhikkhu
anabhiratoti. SaccaÑ bhikkh|ti. SaccaÑ BhagavÈti. Ko taÑ ukkaÓÔhÈpesÊti.
AhaÑ bhante piÓÉÈya caranto ekaÑ itthiÑ disvÈ indriyÈni bhinditvÈ
olokesiÑ, atha me kileso cali, tenamhi ukkaÓÔhitoti. Atha naÑ SatthÈ
“anacchariyametaÑ bhikkhu, yaÑ tvaÑ indriyÈni bhinditvÈ
visabhÈgÈrammaÓaÑ subhavasena olokento kilesehi kampito, pubbe
paÒcÈbhiÒÒÈ-aÔÔhasamÈpattilÈbhino jhÈnabalena kilese vikkhambhetvÈ
visuddhacittÈ gaganatalacarÈ bodhisattÈpi indriyÈni bhinditvÈ
visabhÈgÈrammaÓaÑ olokayamÈnÈ jhÈnÈ parihÈyitvÈ kilesehi kampitÈ
mahÈdukkhaÑ anubhaviÑsu. Na hi Sineru-uppÈÔanakavÈto hatthimattaÑ
muÓÉapabbataÑ, mahÈjambu-umm|lakavÈto chinnataÔe vir|ÄhagacchakaÑ,
mahÈsamuddaÑ vÈ pana sosanakavÈto khuddakataÄÈkaÑ kismiÒcideva
gaÓeti, evaÑ uttamabuddhÊnaÑ nÈma visuddhacittÈnaÑ bodhisattÈnaÑ
aÒÒÈÓabhÈvakarÈ kilesÈ tayi kiÑ lajjissanti, visuddhÈpi sattÈ saÑ kilissanti,
uttamayasasama~ginopi ÈyasakyaÑ pÈpuÓantÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
ekassa mahÈvibhavassa brÈhmaÓassa kule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto
sabbasippÈnaÑ pÈraÑ gantvÈ kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÒca abhiÒÒÈ ca aÔÔha samÈpattiyo ca uppÈdetvÈ
jhÈnasukhena vÊtinÈmento Himavantappadese vÈsaÑ kappesi. So ekasmiÑ
kÈle loÓambilasevanatthÈya HimavantÈ otaritvÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne
vasitvÈ punadivase katasarÊrapaÔijaggano rattavÈkamayaÑ
nivÈsanapÈrupanaÑ saÓÔhÈpetvÈ ajinacammaÑ ekasmiÑ aÑse katvÈ
jaÔÈmaÓÉalaÑ bandhitvÈ bhikkhÈbhÈjanamÈdÈya BÈrÈÓasiyaÑ bhikkhÈya
caramÈno raÒÒo gharadvÈraÑ sampÈpuÓi. RÈjÈ tassa iriyÈpatheyeva
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pasÊditvÈ pakkosÈpetvÈ mahÈrahe Èsane nisÊdÈpetvÈ paÓÊtena
khÈdanÊyabhojanÊyena santappetvÈ katÈnumodanaÑ uyyÈne vasanatthÈya
yÈci. So sampaÔicchitvÈ rÈjagehe bhuÒjitvÈ rÈjakulaÑ ovadamÈno tasmiÑ
uyyÈne soÄasa vassÈni vasi.
AthekadivasaÑ rÈjÈ kupitaÑ paccantaÑ v|pasametuÑ gacchanto
MudulakkhaÓaÑ nÈma aggamahesiÑ “appamattÈ ayyassa upaÔÔhÈnaÑ
karohÊ”ti vatvÈ agamÈsi. Bodhisatto raÒÒo gatakÈlato paÔÔhÈya attano
ruccanavelÈya rÈjagehaÑ gacchati. AthekadivasaÑ mudulakkhaÓÈ
bodhisattassa ÈhÈraÑ sampÈdetvÈ “ajja ayyo cirÈyatÊ”ti gandhodakena
nhÈyitvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ mahÈtale c|ÄasayanaÑ paÒÒÈpetvÈ
bodhisattassa ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ nipajji. Bodhisattopi attano velaÑ
sallakkhetvÈ jhÈnÈ vuÔÔhÈya ÈkÈseneva rÈjanivesanaÑ agamÈsi.
MudulakkhaÓÈ vÈkacÊrasaddaÑ sutvÈva “ayyo Ègato”ti vegena uÔÔhahi, tassÈ
vegena uÔÔhahantiyÈ maÔÔhasÈÔako bhassi. TÈpasopi sÊhapaÒjarena pavisanto
deviyÈ visabhÈgar|pÈrammaÓaÑ indriyÈni bhinditvÈ subhavasena olokesi.
Athassa abbhantare kileso cali, vÈsiyÈ pahaÔakhÊrarukkho viya ahosi.
TÈvadevassa jhÈnaÑ antaradhÈyi, chinnapakkho kÈko viya ahosi. So
Ôhitakova ÈhÈraÑ gahetvÈ abhuÒjitvÈva kilesakampito pÈsÈdÈ oruyha
uyyÈnaÑ gantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ phalakattharaÓasayanassa heÔÔhÈ
ÈhÈraÑ ÔhapetvÈ visabhÈgÈrammaÓena baddho kilesagginÈ ÉayhamÈno
nirÈhÈratÈya sussamÈno satta divasÈni phalakattharaÓe nipajji.
Sattame divase rÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato nagaraÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ nivesanaÑ agantvÈva “ayyaÑ passissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ
gantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ taÑ nipannakaÑ disvÈ “ekaÑ aphÈsukaÑ
jÈtaÑ maÒÒe”ti paÓÓasÈlaÑ sodhÈpetvÈ pÈde parimajjanto “kiÑ ayya
aphÈsukan”ti pucchi. MahÈrÈja aÒÒaÑ me aphÈsukaÑ natthi, kilesavasena
panamhi paÔibaddhacitto jÈtoti. KahaÑ paÔibaddhaÑ te ayya cittanti.
MudulakkhaÓÈya mahÈrÈjÈti. “SÈdhu ayya, ahaÑ MudulakkhaÓaÑ
tumhÈkaÑ
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dammÊ”ti tÈpasaÑ ÈdÈya nivesanaÑ pavisitvÈ deviÑ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ tÈpasassa adÈsi. DadamÈnoyeva ca
MudulakkhaÓÈya saÒÒamadÈsi “tayÈ attano balena ayyaÑ rakkhituÑ
vÈyamitabban”ti. SÈdhu deva, rakkhissÈmÊti. TÈpaso deviÑ gahetvÈ
rÈjanivesanÈ otari.
Atha naÑ mahÈdvÈrato nikkhantakÈle “ayya amhÈkaÑ ekaÑ gehaÑ
laddhuÑ vaÔÔati, gaccha, rÈjÈnaÑ gehaÑ yÈcÈhÊ”ti Èha. TÈpaso gantvÈ
gehaÑ yÈci, rÈjÈ manussÈnaÑ vaccakuÔikiccaÑ sÈdhayamÈnaÑ ekaÑ
chaÉÉitagehaÑ dÈpesi. So deviÑ gahetvÈ tattha agamÈsi, sÈ pavisituÑ na
icchati. KiÑ kÈraÓÈ na pavisasÊti. AsucibhÈvenÈti. IdÈni kiÑ karomÊti.
“PaÔijaggÈhi nan”ti vatvÈ raÒÒo santikaÑ pesetvÈ “gaccha, kuddÈlaÑ Èhara,
pacchiÑ ÈharÈ”ti ÈharÈpetvÈ asuciÒca sa~kÈraÒca chaÉÉÈpetvÈ gomayaÑ
ÈharÈpetvÈ limpÈpetvÈ punapi “gaccha, maÒcaÑ Èhara, pÊÔhaÑ Èhara,
attharaÓaÑ Èhara, cÈÔiÑ Èhara, ghaÔaÑ ÈharÈ”ti ekamekaÑ ÈharÈpetvÈ puna
udakÈharaÓÈdÊnaÑ atthÈya ÈÓÈpesi. So ghaÔaÑ ÈdÈya udakaÑ ÈharitvÈ cÈÔiÑ
p|retvÈ nhÈnodakaÑ sajjetvÈ sayanaÑ atthari. Atha naÑ sayane ekato
nisinnaÑ dÈÔhikÈsu gahetvÈ “tava samaÓabhÈvaÑ vÈ brÈhmaÓabhÈvaÑ vÈ
na jÈnÈsÊ”ti oÓametvÈ attano abhimukhaÑ ÈkaÉÉhi. So tasmiÑ kÈle satiÑ
paÔilabhi, ettakaÑ pana kÈlaÑ aÒÒÈÓÊ ahosi. EvaÑ aÒÒÈÓakaraÓÈ kilesÈ
nÈma. “KÈmacchandanÊvaraÓaÑ bhikkhave andhakaraÓaÑ
aÒÒÈÓakaraÓan”ti-Èdi1 cettha vattabbaÑ.
So satiÑ paÔilabhitvÈ cintesi “ayaÑ taÓhÈ vaÉÉhamÈnÈ mama cat|hi
apÈyehi sÊsaÑ ukkhipituÑ na dassati, ajjeva mayÈ imaÑ raÒÒo niyyÈdetvÈ
HimavantaÑ pavisituÑ vaÔÔatÊ”ti. So taÑ ÈdÈya rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
“mahÈrÈja tava deviyÈ mayhaÑ attho natthi, kevalaÑ me imaÑ nissÈya
taÓhÈ vaÉÉhitÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
66. “EkÈ icchÈ pure Èsi, aladdhÈ MudulakkhaÓaÑ.
Yato laddhÈ aÄÈrakkhÊ, icchÈ icchaÑ vijÈyathÈ”ti.
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 86 piÔÔhe.
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TatrÈyaÑ piÓÉattho–mahÈrÈja mayhaÑ imaÑ tava deviÑ
MudulakkhaÓaÑ alabhitvÈ pure “aho vatÈhaÑ etaÑ labheyyan”ti ekÈ icchÈ
Èsi, ekÈva taÓhÈ uppajji. Yato pana me ayaÑ aÄÈrakkhÊ visÈlanettÈ
sobhanalocanÈ laddhÈ, atha me sÈ purimikÈ icchÈ gehataÓhaÑ
upakaraÓataÓhaÑ upabhogataÓhanti upar|pari aÒÒaÑ nÈnappakÈraÑ icchaÑ
vijÈyatha janesi uppÈdesi. SÈ kho pana me evaÑ vaÉÉhamÈnÈ icchÈ apÈyato
sÊsaÑ ukkhipituÑ na dassati, alaÑ me imÈya, tvaÒÒeva tava bhariyaÑ
gaÓha, ahaÑ pana HimavantaÑ gamissÈmÊti tÈvadeva naÔÔhaÑ jhÈnaÑ
uppÈdetvÈ ÈkÈse nisinno dhammaÑ desetvÈ raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ ÈkÈseneva
HimavantaÑ gantvÈ puna manussapathaÑ nÈma nÈgamÈsi, brahmavihÈre
pana bhÈvetvÈ aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne so bhikkhu arahattaphale patiÔÔhahi. SatthÈpi anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, MudulakkhaÓÈ
UppalavaÓÓÈ, isi pana ahameva ahosin”ti.
MudulakkhaÓajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. Uccha~gajÈtakavaÓÓanÈ (67)
Uccha~ge deva me puttoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
jÈnapaditthiÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ hi samaye KosalaraÔÔhe tayo janÈ
aÒÒatarasmiÑ aÔavimukhe kasanti. TasmiÑ samaye anto-aÔaviyaÑ corÈ
manusse vilumpitvÈ palÈyiÑsu. ManussÈ te core pariyesitvÈ apassantÈ taÑ
ÔhÈnaÑ Ègamma “tumhe aÔaviyaÑ vilumpitvÈ idÈni kassakÈ viya hothÈ”ti “te
corÈ ime”ti bandhitvÈ ÈnetvÈ KosalaraÒÒo adaÑsu. AthekÈ itthÊ ÈgantvÈ
“acchÈdanaÑ me detha, acchÈdanaÑ me dethÈ”ti paridevantÊ punappunaÑ
rÈjanivesanaÑ pariyÈti. RÈjÈ tassÈ saddaÑ sutvÈ “gacchatha, detha imissÈ
acchÈdanan”ti Èha. ManussÈ sÈÔakaÑ gahetvÈ adaÑsu1. SÈ taÑ disvÈ
“nÈhaÑ etaÑ acchÈdanaÑ
______________________________________________________________
1. AgamaÑsu (SÊ, I)
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yÈcÈmi, sÈmikacchÈdanaÑ yÈcÈmÊ”ti Èha. ManussÈ gantvÈ raÒÒo
ÈrocayiÑsu “na kiresÈ idaÑ acchÈdanaÑ katheti, sÈmikacchÈdanaÑ
kathetÊ”ti. Atha naÑ rÈjÈ pakkosÈpetvÈ “tvaÑ kira sÈmikacchÈdanaÑ
yÈcasÊ”ti pucchi. Œma deva, itthiyÈ hi sÈmiko acchÈdanaÑ nÈma, sÈmike hi
asati sahassam|lampi sÈÔakaÑ nivatthÈ itthÊ naggÈyeva nÈma. Imassa
panatthassa sÈdhanatthaÑ–
“NaggÈ nadÊ an|dakÈ1, naggaÑ raÔÔhaÑ arÈjakaÑ.
ItthÊpi vidhavÈ naggÈ, yassÈpi dasa bhÈtaro”ti2–
IdaÑ suttaÑ ÈharitabbaÑ.
RÈjÈ tassÈ pasanno “ime te tayo janÈ ke hontÊ”ti pucchi. Eko me deva
sÈmiko, eko bhÈtÈ, eko puttoti. RÈjÈ “ahaÑ te tuÔÔho, imesu tÊsu ekaÑ demi,
kataraÑ icchasÊ”ti pucchi. SÈ Èha “ahaÑ deva jÊvamÈnÈ ekaÑ sÈmikaÑ
labhissÈmi, puttampi labhissÈmiyeva, mÈtÈpit|naÑ pana me matattÈ bhÈtÈva
dullabho, bhÈtaraÑ me dehi devÈ”ti. RÈjÈ tussitvÈ tayopi vissajjesi. EvaÑ
taÑ ekikaÑ nissÈya te tayo janÈ dukkhato muttÈ. TaÑ kÈraÓaÑ
bhikkhusaÑghe pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
sannipatitÈ3 “Èvuso ekaÑ itthiÑ nissÈya tayo janÈ dukkhato muttÈ”ti tassÈ
guÓakathÈya nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave esÈ
itthÊ idÈneva te tayo jane dukkhÈ moceti, pubbepi mocesiyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tayo janÈ aÔavimukhe
kasantÊti sabbaÑ purimasadisameva. TadÈ pana raÒÒÈ “tÊsu janesu ka
icchasÊ”ti vutte sÈ Èha “tayopi dÈtuÑ na sakkotha devÈ”ti. Œma na
sakkomÊti. Sace tayo dÈtuÑ na sakkotha, bhÈtaraÑ me dethÈti. “PuttaÑ vÈ
sÈmikaÑ vÈ gaÓha, kiÑ te bhÈtarÈ”ti ca vuttÈ “ete nÈma deva sulabhÈ, bhÈtÈ
pana dullabho”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. AnodikÈ (SÊ, I)

2. Khu 6. 327 piÔÔhe JÈtake.

3. SannipatitvÈ (SyÈ, Ka)
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67. “Uccha~ge deva me putto, pathe dhÈvantiyÈ pati.
TaÒca desaÑ na passÈmi, yato sodariya’mÈnaye”ti.

Tattha uccha~ge deva me puttoti deva mayhaÑ putto uccha~geyeva.
YathÈ hi araÒÒaÑ pavisitvÈ uccha~ge katvÈ ÉÈkaÑ uccinitvÈ tattha
pakkhipantiyÈ uccha~ge ÉÈkaÑ nÈma sulabhaÑ hoti, evaÑ itthiyÈ puttopi
sulabho uccha~ge ÉÈkasadisova. Tena vuttaÑ “uccha~ge deva me putto”ti.
Pathe dhÈvantiyÈ patÊti maggaÑ Èruyha ekikÈya gacchamÈnÈyapi hi itthiyÈ
pati nÈma sulabho, diÔÔhadiÔÔhoyeva1 hoti. Tena vuttaÑ “pathe dhÈvantiyÈ
patÊ”ti. TaÒca desaÑ na passÈmi, yato sodariya’mÈnayeti yasmÈ pana me
mÈtÈpitaro natthi, tasmÈ idÈni taÑ mÈtukucchisa~khÈtaÑ aÒÒaÑ desaÑ na
passÈmi, yato ahaÑ samÈne udare jÈtattÈ sa-udariyasa~khÈtaÑ bhÈtaraÑ
ÈneyyaÑ, tasmÈ bhÈtaraÑyeva me dethÈti.
RÈjÈ “saccaÑ esÈ vadatÊ”ti tuÔÔhacitto tayopi jane bandhanÈgÈrato
ÈnetvÈ adÈsi, sÈ tayopi te gahetvÈ gatÈ.
SatthÈpi “na bhikkhave idÈneva, pubbepesÈ ime tayo jane dukkhato
mocesiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “atÊte cattÈrova etarahi cattÈro, rÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
Uccha~gajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. SÈketajÈtakavaÓÓanÈ (68)
YasmiÑ mano nivisatÊti idaÑ SatthÈ SÈketaÑ nissÈya aÒjanavane2
viharanto ekaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. Bhagavato kira
bhikkhusaÑghaparivutassa SÈketaÑ piÓÉÈya pavisanakÈle eko
SÈketanagaravÈsÊ mahallakabrÈhmaÓo nagarato bahi gacchanto antaradvÈre
DasabalaÑ disvÈ pÈdesu patitvÈ gopphakesu gÈÄhaÑ gahetvÈ “tÈta nanu
nÈma puttehi jiÓÓakÈle mÈtÈpitaro paÔijaggitabbÈ, kasmÈ
______________________________________________________________
1. DiÔÔhadiÔÔheyeva (SyÈ, Ka)
2. Ajjunavane (Ka) Dhammapada-®Ôha 2. 204 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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ettakaÑ kÈlaÑ amhÈkaÑ attÈnaÑ na dassesi. MayÈ tÈva diÔÔhosi, mÈtaraÑ
pana passituÑ ehÊ”ti SatthÈraÑ gahetvÈ attano gehaÑ agamÈsi. SatthÈ tattha
gantvÈ nisÊdi paÒÒatte Èsane saddhiÑ bhikkhusaÑghena. BrÈhmaÓÊpi1
ÈgantvÈ Satthu pÈdesu patitvÈ “tÈta ettakaÑ kÈlaÑ kahaÑ gatosi, nanu nÈma
mÈtÈpitaro mahallakakÈle2 upaÔÔhÈtabbÈ”ti paridevi. PuttadhÊtaropi “etha,
bhÈtaraÑ vandathÈ”ti vandÈpesi. Ubho tuÔÔhamÈnasÈ mahÈdÈnaÑ adaÑsu.
SatthÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ tesaÑ dvinnampi janÈnaÑ JarÈsuttaÑ3
kathesi, suttapariyosÈne ubhopi anÈgÈmiphale patiÔÔhahiÑsu. SatthÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ aÒjanavanameva agamÈsi.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
brÈhmaÓo ‘TathÈgatassa pitÈ Suddhodano, mÈtÈ MahÈmÈyÈ’ti jÈnÈti,
jÈnantova saddhiÑ brÈhmaÓiyÈ TathÈgataÑ ‘amhÈkaÑ putto’ti vadati,
SatthÈpi adhivÈseti, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ
“bhikkhave ubhopi te attano puttameva ‘putto’ti vadantÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
Bhikkhave ayaÑ brÈhmaÓo atÊte nirantaraÑ paÒca jÈtisatÈni mayhaÑ
pitÈ ahosi, paÒca jÈtisatÈni c|ÄapitÈ, paÒca jÈtisatÈni mahÈpitÈ. EsÈpi
brÈhmaÓÊ nirantarameva paÒca jÈtisatÈni mÈtÈ ahosi, paÒca jÈtisatÈni
c|ÄamÈtÈ, paÒca jÈtisatÈni mahÈmÈtÈ. EvÈhaÑ diyaÉÉhajÈtisahassaÑ
brÈhmaÓassa hatthe saÑvaÉÉho, diyaÉÉhajÈtisahassaÑ brÈhmaÓiyÈ hatthe
saÑvaÉÉhoti tÊÓi jÈtisahassÈni kathetvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
68. “YasmiÑ mano nivisati, cittaÒcÈpi pasÊdati.
AdiÔÔhapubbake pose, kÈmaÑ tasmimpi vissase”ti.
Tattha yasmiÑ mano nivisatÊti yasmiÑ puggale diÔÔhamatteyeva cittaÑ
patiÔÔhÈti. CittaÒcÈpi pasÊdatÊti yasmiÑ diÔÔhamatte cittaÑ pasÊdati,
mudukaÑ hoti. AdiÔÔhapubbake poseti pakatiyÈ tasmiÑ attabhÈve
______________________________________________________________
1. BrÈhmaÓÊpi idÈneva me putto Ègatoti (SyÈ, Ka)
3. Khu 1. 405 piÔÔhe SuttanipÈte.

2. MahallakÈ (SÊ, I)
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adiÔÔhapubbepi puggale. KÈmaÑ tasmimpi vissaseti
anubh|tapubbasineheneva tasmimpi puggale ekaÑsena vissase, vissÈsaÑ
ÈpajjatiyevÈti attho.
EvaÑ satthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ brÈhmaÓo ca brÈhmaÓÊ ca ete eva ahesuÑ, putto
pana ahameva ahosin”ti.
SÈketajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. VisavantajÈtakavaÓÓanÈ (69)
Dhiratthu taÑ visaÑ vantanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DhammasenÈpatiÑ Èrabbha kathesi. Therassa kira
piÔÔhakhajjakakhÈdanakÈle manussÈ saÑghassa bahuÑ piÔÔhakhÈdanÊyaÑ
gahetvÈ vihÈraÑ agamaÑsu, bhikkhusaÑghassa gahitÈvasesaÑ bahu
atirittaÑ ahosi. ManussÈ “bhante antogÈmagatÈnampi gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu.
TasmiÑ khaÓe therassa saddhivihÈriko daharo antogÈme hoti, tassa
koÔÔhÈsaÑ gahetvÈ tasmiÑ anÈgacchante “atidivÈ hotÊ”ti therassa adaÑsu.
Therena tasmiÑ paribhutte daharo agamÈsi. Atha naÑ thero “mayaÑ Èvuso
tuyhaÑ ÔhapitakhÈdanÊyaÑ paribhuÒjimhÈ”ti Èha. So “madhuraÑ nÈma
bhante kassa appiyan”ti Èha. MahÈtherassa saÑvego uppajji. So ito paÔÔhÈya
“piÔÔhakhÈdanÊyaÑ na khÈdissÈmÊ”ti adhiÔÔhÈsi. Tato paÔÔhÈya kira
SÈriputtattherena piÔÔhakhÈdanÊyaÑ nÈma na khÈditapubbaÑ. Tassa
piÔÔhakhÈdanÊyaÑ akhÈdanabhÈvo bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto. Bhikkh| taÑ
kathaÑ kathentÈ dhammasabhÈyaÑ nisÊdiÑsu. Atha SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “bhikkhave SÈriputto ekavÈraÑ jahitakaÑ jÊvitaÑ pariccajantopi puna
na gaÓhÈtiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto visavejjakule
nibbattitvÈ vejjakammena jÊvikaÑ kappesi. AthekaÑ janapadamanussaÑ
sappo ÉaÑsi, tassa ÒÈtakÈ pamÈdaÑ akatvÈ khippaÑ vejjaÑ
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ÈnayiÑsu. Vejjo Èha “kiÑ tÈva osadhena, paribhÈvetvÈ visaÑ harÈmi,
daÔÔhasappaÑ ÈvÈhetvÈ daÔÔhaÔÔhÈnato teneva visaÑ ÈkaÉÉhÈpemÊ”ti1.
SappaÑ ÈvÈhetvÈ visaÑ ÈkaÉÉhÈpehÊti. So sappaÑ ÈvÈhetvÈ “tayÈ ayaÑ
daÔÔho”ti Èha. Œma mayÈti. TayÈ daÔÔhaÔÔhÈnato tvaÒÒeva mukhena visaÑ
ÈkaÉÉhÈhÊti. MayÈ ekavÈraÑ jahitakaÑ puna na gahitapubbaÑ, nÈhaÑ mayÈ
jahitavisaÑ ÈkaÉÉhissÈmÊti. So dÈr|ni ÈharÈpetvÈ aggiÑ katvÈ Èha “sace
attano visaÑ nÈkaÉÉhasi, imaÑ aggiÑ pavisÈ”ti. Sappo “api aggiÑ
pavisissÈmi, nevattanÈ ekavÈraÑ jahitavisaÑ paccÈharissÈmÊ”ti2 vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
69. “Dhiratthu taÑ visaÑ vantaÑ, yamahaÑ jÊvitakÈraÓÈ.
VantaÑ paccÈharissÈmi3, mataÑ me jÊvitÈ varan”ti.
Tattha dhiratth|ti garahatthe nipÈto. TaÑ visanti yamahaÑ jÊvitakÈraÓÈ
vantaÑ visaÑ paccÈharissÈmi, taÑ vantaÑ visaÑ dhiratthu. MataÑ me
jÊvitÈ varanti tassa visassa apaccÈharaÓakÈraÓÈ yaÑ aggiÑ pavisitvÈ
maraÓaÑ, taÑ mama jÊvitato varanti attho.
EvaÒca pana vatvÈ aggiÑ pavisituÑ pÈyÈsi. Atha naÑ vejjo nivÈretvÈ
taÑ purisaÑ osadhehi ca mantehi ca nibbisaÑ arogaÑ katvÈ sappassa sÊlÈni
datvÈ “ito paÔÔhÈya mÈ kaÒci viheÔhesÊ”ti vatvÈ vissajjesi.
SatthÈpi “na bhikkhave SÈriputto ekavÈraÑ jahitakaÑ jÊvitampi
pariccajanto puna gaÓhÈtÊ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ sappo SÈriputto ahosi, vejjo pana
ahameva ahosin”ti.
VisavantajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.

______________________________________________________________
1. ŒkaÉÉhÈpemÊti Èha (SyÈ, I, Ka)
3. PaccÈvamissÈmi (SÊ, SyÈ)

2. PaccÈvamissÈmÊti (SÊ, SyÈ)
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10. KuddÈlajÈtakavaÓÓanÈ (70)

Na taÑ jitaÑ sÈdhu jitanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
CittahatthasÈriputtaÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthiyaÑ eko kuladÈrako.
AthekadivasaÑ kasitvÈ Ègacchanto vihÈraÑ pavisitvÈ ekassa therassa pattato
siniddhaÑ madhuraÑ paÓÊtabhojanaÑ labhitvÈ cintesi “mayaÑ rattindivaÑ
sahatthena nÈnÈkammÈni kurumÈnÈpi evar|paÑ madhurÈhÈraÑ na labhÈma,
mayÈpi samaÓena bhavitabban”ti. So pabbajitvÈ mÈsaÉÉhamÈsaccayena
ayoniso manasikaronto kilesavasiko hutvÈ vibbhamitvÈ puna bhattena
kilamanto ÈgantvÈ pabbajitvÈ abhidhammaÑ uggaÓhi. IminÈva upÈyena cha
vÈre vibbhamitvÈ pabbajito. Tato sattame bhikkhubhÈve sattappakaraÓiko
hutvÈ bah| bhikkh| dhammaÑ vÈcento vipassanaÑ vaÉÉhatvÈ arahattaÑ
pÈpuÓi. Athassa sahÈyakÈ bhikkh| “kiÑ nu kho Èvuso Cittahattha pubbe
viya te etarahi kilesÈ na vaÉÉhantÊ”ti parihÈsaÑ kariÑsu. Œvuso abhabbo
dÈni ahaÑ ito paÔÔhÈya gihibhÈvÈyÈti.
EvaÑ tasmiÑ arahattaÑ patte dhammasabhÈyaÑ kathÈ udapÈdi “Èvuso
evar|passa nÈma arahattassa upanissaye sati ÈyasmÈ CittahatthasÈriputto
chakkhattuÑ uppabbajito, aho mahÈdoso puthujjanabhÈvo”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave puthujjanacittaÑ nÈma lahukaÑ dunniggahaÑ,
ÈrammaÓavasena gantvÈ allÊyati, ekavÈraÑ allÊnaÑ na sakkÈ hoti khippaÑ
mocetuÑ, evar|passa cittassa damatho sÈdhu. Dantameva hi taÑ sukhaÑ
Èvahati.
Dunniggahassa lahuno, yatthakÈmanipÈtino.
Cittassa damatho sÈdhu, cittaÑ dantaÑ sukhÈvahaÑ1.
Tassa pana dunniggahatÈya pubbe paÓÉitÈ ekaÑ kuddÈlakaÑ nissÈya
taÑ jahituÑ asakkontÈ lobhavasena chakkhattuÑ uppabbajitvÈ sattame
pabbajitabhÈve jhÈnaÑ uppÈdetvÈ taÑ lobhaÑ niggaÓhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 18 piÔÔhe Dhammapade.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto paÓÓikakule
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pÈpuÓi, “KuddÈlapaÓÉito”tissa nÈmaÑ ahosi. So
kuddÈlakena bh|miparikammaÑ katvÈ ÉÈkaÒceva alÈbukumbhaÓÉaeÄÈlukÈdÊni ca vapitvÈ tÈni vikkiÓanto kapaÓajÊvikaÑ kappesi. TaÒhissa
ekaÑ kuddÈlakaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ dhanaÑ nÈma natthi. So ekadivasaÑ
cintesi “kiÑ me gharÈvÈsena, nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. AthekadivasaÑ
kuddÈlakaÑ paÔicchannaÔÔhÈne ÔhapetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ taÑ
kuddÈlakaÑ anussaritvÈ lobhaÑ chindituÑ asakkonto kuÓÔhakuddÈlakaÑ
nissÈya uppabbaji. EvaÑ dutiyampi, tatiyampÊti cha vÈre taÑ kuddÈlakaÑ
paÔicchannaÔÔhÈne nikkhipitvÈ pabbajito ceva uppabbajito ca.
Sattame pana vÈre cintesi “ahaÑ imaÑ kuÓÔhakuddÈlakaÑ nissÈya
punappunaÑ uppabbajito, idÈni naÑ mahÈnadiyaÑ pakkhipitvÈ
pabbajissÈmÊ”ti nadÊtÊraÑ gantvÈ “sacassa patitaÔÔhÈnaÑ passissÈmi,
punÈgantvÈ uddharitukÈmatÈ bhaveyyÈ”ti taÑ kuddÈlakaÑ daÓÉe gahetvÈ
nÈgabalo thÈmasampanno sÊsassa uparibhÈge tikkhattuÑ ÈvijjhitvÈ1 akkhÊni
nimmÊletvÈ nadÊmajjhe khipitvÈ “jitaÑ me jitaÑ me”ti tikkhattuÑ
sÊhanÈdaÑ nadi. TasmiÑ khaÓe BÈrÈÓasirÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato
nadiyÈ sÊsaÑ nhÈyitvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito hatthikkhandhena
gacchamÈno taÑ bodhisattassa saddaÑ sutvÈ “ayaÑ puriso ‘jitaÑ me jitaÑ
me’ti vadati, ko nu kho etena jito, pakkosatha nan”ti pakkosÈpetvÈ “bho
purisa ahaÑ tÈva vijitasa~gÈmo idÈni jayaÑ gahetvÈ ÈgacchÈmi, tayÈ pana
ko jito”ti pucchi. Bodhisatto “mahÈrÈja tayÈ sa~gÈmasatampi
sa~gÈmasahassampi sa~gÈmasatasahassampi jinantena dujjitameva
kilesÈnaÑ ajitattÈ, ahaÑ pana mama abbhantare lobhaÑ niggaÓhanto kilese
jinin”ti kathentoyeva mahÈnadiÑ oloketvÈ ÈpokasiÓÈrammaÓaÑ jhÈnaÑ
nibbattetvÈ sampattÈnubhÈvo2 ÈkÈse nisÊditvÈ raÒÒo dhammaÑ desento
imaÑ gÈthamÈha–
70. “Na taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ avajÊyati.
TaÑ kho jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ nÈvajÊyatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. ŒviÒchetvÈ (SÊ)

2. JhÈnasamÈpattÈnubhÈvena (SyÈ, Ka)
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Tattha na taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ avajÊyatÊti yaÑ paccÈmitte
parÈjinitvÈ raÔÔhaÑ jitaÑ paÔiladdhaÑ punapi tehi1 paccÈmittehi avajÊyati,
taÑ jitaÑ sÈdhujitaÑ nÈma na hoti. KasmÈ? Puna avajÊyanato. Aparo
nayo–jitaÑ vuccati jayo. Yo paccÈmittehi saddhiÑ yujjhitvÈ adhigato jayo
puna tesu jinantesu parÈjayo hoti, so na sÈdhu na sobhano. KasmÈ? YasmÈ
puna parÈjayova hoti. TaÑ kho jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ nÈvajÊyatÊti
yaÑ kho pana paccÈmitte nimmathetvÈ jitaÑ puna tehi nÈvajÊyati, yo vÈ
ekavÈraÑ laddho jayo na puna parÈjayo hoti, taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ
sobhanaÑ, so jayo sÈdhu sobhano nÈma hoti. KasmÈ? Puna nÈvajÊyanato.
TasmÈ tvaÑ mahÈrÈja satakkhattumpi sahassakkhattumpi
satasahassakkhattumpi sa~gÈmasÊsaÑ jinitvÈpi sa~gÈmayodho nÈma na hosi.
KiÑ kÈraÓÈ? Attano kilesÈnaÑ ajitattÈ. Yo pana ekavÈrampi attano
abbhantare kilese jinÈti, ayaÑ uttamo sa~gÈmasÊsayodhoti ÈkÈse
nisinnakova BuddhalÊlÈya raÒÒo dhammaÑ desesi. Uttamasa~gÈma
yodhabhÈvo panettha–
“Yo sahassaÑ sahassena, sa~gÈme mÈnuse jine.
EkaÒca jeyyamattÈnaÑ, sa ve sa~gÈmajuttamo”ti2–
IdaÑ suttaÑ sÈdhakaÑ.
RaÒÒo pana dhammaÑ suÓantasseva tada~gappahÈnavasena kilesÈ
pahÊnÈ, pabbajjÈya cittaÑ nami. RÈjabalassapi tatheva kilesÈ pahÊyiÑsu.
RÈjÈ “idÈni tumhe kahaÑ gamissathÈ”ti bodhisattaÑ pucchi. HimavantaÑ
pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajissÈmi mahÈrÈjÈti. “Tena hi ahampi
pabbajissÈmÊ”ti bodhisatteneva saddhiÑ nikkhami, balakÈyo
brÈhmaÓagahapatikÈ sabbÈ seniyoti sabbopi tasmiÑ ÔhÈne sannipatito
mahÈjanakÈyo raÒÒÈ saddhiÑyeva nikkhami. BÈrÈÓasivÈsinopi “amhÈkaÑ
kira rÈjÈ KuddÈlapaÓÉitassa dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajjÈbhimukho
hutvÈ saddhiÑ balakÈyena nikkhanto, mayaÑ idha kiÑ karissÈmÈ”ti
dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ sakalanagaravÈsino nikkhamiÑsu.
DvÈdasayojanikÈ parisÈ ahosi, taÑ ÈdÈya bodhisatto HimavantaÑ pÈvisi.
______________________________________________________________
1. Puna jitehi (SÊ, I)

2. Khu 1. 28 piÔÔhe Dhammapade.
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TasmiÑ khaÓe Sakkassa devaraÒÒo nisinnÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi.
So ÈvajjamÈno “KuddÈlapaÓÉito mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto”ti disvÈ
“mahÈsamÈgamo bhavissati, vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti
VissakammaÑ ÈmantetvÈ “tÈta KuddÈlapaÓÉito mahÈbhinikkhamanaÑ
nikkhanto, vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔati, tvaÑ HimavantappadesaÑ
gantvÈ same bh|mibhÈge dÊghato tiÑsayojanaÑ vitthÈrato
pannarasayojanaÑ assamapadaÑ mÈpehÊ”ti Èha. So “sÈdhu devÈ”ti
paÔissuÓitvÈ gantvÈ tathÈ akÈsi. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana
HatthipÈlajÈtake Èvi bhavissati. IdaÒca hi taÒca ekaparicchedameva.
Vissakammopi assamapade paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ dussadde mige ca sakuÓe
ca amanusse ca paÔikkamÈpetvÈ tena tena disÈbhÈgena ekapadikamaggaÑ
mÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva agamÈsi. KuddÈlapaÓÉitopi taÑ parisaÑ
ÈdÈya HimavantaÑ pavisitvÈ sakkadattiyaÑ assamapadaÑ gantvÈ
Vissakammena mÈpitaÑ pabbajitaparikkhÈraÑ gahetvÈ paÔhamaÑ attano
pabbajitvÈ pacchÈ parisaÑ pabbÈjetvÈ assamapadaÑ bhÈjetvÈ adÈsi. Satta
rÈjÈno satta rajjÈni1 chaÉÉayiÑsu. TiÑsayojanaÑ assamapadaÑ p|ri.
KuddÈlapaÓÉito sesakasiÓesupi parikammaÑ katvÈ brahmavihÈre bhÈvetvÈ
parisÈya kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi, sabbe samÈpattilÈbhino hutvÈ
brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ. Ye pana tesaÑ
pÈricariyaÑ akaÑsu, te devalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ “evaÑ bhikkhave cittaÑ nÈmetaÑ kilesavasena allÊnaÑ
dummocayaÑ hoti, uppannÈ lobhadhammÈ duppajahÈ, evar|pepi paÓÉite
aÒÒÈÓe karontÊ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ ahesuÑ, keci sakadÈgÈmino, keci
anÈgÈmino, keci arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SatthÈpi anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, parisÈ BuddhaparisÈ,
KuddÈlapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
KuddÈlajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Itthivaggo sattamo.
______________________________________________________________
1. AdÈsi. Satta rajjÈni (SÊ), adÈsi. SakkattarajjÈni (I)
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TassuddÈnaÑ
AsÈtamantaÓÉabh|taÑ, TakkapaÓÉi durÈjÈnaÑ.
Anabhirati MudulakkhaÓaÑ, uccha~gampi ca sÈketaÑ.
VisavantaÑ KuddÈlakanti.
_____
8. VaruÓavagga
1. VaruÓajÈtakavaÓÓanÈ (71)

Yo pubbe karaÓÊyÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KuÔumbikaputtatissattheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ kira divase
SÈvatthivÈsino aÒÒamaÒÒasahÈyakÈ tiÑsamattÈ kulaputtÈ
gandhapupphavatthÈdÊni gahetvÈ “Satthu dhammadesanaÑ suÓissÈmÈ”ti
mahÈjanaparivutÈ JetavanaÑ gantvÈ nÈgamÈÄakasÈlamÈÄakÈdÊsu thokaÑ
nisÊditvÈ sÈyanhasamaye Satthari surabhigandhavÈsitÈya gandhakuÔito
nikkhamitvÈ dhammasabhaÑ gantvÈ ala~katabuddhÈsane nisinne saparivÈrÈ
dhammasabhaÑ gantvÈ SatthÈraÑ gandhapupphehi p|jetvÈ cakka~kitatalesu
phullapadumasassirikesu pÈdesu vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ dhammaÑ
suÓiÑsu.
Atha nesaÑ etadahosi “yathÈ yathÈ kho mayaÑ BhagavatÈ dhammaÑ
desitaÑ ÈjÈnÈma, pabbajeyyÈmÈ”ti. Te TathÈgatassa dhammasabhÈto
nikkhantakÈle TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu,
SatthÈ tesaÑ pabbajjaÑ adÈsi. Te ÈcariyupajjhÈye ÈrÈdhetvÈ upasampadaÑ
labhitvÈ paÒca vassÈni ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santike vasitvÈ dve mÈtikÈ
paguÓaÑ katvÈ kappiyÈkappiyaÑ ÒatvÈ tisso anumodanÈ uggaÓhitvÈ
cÊvarÈni sibbetvÈ rajitvÈ “samaÓadhammaÑ karissÈmÈ”ti ÈcariyupajjhÈye
ÈpucchitvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “mayaÑ
bhante bhavesu ukkaÓÔhitÈ jÈtijarÈbyÈdhimaraÓabhayabhÊtÈ, tesaÑ no
saÑsÈraparimocanatthÈya kammaÔÔhÈnaÑ kathethÈ”ti yÈciÑsu. SatthÈ tesaÑ
aÔÔhatiÑsÈya kammaÔÔhÈnesu sappÈyaÑ vicinitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathesi. Te
Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ
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pariveÓaÑ gantvÈ ÈcariyupajjhÈye oloketvÈ pattacÊvaramÈdÈya
“samaÓadhammaÑ karissÈmÈ”ti nikkhamiÑsu.
Atha nesaÑ abbhantare eko bhikkhu nÈmena KuÔumbikaputtatissatthero
nÈma kusÊto hÊnavÊriyo rasagiddho, so evaÑ cintesi “ahaÑ neva araÒÒe
vasituÑ, na padhÈnaÑ padahituÑ, na bhikkhÈcariyÈya yÈpetuÑ
sakkhissÈmi, ko me gamanena attho, nivattissÈmÊ”ti so vÊriyaÑ ossajitvÈ te
bhikkh| anugantvÈ nivatti. Tepi kho bhikkh| Kosalesu cÈrikaÑ caramÈnÈ
aÒÒataraÑ paccantagÈmaÑ gantvÈ taÑ upanissÈya ekasmiÑ araÒÒÈyatane
vassaÑ upagantvÈ antotemÈsaÑ appamattÈ ghaÔentÈ vÈyamantÈ
vipassanÈgabbhaÑ gÈhÈpetvÈ pathaviÑ unnÈdayamÈnÈ arahattaÑ patvÈ
vutthavassÈ pavÈretvÈ “paÔiladdhaguÓaÑ satthu ÈrocessÈmÈ”ti tato
nikkhamitvÈ anupubbena JetavanaÑ patvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ
ÈcariyupajjhÈye disvÈ1 TathÈgataÑ daÔÔhukÈmÈ Satthu santikaÑ gantvÈ
vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi saddhiÑ madhurapaÔisanthÈraÑ akÈsi. Te
katapaÔisanthÈrÈ attanÈ paÔiladdhaguÓaÑ TathÈgatassa ÈrocesuÑ, SatthÈ te
bhikkh| pasaÑsi. KuÔumbikaputtatissatthero SatthÈraÑ tesaÑ guÓakathaÑ
kathentaÑ disvÈ sayampi samaÓadhammaÑ kÈtukÈmo jÈto. Tepi kho
bhikkh| “mayaÑ bhante tameva araÒÒavÈsaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti
SatthÈraÑ ÈpucchiÑsu, SatthÈ “sÈdh|”ti anujÈni. Te SatthÈraÑ vanditvÈ
pariveÓaÑ agamaÑsu.
Atha so KuÔumbikaputtatissatthero rattibhÈgasamanantare
accÈraddhavÊriyo hutvÈ ativegena samaÓadhammaÑ karonto
majjhimayÈmasamanantare ÈlambanaphalakaÑ nissÈya Ôhitakova niddÈyanto
parivattitvÈ pati, |ruÔÔhikaÑ bhijji, vedanÈ mahantÈ jÈtÈ. TesaÑ bhikkh|naÑ
taÑ paÔijaggantÈnaÑ gamanaÑ na sampajji. Atha ne upaÔÔhÈnavelÈyaÑ
Ègate SatthÈ pucchi “nanu tumhe bhikkhave ‘sve gamissÈmÈ’ti hiyyo
ÈpucchitthÈ”ti2. Œma bhante, apica kho pana amhÈkaÑ sahÈyako
KuÔumbikaputtatissatthero akÈle ativegena samaÓadhammaÑ karonto
niddÈbhibh|to parivattitvÈ patito, |ruÔÔhissa bhinnaÑ, taÑ nissÈya amhÈkaÑ
gamanaÑ na sampajjÊti. SatthÈ “na bhikkhave idÈnevesa attano
hÊnavÊriyabhÈvena
______________________________________________________________
1. VanditvÈ (Ka)

2. ŒpucchathÈti (SyÈ)

336

KhuddakanikÈya

akÈle ativegena vÊriyaÑ karonto tumhÈkaÑ gamanantarÈyaÑ karoti,
pubbepesa tumhÈkaÑ gamanantarÈyaÑ akÈsiyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈyaÑ bodhisatto disÈpÈmokkho Ècariyo
hutvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni sippaÑ uggaÓhÈpesi. Athassa te mÈÓavÈ
ekadivasaÑ dÈruÑ ÈharaÓatthÈya araÒÒaÑ gantvÈ dÈr|ni uddhariÑsu.
TesaÑ antare eko kusÊtamÈÓavo mahantaÑ varuÓarukkhaÑ1 disvÈ
“sukkharukkho eso”ti saÒÒÈya “muhuttaÑ tÈva nipajjitvÈ pacchÈ rukkhaÑ
abhiruhitvÈ dÈr|ni pÈtetvÈ ÈdÈya gamissÈmÊ”ti uttarisÈÔakaÑ pattharitvÈ
nipajjitvÈ kÈkacchamÈno niddaÑ okkami. Itare mÈÓavakÈ dÈrukalÈpe
bandhitvÈ ÈdÈya gacchantÈ taÑ pÈdena piÔÔhiyaÑ paharitvÈ pabodhetvÈ
agamaÑsu. KusÊtamÈÓavo uÔÔhÈya akkhÊni puÒchitvÈ puÒchitvÈ
avigataniddova varuÓarukkhaÑ abhiruhitvÈ sÈkhaÑ gahetvÈ attano
abhimukhaÑ ÈkaÉÉhitvÈ bhaÒjanto bhijjitvÈ uÔÔhitakoÔiyÈ attano akkhiÑ
bhindÈpetvÈ ekena hatthena taÑ pidhÈya ekena hatthena alladÈr|ni bhaÒjitvÈ
rukkhato oruyha dÈrukalÈpaÑ bandhitvÈ ukkhipitvÈ vegena gantvÈ tehi
pÈtitÈnaÑ dÈr|naÑ upari pÈtesi.
TaÑ divasaÒca janapadagÈmake ekaÑ kulaÑ “sve brÈhmaÓavÈcanakaÑ
karissÈmÈ”ti ÈcariyaÑ nimantesi. Œcariyo mÈÓavake Èha “tÈtÈ sve ekaÑ
gÈmakaÑ gantabbaÑ, tumhe pana nirÈhÈrÈ na sakkhissatha gantuÑ, pÈtova
yÈguÑ pacÈpetvÈ tattha gantvÈ attanÈ laddhakoÔÔhÈsaÒca amhÈkaÑ
pattakoÔÔhÈsaÒca sabbamÈdÈya ÈgacchathÈ”ti. Te pÈtova yÈgupacanatthÈya
dÈsiÑ uÔÔhÈpetvÈ “khippaÑ no yÈguÑ pacÈhÊ”ti ÈhaÑsu. SÈ dÈr|ni gaÓhantÊ
upari ÔhitÈni allavaruÓadÈr|ni gahetvÈ punappunaÑ mukhavÈtaÑ
dadamÈnÈpi aggiÑ ujjÈletuÑ asakkontÊ s|riyaÑ uÔÔhÈpesi. MÈÓavakÈ
“atidivÈ jÈto, idÈni na sakkÈ gantun”ti Ècariyassa santikaÑ agamiÑsu.
Œcariyo “kiÑ tÈtÈ na gatatthÈ”ti. Œma Ècariya na gatamhÈti. KiÑ kÈraÓÈti.
Asuko nÈma kusÊtamÈÓavo amhehi saddhiÑ dÈr|namatthÈya araÒÒaÑ2
gantvÈ varuÓarukkham|le niddÈyitvÈ
______________________________________________________________
1. VaraÓarukkhaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. DÈruvanaÑ (SÊ, SyÈ)
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pacchÈ vegena rukkhaÑ Èruyha akkhiÑ bhindÈpetvÈ allavaruÓadÈr|ni
ÈharitvÈ amhehi ÈnÊtadÈr|naÑ upari pakkhipi, yÈgupÈcikÈ tÈni
sukkhadÈrusaÒÒÈya gahetvÈ yÈva s|riyuggamanÈ ujjÈletuÑ nÈsakkhi, iminÈ
no kÈraÓena gamanantarÈyo jÈtoti. Œcariyo mÈÓavena katakammaÑ sutvÈ
“andhabÈlÈnaÑ kammaÑ nissÈya evar|pÈ parihÈni hotÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthaÑ samuÔÔhÈpesi–
71. “Yo pubbe karaÓÊyÈni, pacchÈ so kÈtumicchati.
VaruÓakaÔÔhabhaÒjova1, sa pacchÈ manutappatÊ”ti.
Tattha sa pacchÈ manutappatÊti yo koci puggalo “idaÑ pubbe
kattabbaÑ, idaÑ pacchÈ”ti avÊmaÑsitvÈ pubbe karaÓÊyÈni paÔhamameva
kattabbakammÈni pacchÈ karoti, ayaÑ varuÓakaÔÔhabhaÒjo amhÈkaÑ
mÈÓavako viya so bÈlapuggalo pacchÈ anutappati socati paridevatÊti attho.
EvaÑ bodhisatto antevÈsikÈnaÑ imaÑ kÈraÓaÑ kathetvÈ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni karitvÈ jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “na bhikkhave idÈnevesa tumhÈkaÑ antarÈyaÑ karoti, pubbepi
akÈsiyevÈ”ti imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ akkhibhedaÑ patto mÈÓavo |rubhedaÑ pattabhikkhu
ahosi, sesamÈÓavÈ BuddhaparisÈ, ÈcariyabrÈhmaÓo pana ahameva ahosin”ti.
VaruÓajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SÊlavanÈgarÈjajÈtakavaÓÓanÈ (72)
AkataÒÒussa posassÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÑ hi bhikkh| “Èvuso Devadatto akataÒÒ|
TathÈgatassa guÓe na jÈnÈtÊ”ti kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva
______________________________________________________________
1. VaraÓakaÔÔhabhaÒjova (SÊ, SyÈ, I)
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devadatto akataÒÒ|, pubbepi akataÒÒ|yeva, na kadÈci mayhaÑ guÓaÑ
jÈnÈtÊ”ti vatvÈ tehi yÈciyo atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantappadese hatthiyoniyaÑ nibbatti. So mÈtukucchito nikkhanto
sabbaseto ahosi rajatapuÒjasannibho, akkhÊni panassa maÓiguÄasadisÈni,
paÒÒÈyamÈnÈni paÒca pasÈdÈni1 ahesuÑ, mukhaÑ rattakambalasadisaÑ,
soÓÉÈ rattasuvaÓÓabindupaÔimaÓÉitaÑ rajatadÈmaÑ viya, cattÈro pÈdÈ
katalÈkhÈrasaparikammÈ viya. Evamassa dasahi pÈramÊhi ala~kato
r|pasotaggappatto2 attabhÈvo ahosi. Atha naÑ viÒÒutaÑ pattaÑ
sakalahimavante vÈraÓÈ sannipatitvÈ upaÔÔhahantÈ vicariÑsu. EvaÑ so
asÊtisahassavÈraÓaparivÈro Himavantappadese vasamÈno aparabhÈge gaÓe
dosaÑ disvÈ gaÓamhÈ kÈyavivekÈya3 ekakova araÒÒe vÈsaÑ kappesi.
SÊlavantatÈya ca panassa “SÊlavanÈgarÈjÈ”tveva nÈmaÑ ahosi.
Atheko BÈrÈÓasivÈsiko vanacarako HimavantaÑ pavisitvÈ attano
ÈjÊvabhaÓÉakaÑ gavesamÈno disÈ vavatthÈpetuÑ asakkonto maggam|Äho
hutvÈ maraÓabhayatÊto bÈhÈ paggayha paridevamÈno vicarati. Bodhisatto
tassa taÑ balavaparidevitaÑ sutvÈ “imaÑ purisaÑ dukkhÈ mocessÈmÊ”ti
kÈruÒÒena codito tassa santikaÑ agamÈsi, so taÑ disvÈva bhÊto palÈyi.
Bodhisatto taÑ palÈyantaÑ disvÈ tattheva aÔÔhÈsi, so puriso bodhisattaÑ
ÔhitaÑ disvÈ aÔÔhÈsi. Bodhisatto puna agamÈsi, so puna palÈyitvÈ tassa
ÔhitakÈle ÔhatvÈ cintesi “ayaÑ vÈraÓo mama palÈyanakÈle tiÔÔhati, ÔhitakÈle
Ègacchati, nÈyaÑ mayhaÑ anatthakÈmo, imamhÈ pana maÑ dukkhÈ
mocetukÈmo bhavissatÊ”ti s|ro hutvÈ aÔÔhÈsi. Bodhisatto taÑ upasa~kamitvÈ
“kasmÈ bho tvaÑ purisa paridevamÈno vicarasÊ”ti pucchi. SÈmi disÈ
vavatthÈpetuÑ asakkonto maggam|Äho hutvÈ maraÓabhayenÈti. Atha naÑ
bodhisatto attano vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ katipÈhaÑ phalÈphalehi santappetvÈ
“bho purisa mÈ bhÈyi, ahaÑ taÑ
______________________________________________________________
1. PaÒÒÈyamÈnapaÒcapasÈdÈni (SÊ, SyÈ, I)
2. R|paggappatto (SÊ)
3. KÈyavivekassa ca ÈnisaÑsaÑ (SÊ), kÈyavivekaÑ gantvÈ (SyÈ)
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manussapathaÑ nessÈmÊ”ti attano piÔÔhe nisÊdÈpetvÈ manussapathaÑ pÈyÈsi.
Atha kho so mittadubbhÊ puriso “sace koci pucchissati, ÈcikkhitabbaÑ
bhavissatÊ”ti bodhisattassa piÔÔhe nisinnoyeva rukkhanimittaÑ
pabbatanimittaÑ upadhÈrentova gacchati. Atha naÑ bodhisatto araÒÒÈ
nÊharitvÈ BÈrÈÓasigÈmimahÈmagge ÔhapetvÈ “bho purisa iminÈ maggena
gaccha, mayhaÑ pana vasanaÔÔhÈnaÑ pucchitopi apucchitopi mÈ kassaci
ÈcikkhÊ”ti taÑ uyyojetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑyeva agamÈsi. Atha so puriso
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ anuvicaranto dantakÈravÊthiÑ patvÈ dantakÈre
dantavikatiyo kurumÈne disvÈ “kiÑ pana bho jÊvadantampi labhitvÈ
gaÓheyyÈthÈ”ti. Bho kiÑ vadesi, jÊvadanto nÈma matahatthidantato
mahagghataroti. “Tena hi ahaÑ vo jÊvadantaÑ ÈharissÈmÊ”ti pÈtheyyaÑ
gahetvÈ kharakakacaÑ ÈdÈya bodhisattassa vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi.
Bodhisatto taÑ disvÈ “kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti pucchi. “AhaÑ sÈmi
duggato kapaÓo jÊvituÑ asakkonto tumhe dantakhaÓÉaÑ yÈcitvÈ sace
dassatha, taÑ ÈdÈya gantvÈ vikkiÓitvÈ tena m|lena jÊvissÈmÊ”ti Ègatoti. Hotu
bho, dantaÑ te dassÈmi, sace dantakappanatthÈya kakacaÑ atthÊti. KakacaÑ
gahetvÈ Ègatomhi sÈmÊti. “Tena hi dante kakacena kantitvÈ ÈdÈya gacchÈ”ti
bodhisatto pÈde samiÒjitvÈ1 gonisinnakaÑ nisÊdi. So dvepi aggadante chindi.
Bodhisatto te dante soÓÉÈya gahetvÈ “bho purisa nÈhaÑ ‘ete dantÈ mayhaÑ
appiyÈ amanÈpÈ’ti dammi, imehi pana me dantehi sataguÓena sahassaguÓena
satasahassaguÓena sabbadhammapaÔivedhanasamatthÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓadantÈva piyatarÈ, tassa me idaÑ dantadÈnaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓapaÔivijjhanatthÈya hot|”ti sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa ÈrÈdhanaÑ2
katvÈ dantayugalaÑ adÈsi.
So taÑ ÈdÈya gantvÈ vikkiÓitvÈ tasmiÑ m|le khÊÓe puna bodhisattassa
santikaÑ gantvÈ “sÈmi tumhÈkaÑ dante vikkiÓitvÈ laddham|laÑ
______________________________________________________________
1. SammiÒjetvÈ (SÊ), sammiÒjitvÈ (SyÈ)
2. ŒvajjanaÑ (SÊ), paÓidhÈnaÑ (SyÈ), ÈvapanaÑ (I)
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mayhaÑ iÓasodhanamattameva jÈtaÑ, avasesadante dethÈ”ti Èha. Bodhisatto
“sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ purimanayeneva kappÈpetvÈ avasesadante adÈsi. So
tepi vikkiÓitvÈ puna ÈgantvÈ “sÈmi jÊvituÑ na sakkomi, m|ladÈÔhÈ me
dethÈ”ti Èha. Bodhisatto “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ purimanayeneva nisÊdi. So
pÈpapuriso mahÈsattassa rajatadÈmasadisaÑ soÓÉaÑ maddamÈno
kelÈsak|ÔasadisaÑ kumbhaÑ abhiruhitvÈ ubho dantakoÔiyo paÓhiyÈ
paharanto maÑsaÑ viy|hitvÈ kumbhaÑ Èruyha kharakakacena m|ladÈÔhÈ
kappetvÈ pakkÈmi. Bodhisattassa dassan|pacÈraÑ vijahanteyeva1 pana
tasmiÑ pÈpapurise catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ
ghanapathavÊ SineruyugandharÈdayo mahÈbhÈre duggandhajegucchÈni
g|thamuttÈdÊni ca dhÈretuÑ samatthÈpi tassa aguÓarÈsiÑ dhÈretuÑ
asakkontÊ viya bhijjitvÈ vivaraÑ adÈsi. TÈvadeva AvÊcimahÈnirayato
aggijÈlÈ nikkhamitvÈ taÑ mittadubbhipurisaÑ kulasantakena kambalena
pÈrupantÊ viya parikkhipitvÈ gaÓhi.
EvaÑ tassa pÈpapuggalassa pathaviÑ paviÔÔhakÈle tasmiÑ vanasaÓÉe
adhivatthÈ rukkhadevatÈ “akataÒÒ| mittadubbhÊ puggalo2 cakkavattirajjaÑ
datvÈpi tosetuÑ na sakkÈ”ti vanaÑ unnÈdetvÈ dhammaÑ desayamÈnÈ imaÑ
gÈthamÈha–
72. “AkataÒÒussa posassa, niccaÑ vivaradassino.
SabbaÑ ce pathaviÑ dajjÈ, neva naÑ abhirÈdhaye”ti.
Tattha akataÒÒussÈti attano kataguÓaÑ ajÈnantassa. PosassÈti purisassa.
Vivaradassinoti chiddameva okÈsameva olokentassa. SabbaÑ ce pathaviÑ
dajjÈti sacepi tÈdisassa puggalassa sakalaÑ cakkavattirajjaÑ, imaÑ vÈ pana
mahÈpathaviÑ parivattetvÈ pathavojaÑ dadeyya. Neva naÑ abhirÈdhayeti
evaÑ karontopi evar|paÑ kataguÓaviddhaÑsakaÑ koci paritosetuÑ vÈ
pasÈdetuÑ vÈ na sakkuÓeyyÈti attho.
EvaÑ sÈ devatÈ vanaÑ unnÈdetvÈ dhammaÑ desesi. Bodhisatto
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
1. Vijahante vijahanteyeva (SÊ)

2. AkataÒÒuÑ mittadubbhipuggalaÑ (SyÈ)
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SatthÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva akataÒÒ|, pubbepi
akataÒÒ|yevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mittadubbhÊ puggalo Devadatto ahosi,
rukkhadevatÈ SÈriputto, SÊlavanÈgarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SÊlavanÈgarÈjajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SaccaÑkirajÈtakavaÓÓanÈ (73)
SaccaÑ kirevamÈhaÑs|ti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. BhikkhusaÑghasmiÑ hi
dhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ “Èvuso Devadatto Satthu guÓaÑ na jÈnÈti,
vadhÈyayeva parisakkatÊ”ti Devadattassa aguÓaÑ kathente SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva Devadatto mayhaÑ vadhÈya
parisakkati, pubbepi parisakkiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa DuÔÔhakumÈro
nÈma putto ahosi kakkhaÄo pharuso pahaÔÈsÊvis|pamo, anakkositvÈ vÈ
apaharitvÈ vÈ kenaci saddhiÑ na katheti. So antojanassa ca bahijanassa ca
akkhimhi patitarajaÑ viya, khÈdituÑ ÈgatapisÈco viya ca amanÈpo ahosi
ubbejanÊyo. So ekadivasaÑ nadÊkÊÄaÑ kÊÄitukÈmo mahantena parivÈrena
nadÊtÊraÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe mahÈmegho uÔÔhahi, disÈ andhakÈrÈ jÈtÈ.
So dÈsapessajanaÑ Èha “etha bhaÓe, maÑ gahetvÈ nadÊmajjhaÑ netvÈ
nhÈpetvÈ ÈnethÈ”ti. Te taÑ tattha netvÈ “kiÑ no rÈjÈ karissati, imaÑ
pÈpapurisaÑ ettheva mÈremÈ”ti mantayitvÈ “ettha gaccha kÈÄakaÓÓÊ”ti
udake naÑ opilÈpetvÈ paccuttaritvÈ tÊre aÔÔhaÑsu. “KahaÑ kumÈro”ti ca
vutte “na mayaÑ kumÈraÑ passÈma, meghaÑ uÔÔhitaÑ disvÈ udake
nimujjitvÈ purato Ègato bhavissatÊ”ti. AmaccÈ raÒÒo santikaÑ agamaÑsu.
RÈjÈ “kahaÑ me putto”ti pucchi. Na jÈnÈma deva, meghe uÔÔhite
“purato

342

KhuddakanikÈya

Ègato bhavissatÊ”ti saÒÒÈya ÈgatamhÈti. RÈjÈ dvÈraÑ vivarÈpetvÈ “nadÊtÊraÑ
gantvÈ vicinathÈ”ti tattha tattha vicinÈpesi, koci kumÈraÑ nÈddasa.
Sopi kho meghandhakÈre deve vassante nadiyÈ vuyhamÈno ekaÑ
dÈrukkhandhaÑ disvÈ tattha nisÊditvÈ maraÓabhayatajjito paridevamÈno
gacchati. TasmiÑ pana kÈle BÈrÈÓasivÈsÊ eko seÔÔhi nadÊtÊre
cattÈlÊsakoÔidhanaÑ nidahitvÈva maranto dhanataÓhÈya dhanapiÔÔhe sappo
hutvÈ nibbatti, aparo tasmiÑ yeva padese tiÑsa koÔiyo nidahitvÈ
dhanataÓhÈya tattheva und|ro hutvÈ nibbatti. TesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ udakaÑ
pÈvisi. Te udakassa paviÔÔhamaggeneva nikkhamitvÈ sotaÑ chindantÈ gantvÈ
taÑ rÈjakumÈrena abhinisinnaÑ dÈrukkhandhaÑ patvÈ eko ekaÑ koÔiÑ,
itaro itaraÑ Èruyha khandhapiÔÔheyeva nipajjiÑsu. TassÈyeva kho pana
nadiyÈ tÊre eko simbalirukkho atthi, tattheko suvapotako vasati. Sopi rukkho
udakena dhotam|lo nadÊpiÔÔhe pati, suvapotako deve vassante uppatitvÈ
gantuÑ asakkonto gantvÈ tasseva khandhassa ekapasse nilÊyi. EvaÑ te
cattÈro janÈ ekato vuyhamÈnÈ gacchanti.
Bodhisattopi kho tasmiÑ kÈle KÈsiraÔÔhe UdiccabrÈhmaÓakule
nibbattitvÈ vuÉÉhippatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ ekasmiÑ nadÊnivattane
paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vasati. So aÉÉharattasamaye ca~kamamÈno tassa
rÈjakumÈrassa balavaparidevanasaddaÑ sutvÈ cintesi “mÈdise nÈma
mettÈnuddayasampanne tÈpase passante etassa purisassa maraÓaÑ ayuttaÑ,
udakato uddharitvÈ tassa jÊvitadÈnaÑ dassÈmÊ”ti. So taÑ “mÈ bhÈyi mÈ
bhÈyÊ”ti assÈsetvÈ udakasotaÑ chindanto gantvÈ taÑ dÈrukkhandhaÑ ekÈya
koÔiyÈ gahetvÈ ÈkaÉÉhanto nÈgabalo thÈmasampanno ekavegena tÊraÑ patvÈ
kumÈraÑ ukkhipitvÈ tÊre patiÔÔhÈpesi. Tepi sappÈdayo disvÈ ukkhipitvÈ
assamapadaÑ netvÈ aggiÑ jÈletvÈ “ime dubbalatarÈ”ti paÔhamaÑ
sappÈdÊnaÑ sarÊraÑ sedetvÈ pacchÈ rÈjakumÈrassa sarÊraÑ sedetvÈ tampi
arogaÑ katvÈ ÈhÈraÑ dentopi paÔhamaÑ sappÈdÊnaÑyeva datvÈ pacchÈ
tassa phalÈphalÈni upanÈmesi. RÈjakumÈro “ayaÑ k|ÔatÈpaso maÑ
rÈjakumÈraÑ agaÓetvÈ tiracchÈnagatÈnaÑ sammÈnaÑ karotÊ”ti bodhisatte
ÈghÈtaÑ bandhi.
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Tato katipÈhaccayena sabbesupi tesu thÈmabalappattesu nadiyÈ oghe
pacchinne sappo tÈpasaÑ vanditvÈ Èha “bhante tumhehi mayhaÑ mahÈupakÈro kato, na kho panÈhaÑ daliddo, asukaÔÔhÈne me cattÈlÊsa
hiraÒÒakoÔiyo nidahitvÈ ÔhapitÈ, tumhÈkaÑ dhanena kicce sati sabbampetaÑ
dhanaÑ tumhÈkaÑ dÈtuÑ sakkomi, taÑ ÔhÈnaÑ ÈgantvÈ ‘dÊghÈ’ti
pakkoseyyÈthÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. Und|ropi tatheva tÈpasaÑ nimantetvÈ
“asukaÔÔhÈne ÔhatvÈ ‘und|rÈ’ti pakkoseyyÈthÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. Suvapotako
pana tÈpasaÑ vanditvÈ “bhante mayhaÑ dhanaÑ natthi, rattasÈlÊhi pana vo
atthe sati asukaÑ nÈma mayhaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ, tattha gantvÈ ‘suvÈ’ti
pakkoseyyÈtha, ahaÑ ÒÈtakÈnaÑ ÈrocetvÈ anekasakaÔap|ramattÈ rattasÈliyo1
ÈharÈpetvÈ dÈtuÑ sakkomÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. Itaro pana mittadubbhÊ
“dhammasudhammatÈya2 kiÒci avatvÈ gantuÑ ayuttaÑ, evaÑ3 taÑ attano
santikaÑ ÈgataÑ mÈressÈmÊ”ti cintetvÈ “bhante mayi rajje patiÔÔhite
ÈgaccheyyÈtha, ahaÑ vo cat|hi paccayehi upaÔÔhahissÈmÊ”ti vatvÈ pakkÈmi.
So gantvÈ na cirasseva rajje patiÔÔhÈsi.
Bodhisatto “VÊmaÑsissÈmi tÈva ne”ti paÔhamaÑ sappassa santikaÑ
gantvÈ avid|re ÔhatvÈ “dÊghÈ”ti pakkosi, so ekavacaneneva nikkhamitvÈ
bodhisattaÑ vanditvÈ “bhante imasmiÑ ÔhÈne cattÈlÊsa hiraÒÒakoÔiyo, tÈ
sabbÈpi nÊharitvÈ gaÓhathÈ”ti Èha. Bodhisatto “evamatthu, uppanne kicce
jÈnissÈmÊ”ti taÑ nivattetvÈ und|rassa santikaÑ gantvÈ saddamakÈsi, sopi
tatheva paÔipajji. Bodhisatto tampi nivattetvÈ suvassa santikaÑ gantvÈ
“suvÈ”ti pakkosi. Sopi ekavacaneneva rukkhaggato otaritvÈ bodhisattaÑ
vanditvÈ “kiÑ bhante mayhaÑ ÒÈtakÈnaÑ santikaÑ gantvÈ
Himavantappadesato tumhÈkaÑ sayaÑjÈtasÈlÊ ÈharÈpemÊ”ti pucchi.
Bodhisatto “atthe sati jÈnissÈmÊ”ti tampi nivattetvÈ “idÈni rÈjÈnaÑ
pariggaÓhissÈmÊ”ti gantvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase ÈkappasampattiÑ
katvÈ bhikkhÈcÈravattena nagaraÑ pÈvisi. TasmiÑ khaÓe so mittadubbhÊ
rÈjÈ ala~katahatthikkhandhavaragato mahantena
______________________________________________________________
1. AnekasakaÔap|ramatte rattasÈliyo (SÊ), anekasatavÈhap|raÓamattaÑ rattasÈliÑ (Ka)
2. Dhamme sudhammatÈya (Ka)
3. KiÒci avatvÈ eva (SÊ, I)
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parivÈrena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti. So bodhisattaÑ d|ratova disvÈ
“ayaÑ so k|ÔatÈpaso mama santike bhuÒjitvÈ vasitukÈmo Ègato, yÈva
parisamajjhe attano mayhaÑ kataguÓaÑ nappakÈseti, tÈvadevassa sÊsaÑ
chindÈpessÈmÊ”ti purise olokesi. “KiÑ karoma devÈ”ti ca vutte “esa
k|ÔatÈpaso maÑ kiÒci yÈcitukÈmo Ègacchati maÒÒe, etassa
kÈÄakaÓÓitÈpasassa maÑ passituÑ adatvÈva etaÑ gahetvÈ pacchÈbÈhaÑ
bandhitvÈ catukke catukke paharantÈ nagarÈ nikkhÈmetvÈ ÈghÈtane
sÊsamassa chinditvÈ sarÊraÑ s|le uttÈsethÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ gantvÈ niraparÈdhaÑ mahÈsattaÑ bandhitvÈ catukke catukke
paharantÈ ÈghÈtanaÑ netuÑ ÈrabhiÑsu. Bodhisatto pahaÔapahaÔaÔÔhÈne
“amma tÈtÈ”ti akanditvÈ nibbikÈro imaÑ gÈthamÈha–
73. “SaccaÑ kirevamÈhaÑsu, narÈ ekacciyÈ idha.
KaÔÔhaÑ niplavitaÑ1 seyyo, na tveve’kacciyo naro”ti.
Tattha saccaÑ kirevamÈhaÑs|ti avitathameva kira evaÑ vadanti. NarÈ
ekacciyÈ idhÈti idhekacce paÓÉitapurisÈ. KaÔÔhaÑ niplavitaÑ seyyoti nadiyÈ
vuyhamÈnaÑ sukkhadÈruÑ niplavitaÑ uttÈretvÈ thale ÔhapitaÑ seyyo
sundarataro. EvaÑ hi vadamÈnÈ2 te purisÈ saccaÑ kira vadanti. KiÑ
kÈraÓÈ? TaÒhi yÈgubhattÈdÊnaÑ pacanatthÈya, sÊtÈturÈnaÑ visibbanatthÈya,
aÒÒesampi ca parissayÈnaÑ haraÓatthÈya upakÈraÑ hoti. Na tveve’kacciyo
naroti ekacco pana mittadubbhÊ akataÒÒ| pÈpapuriso oghena vuyhamÈno
hatthena gahetvÈ uttÈrito na tveva seyyo. TathÈ hi ahaÑ imaÑ pÈpapurisaÑ
uttÈretvÈ imaÑ attano dukkhaÑ Èharinti. EvaÑ pahaÔapahaÔaÔÔhÈne imaÑ
gÈthamÈha.
TaÑ sutvÈ ye tattha paÓÉitapurisÈ, te ÈhaÑsu “kiÑ pana bho pabbajita
tayÈ amhÈkaÑ raÒÒo atthi koci guÓo kato”ti. Bodhisatto taÑ pavattiÑ
ÈrocetvÈ “evamimaÑ mahoghato uttÈrento ahameva attano dukkhaÑ
akÈsiÑ, ‘na vata me porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vacanaÑ katan’ti anussaritvÈ
evaÑ vadÈmÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. ViplÈvitaÑ (SÊ, I)

2. SundarataraÑ etanti vadamÈnÈ (Ka)
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TaÑ sutvÈ khattiyabrÈhmaÓÈdayo nagaravÈsino “svÈyaÑ mittadubbhÊ rÈjÈ
evaÑ guÓasampannassa attano jÊvitadÈyakassa guÓamattampi na jÈnÈti, taÑ
nissÈya kuto amhÈkaÑ vuÉÉhi, gaÓhatha nan”ti kupitÈ samantato uÔÔhahitvÈ
ususattipÈsÈÓamuggarÈdippahÈrehi hatthikkhandhagatameva naÑ ghÈtetvÈ
pÈde gahetvÈ kaÉÉhitvÈ parikhÈpiÔÔhe chaÉÉetvÈ bodhisattaÑ abhisiÒcitvÈ
rajje patiÔÔhÈpesuÑ.
So dhammena rajjaÑ kÈrento puna ekadivasaÑ sappÈdayo
pariggaÓhitukÈmo mahantena parivÈrena sappassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
“dÊghÈ”ti pakkosi, sappo ÈgantvÈ vanditvÈ “idaÑ te sÈmi dhanaÑ gaÓhÈ”ti
Èha. RÈjÈ cattÈlÊsahiraÒÒakoÔidhanaÑ amacce paÔicchÈpetvÈ und|rassa
santikaÑ gantvÈ “und|rÈ”ti pakkosi, sopi ÈgantvÈ vanditvÈ tiÑsakoÔidhanaÑ
niyyÈdesi. RÈjÈ tampi amacce paÔicchÈpetvÈ suvassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
“suvÈ”ti pakkosi. Sopi ÈgantvÈ pÈde vanditvÈ “kiÑ sÈmi sÈliÑ ÈharÈmÊ”ti
Èha. RÈjÈ “sÈlÊhi atthe sati Èharissasi, ehi gacchÈmÈ”ti sattatiyÈ hiraÒÒakoÔÊhi
saddhiÑ te tayopi jane gÈhÈpetvÈ nagaraÑ gantvÈ pÈsÈdavare mahÈtalaÑ
Èruyha dhanaÑ sa~gopetvÈ sappassa vasanatthÈya suvaÓÓanÈÄiÑ, und|rassa
phalikaguhaÑ, suvassa suvaÓÓapaÒjaraÑ kÈrÈpetvÈ sappassa ca suvassa ca
bhojanatthÈya devasikaÑ kaÒcanataÔÔake madhulÈje, und|rassa
gandhasÈlitaÓÉule dÈpesi, dÈnÈdÊni ca puÒÒÈni karoti. EvaÑ te cattÈropi janÈ
yÈvajÊvaÑ samaggÈ sammodamÈnÈ viharitvÈ jÊvitakkhaye yathÈkammaÑ
agamaÑsu.
SatthÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva mayhaÑ vadhÈya parisakkati,
pubbepi parisakkiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ
ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ DuÔÔharÈjÈ Devadatto ahosi, sappo
SÈriputto, und|ro MoggallÈno, suvo Œnando, pacchÈ rajjappatto
dhammarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SaccaÑkirajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
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4. RukkhadhammajÈtakavaÓÓanÈ (74)
SÈdh| sambahulÈ ÒÈtÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto udakakalahe
attano ÒÈtakÈnaÑ mahÈvinÈsaÑ paccupaÔÔhitaÑ ÒatvÈ ÈkÈsena gantvÈ
RohiÓÊnadiyÈ upari palla~kena nisÊditvÈ nÊlaraÑsiÑ vissajjetvÈ ÒÈtake
saÑvejetvÈ ÈkÈsÈ oruyha nadÊtÊre nisinno taÑ kalahaÑ Èrabbha kathesi.
Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana KuÓÈlajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ pana
SatthÈ ÒÈtake ÈmantetvÈ “mahÈrÈjÈ tumhe ÒÈtakÈ, ÒÈtakehi nÈma samaggehi
sammodamÈnehi bhavituÑ vaÔÔati. ©ÈtakÈnaÒhi sÈmaggiyÈ sati paccÈmittÈ
okÈsaÑ na labhanti, tiÔÔhantu tÈva manussabh|tÈ, acetanÈnaÑ rukkhÈnampi
sÈmaggiÑ laddhuÑ vaÔÔati. AtÊtasmiÒhi Himavantappadese mahÈvÈto
sÈlavanaÑ pahari, tassa pana sÈlavanassa aÒÒamaÒÒaÑ
rukkhagacchagumbalatÈhi sambandhattÈ2 ekarukkhampi pÈtetuÑ asakkonto
matthakamatthakeneva agamÈsi. EkaÑ pana a~gaÓe ÔhitaÑ
sÈkhÈviÔapasampannampi mahÈrukkhaÑ aÒÒehi rukkhehi asambandhattÈ
umm|letvÈ bh|miyaÑ pÈtesi, iminÈ kÈraÓena tumhehipi samaggehi
sammodamÈnehi bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ tehi yÈciyo atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente paÔhamaÑ uppanno
VessavaÓo mahÈrÈjÈ cavi, Sakko aÒÒaÑ VessavaÓaÑ Ôhapesi. EtasmiÑ
VessavaÓe parivatte pacchÈ nibbattavessavaÓo “rukkhagacchagumbalatÈnaÑ
attano attano ruccanaÔÔhÈne vimÈnaÑ gaÓhant|”ti sÈsanaÑ pesesi. TadÈ
bodhisatto Himavantappadese ekasmiÑ sÈlavane rukkhadevatÈ hutvÈ
nibbatti. So ÒÈtake Èha “tumhe vimÈnÈni gaÓhantÈ a~gaÓe Ôhitarukkhesu mÈ
gaÓhatha, imasmiÑ pana sÈlavane mayÈ gahitavimÈnaÑ parivÈretvÈ
ÔhitavimÈnÈni gaÓhathÈ”ti. Tattha bodhisattassa vacanakarÈ paÓÉitadevatÈ
bodhisattassa vimÈnaÑ parivÈretvÈ ÔhitavimÈnÈni gaÓhiÑsu. ApaÓÉitÈ pana
devatÈ “kiÑ amhÈkaÑ attho araÒÒavimÈnehi, mayaÑ manussapathe
gÈmanigamarÈjadhÈnidvÈresu vimÈnÈni gaÓhissÈma. GÈmÈdayo hi
upanissÈya vasamÈnÈ devatÈ lÈbhaggayasaggappattÈ hontÊ”ti manussapathe
a~gaÓaÔÔhÈne nibbattamahÈrukkhesu vimÈnÈni gaÓhiÑsu.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 113 piÔÔhe.

2. SambaddhattÈ (SÊ)
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AthekasmiÑ divase mahatÊ vÈtavuÔÔhi uppajji, vÈtassa atibalavatÈya1
daÄham|lÈ vanajeÔÔhakarukkhÈpi saÑbhaggasÈkhÈviÔapÈ sam|lÈ nipatiÑsu.
TaÑ pana aÒÒamaÒÒaÑ sambandhanena ÔhitaÑ sÈlavanaÑ patvÈ ito cito ca
paharanto ekarukkhampi pÈtetuÑ nÈsakkhi. BhaggavimÈnÈ devatÈ
nippaÔisaraÓÈ dÈrake hatthesu gahetvÈ HimavantaÑ gantvÈ attano pavattiÑ
sÈlavanadevatÈnaÑ kathayiÑsu, tÈ tÈsaÑ evaÑ ÈgatabhÈvaÑ bodhisattassa
ÈrocesuÑ. Bodhisatto “paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ aggahetvÈ nippaccayaÔÔhÈnaÑ
gatÈ nÈma evar|pÈva hontÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha–
74. “SÈdh| sambahulÈ ÒÈtÊ, api rukkhÈ araÒÒajÈ.
VÈto vahati ekaÔÔhaÑ, brahantampi vanappatÊn”ti.
Tattha sambahulÈ ÒÈtÊti cattÈro upÈdÈya tatuttari satasahassampi
sambahulÈ nÈma, evaÑ sambahulÈ aÒÒamaÒÒaÑ nissÈya vasantÈ ÒÈtakÈ.
SÈdh|ti sobhanÈ pasatthÈ, parehi appadhaÑsiyÈti attho. Api rukkhÈ
araÒÒajÈti tiÔÔhantu manussabh|tÈ, araÒÒe jÈtarukkhÈpi sambahulÈ
aÒÒamaÒÒ|patthambhena ÔhitÈ sÈdhuyeva. RukkhÈnampi hi sapaccayabhÈvo
laddhuÑ vaÔÔati. VÈto vahati ekaÔÔhanti puratthimÈdibhedo vÈto vÈyanto
a~gaÓaÔÔhÈne ÔhitaÑ ekaÔÔhaÑ ekakameva ÔhitaÑ brahantampi vanappatiÑ2
sÈkhÈviÔapasampannaÑ mahÈrukkhampi vahati, umm|letvÈ pÈtetÊti attho.
Bodhisatto imaÑ kÈraÓaÑ kathetvÈ Èyukkhaye yathÈkammaÑ gato.
SatthÈpi “evaÑ mahÈrÈjÈ ÒÈtakÈnaÑ tÈva sÈmaggiyeva laddhuÑ vaÔÔati,
samaggÈ sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsameva vasathÈ”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
devatÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, paÓÉitadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
RukkhadhammajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.

______________________________________________________________
1. AtithaddhatÈya (SÊ, SyÈ)

2. Vanappatinti (SÊ, SyÈ, Ka)
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5. MacchajÈtakavaÓÓanÈ (75)

Abhitthanaya pajjunnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attanÈ
vassÈpitavassaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ kira samaye KosalaraÔÔhe devo
na vassi, sassÈni milÈyanti, tesu tesu ÔhÈnesu taÄÈkapokkharaÓisarÈni
sussanti. JetavanadvÈrakoÔÔhakasamÊpe JetavanapokkharaÓiyÈpi udakaÑ
chijji. KalalagahanaÑ pavisitvÈ nipanne macchakacchape kÈkakulalÈdayo
kaÓayaggasadisehi tuÓÉehi koÔÔetvÈ nÊharitvÈ nÊharitvÈ vipphandamÈne
khÈdanti.
SatthÈ macchakacchapÈnaÑ taÑ byasanaÑ disvÈ mahÈkaruÓÈya
ussÈhitahadayo “ajja mayÈ devaÑ vassÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti pabhÈtÈya rattiyÈ
sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈ
mahÈbhikkhusaÑghaparivuto BuddhalÊlÈya SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto SÈvatthito vihÈraÑ gacchanto
JetavanapokkharaÓiyÈ sopÈne ÔhatvÈ ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda
udakasÈÔikaÑ Èhara, JetavanapokkharaÓiyaÑ nhÈyissÈmÊ”ti. Nanu bhante
JetavanapokkharaÓiyaÑ udakaÑ chinnaÑ, kalalamattameva avasiÔÔhanti.
Œnanda BuddhabalaÑ nÈma mahantaÑ, Èhara tvaÑ udakasÈÔikanti. Thero
ÈharitvÈ adÈsi. SatthÈ ekenantena udakasÈÔikaÑ nivÈsetvÈ ekenantena
sarÊraÑ pÈrupitvÈ “JetavanapokkharaÓiyaÑ nhÈyissÈmÊ”ti sopÈne aÔÔhÈsi.
Ta~khaÓaÒÒeva Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So
“kiÑ nu kho”ti Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ vassavalÈhakadevarÈjÈnaÑ
pakkosÈpetvÈ “tÈta SatthÈ ‘JetavanapokkharaÓiyaÑ nhÈyissÈmÊ’ti
dhurasopÈne Ôhito, khippaÑ sakalakosalaraÔÔhaÑ ekameghaÑ katvÈ
vassÈpehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ ekaÑ valÈhakaÑ1 nivÈsetvÈ ekaÑ
pÈrupitvÈ meghagÊtaÑ gÈyanto pÈcÊnalokadhÈtu-abhimukho pakkhandi.
PÈcÊnadisÈbhÈge khalamaÓÉalamattaÑ ekaÑ meghapaÔalaÑ uÔÔhÈya
satapaÔalaÑ sahassapaÔalaÑ hutvÈ abhitthanantaÑ vijjulatÈ nicchÈrentaÑ
adhomukhaÑ Ôhapita-udakakumbhÈkÈrena vassamÈnaÑ sakalakosalaraÔÔhaÑ
mahoghena viya ajjhotthari. Devo acchinnadhÈraÑ vassanto
______________________________________________________________
1. NÊlasÈÔakaÑ (Ka)
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muhutteneva JetavanapokkharaÓiÑ p|resi, dhurasopÈnaÑ Èhacca udakaÑ
aÔÔhÈsi.
SatthÈ pokkharaÓiyaÑ nhÈyitvÈ surattadupaÔÔaÑ1 nivÈsetvÈ
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ sugatamahÈcÊvaraÑ ekaÑsaÑ katvÈ
bhikkhusaÑghaparivuto gantvÈ gandhakuÔipariveÓe paÒÒattavarabuddhÈsane
nisÊditvÈ bhikkhusaÑghena vatte dassite uÔÔhÈya maÓisopÈnaphalake ÔhatvÈ
bhikkhusaÑghassa ovÈdaÑ datvÈ uyyojetvÈ surabhigandhakuÔiÑ pavisitvÈ
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappetvÈ sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ
sannipatitÈnaÑ bhikkh|naÑ “passathÈvuso Dasabalassa
khantimettÈnuddayasampattiÑ, vividhasassesu milÈyantesu nÈnÈjalÈsayesu
sussantesu macchakacchapesu mahÈdukkhaÑ pÈpuÓantesu kÈruÒÒaÑ paÔicca
‘mahÈjanaÑ dukkhÈ mocessÈmÊ’ti udakasÈÔikaÑ nivÈsetvÈ
JetavanapokkharaÓiyÈ dhurasopÈne ÔhatvÈ muhuttena sakalakosalaraÔÔhaÑ
mahoghena opilÈpento viya devaÑ vassÈpetvÈ mahÈjanaÑ
kÈyikacetasikadukkhato mocetvÈ vihÈraÑ paviÔÔho”ti kathÈya vattamÈnÈya
gandhakuÔito nikkhamitvÈ dhammasabhaÑ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
TathÈgato idÈneva mahÈjane kilamante devaÑ vassÈpeti, pubbe
tiracchÈnayoniyaÑ nibbattitvÈ maccharÈjakÈlepi vassÈpesiyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte imasmiÑ yeva KosalaraÔÔhe imissÈ SÈvatthiyÈ imasmiÑyeva
JetavanapokkharaÓiÔÔhÈne ekÈ valligahanaparikkhittÈ kandarÈ ahosi. TadÈ
bodhisatto macchayoniyaÑ nibbattitvÈ macchagaÓaparivuto tattha paÔivasati.
YathÈ pana idÈni, evameva tadÈpi tasmiÑ raÔÔhe devo na vassi, manussÈnaÑ
sassÈni milÈyiÑsu, vÈpitaÄÈkakandarÈdÊsu udakaÑ chijji, macchakacchapÈ
kalalagahanaÑ pavisiÑsu. ImissÈpi kandarÈya macchakacchapÈ
kalalagahanaÑ pavisitvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne nilÊyiÑsu. KÈkÈdayo tuÓÉena
koÔÔetvÈ nÊharitvÈ khÈdiÑsu.
Bodhisatto ÒÈtisaÑghassa taÑ byasanaÑ disvÈ “imaÑ tesaÑ dukkhaÑ
ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo mocetuÑ samattho nÈma natthi, saccakiriyaÑ katvÈ
______________________________________________________________
1. RattadupaÔÔaÑ (SÊ, SyÈ)
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devaÑ vassÈpetvÈ ÒÈtake maraÓadukkhÈ mocessÈmÊ”ti kÈÄavaÓÓaÑ
kaddamaÑ dvidhÈ viy|hitvÈ nikkhamitvÈ aÒjanarukkhasÈraghaÔikavaÓÓo
mahÈmaccho sudhotalohita~gamaÓiguÄasadisÈni akkhÊni ummÊletvÈ ÈkÈsaÑ
ulloketvÈ pajjunnadevarÈjassa saddaÑ datvÈ “bho pajjunna ahaÑ ÒÈtake
nissÈya dukkhito, tvaÑ mayi sÊlavante kilamante kasmÈ devaÑ na vassÈpesi,
mayÈ samÈnajÈtikÈnaÑ khÈdanaÔÔhÈne nibbattitvÈ taÓÉulappamÈÓampi
macchaÑ ÈdiÑ katvÈ khÈditapubbo nÈma natthi, aÒÒopi me pÈÓo jÊvitÈ na
voropitapubbo, iminÈ saccena devaÑ vassÈpetvÈ ÒÈtisaÑghaÑ me dukkhÈ
mocehÊ”ti vatvÈ paricÈrakaceÔakaÑ ÈÓÈpento viya pajjunnadevarÈjÈnaÑ
Èlapanto imaÑ gÈthamÈha–
75. “Abhitthanaya pajjunna, nidhiÑ kÈkassa nÈsaya.
KÈkaÑ sokÈya randhehi, maÒca sokÈ pamocayÈ”ti.
Tattha abhitthanaya pajjunnÈti pajjunno vuccati megho, ayaÑ pana
meghavasena laddhanÈmaÑ vassavalÈhakadevarÈjÈnaÑ Èlapati. AyaÑ
kirassa adhippÈyo–devo nÈma anabhitthananto vijjulatÈ anicchÈrento
vassantopi na sobhati, tasmÈ tvaÑ abhitthananto 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 nÈsehÊti. KÈkaÑ sokÈya randhehÊti kÈkasaÑgho imissÈ
kandarÈya udakena puÓÓÈya macche alabhamÈno socissati, taÑ kÈkagaÓaÑ
tvaÑ imaÑ kandaraÑ p|rento sokÈya randhehi, sokassatthÈya macchassa
assÈsatthÈya devaÑ vassÈpehi1. YathÈ antonijjhÈnalakkhaÓaÑ sokaÑ
pÈpuÓÈti, evaÑ karohÊti attho, maÒca sokÈ pamocayÈti ettha ca-kÈro
sampiÓÉanattho, maÒca mama ÒÈtake ca sabbeva imamhÈ maraÓasokÈ
mocehÊti.
______________________________________________________________
1. SokassatthÈya pÈpaya (SÊ), sokassatthÈya macchassa assÈsatthÈya (SyÈ)
Khu 4. 415 CariyÈpiÔake MaccharÈjacariyÈvaÓÓanÈyapi saddhiÑ saÑsandetabbaÑ.
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EvaÑ bodhisatto paricÈrakaceÔakaÑ ÈÓÈpento viya pajjunnaÑ ÈlapitvÈ
sakalakosalaraÔÔhe mahÈvassaÑ vassÈpetvÈ mahÈjanaÑ maraÓadukkhÈ
mocetvÈ jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ “na bhikkhave TathÈgato idÈneva devaÑ vassÈpeti, pubbe
macchayoniyaÑ nibbattopi vassÈpesiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ
ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ macchagaÓÈ
BuddhaparisÈ ahesuÑ, pajjunnadevarÈjÈ Œnando, maccharÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
MacchajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. Asa~kiyajÈtakavaÓÓanÈ (76)
Asa~kiyomhi gÈmamhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
SÈvatthivÈsiÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira sotÈpanno ariyasÈvako
kenacideva karaÓÊyena ekena sakaÔasatthavÈhena saddhiÑ maggaÑ
paÔipajjitvÈ ekasmiÑ araÒÒaÔÔhÈne sakaÔÈni mocetvÈ khandhÈvÈrabandhe
kate satthavÈhassa avid|re aÒÒatarasmiÑ rukkham|le ca~kamati. Athattano
kÈlaÑ sallakkhetvÈ paÒcasatÈ corÈ “khandhÈvÈraÑ vilumpissÈmÈ”ti
dhanumuggarÈdihatthÈ taÑ ÔhÈnaÑ parivÈrayiÑsu. UpÈsakopi
ca~kamatiyeva. CorÈ naÑ disvÈ “addhÈ esa khandhÈvÈrarakkhako
bhavissati, imassa niddaÑ okkantakÈle vilumpissÈmÈ”ti ajjhottharituÑ
asakkontÈ tattha tattheva aÔÔhaÑsu. Sopi upÈsako paÔhamayÈmepi
majjhimayÈmepi pacchimayÈmepi ca~kamantoyeva aÔÔhÈsi1. Pacc|sakÈle
jÈte corÈ okÈsaÑ alabhantÈ gahite pÈsÈÓamuggarÈdayo chaÉÉetvÈ
palÈyiÑsu.
UpÈsakopi attano kammaÑ niÔÔhÈpetvÈ puna SÈvatthiÑ ÈgantvÈ
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante attÈnaÑ rakkhamÈnÈ pararakkhakÈ2
hontÊ”ti pucchi. Œma upÈsaka attÈnaÑ rakkhanto parampi rakkhati, paraÑ
rakkhanto attÈnampi rakkhatÊti. So “yÈva subhÈsitaÒcidaÑ bhante
BhagavatÈ, ahaÑ
______________________________________________________________
1. Ca~kamaÑyeva adhiÔÔhÈsi (SÊ, I)

2. ParaÑ rakkhakÈ (SÊ, I), paraÑ rakkhitÈ (Ka)
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ekena satthavÈhena saddhiÑ maggaÑ paÔipanno rukkham|le ca~kamanto
‘maÑ rakkhissÈmÊ’ti sakalasatthaÑ rakkhin”ti Èha. SatthÈ “upÈsaka pubbepi
paÓÉitÈ attÈnaÑ rakkhantÈ paraÑ rakkhiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ Himavante vasanto loÓambilasevanatthÈya janapadaÑ ÈgantvÈ
janapadacÈrikaÑ caranto ekena satthavÈhena saddhiÑ maggaÑ paÔipajjitvÈ
ekasmiÑ araÒÒaÔÔhÈne satthe niviÔÔhe satthato avid|re jhÈnasukhena
vÊtinÈmento aÒÒatarasmiÑ rukkham|le ca~kamanto aÔÔhÈsi. Atha kho
paÒcasatÈ corÈ “sÈyamÈsabhattassa bhuttakÈle taÑ sakaÔasatthaÑ
vilumpissÈmÈ”ti ÈgantvÈ parivÈrayiÑsu. Te taÑ tÈpasaÑ disvÈ “sace ayaÑ
amhe passissati, satthavÈsikÈnaÑ Èrocessati, etassa nidd|pagatavelÈya
vilumpissÈmÈ”ti tattheva aÔÔhaÑsu. TÈpaso sakalampi rattiÑ ca~kamiyeva.
CorÈ okÈsaÑ alabhitvÈ gahitagahite muggarapÈsÈÓe chaÉÉetvÈ
sakaÔasatthavÈsÊnaÑ saddaÑ datvÈ “bhonto satthavÈsino sace esa
rukkham|le ca~kamanakatÈpaso ajja nÈbhavissa, sabbe mahÈvilopaÑ1 pattÈ
abhavissatha, sve tÈpasassa mahÈsakkÈraÑ kareyyÈthÈ”ti vatvÈ
pakkamiÑsu.
Te pabhÈtÈya rattiyÈ corehi chaÉÉite muggarapÈsÈÓÈdayo disvÈ bhÊtÈ
bodhisattassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “bhante diÔÔhÈ vo corÈ”ti pucchiÑsu.
ŒmÈvuso diÔÔhÈti. Bhante ettake vo core disvÈ bhayaÑ vÈ sÈrajjaÑ vÈ na
uppajjÊti. Bodhisatto “Èvuso core disvÈ bhayaÑ nÈma sadhanassa hoti, ahaÑ
pana niddhano, svÈhaÑ kiÑ bhÈyissÈmi. MayhaÑ hi gÈmepi araÒÒepi
vasantassa bhayaÑ vÈ sÈrajjaÑ vÈ natthÊ”ti vatvÈ tesaÑ dhammaÑ desento
imaÑ gÈthamÈha–
76. “Asa~kiyomhi gÈmamhi, araÒÒe natthi me bhayaÑ.
UjumaggaÑ samÈruÄho, mettÈya karuÓÈya cÈ”ti.
______________________________________________________________
1. MahÈvinÈsaÑ (Ka)
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Tattha asa~kiyomhi gÈmamhÊti sa~kÈya niyutto patiÔÔhitoti sa~kiyo, na
sa~kiyo asa~kiyo. AhaÑ gÈme vasantopi sa~kÈya appatiÔÔhitattÈ asa~kiyo
nibbhayo nirÈsa~koti dÊpeti. AraÒÒeti gÈmagÈm|pacÈravinimutte ÔhÈne.
UjumaggaÑ samÈruÄho, mettÈya karuÓÈya cÈti ahaÑ tikacatukkajjhÈnikÈhi
mettÈkaruÓÈhi kÈyava~kÈdivirahitaÑ ujuÑ brahmalokagÈmimaggaÑ
ÈruÄhoti vadati. Atha vÈ parisuddhasÊlatÈya kÈyavacÊmanova~kavirahitaÑ
ujuÑ devalokamaggaÑ ÈruÄhomhÊti dassetvÈ tato uttari mettÈya karuÓÈya ca
patiÔÔhitattÈ ujuÑ brahmalokamaggampi ÈruÄhomhÊtipi dasseti.
AparihÊnajjhÈnassa hi ekantena brahmalokaparÈyaÓattÈ mettÈkaruÓÈdayo
ujumaggÈ nÈma.
EvaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya dhammaÑ desetvÈ tuÔÔhacittehi tehi
manussehi sakkato p|jito yÈvajÊvaÑ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ
brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ satthavÈsino BuddhaparisÈ ahesuÑ, tÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
Asa~kiyajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. MahÈsupinajÈtakavaÓÓanÈ (77)
LÈb|ni sÊdantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto soÄasa mahÈsupine
Èrabbha kathesi. EkadivasaÑ kira KosalamahÈrÈjÈ rattiÑ nidd|pagato
pacchimayÈme soÄasa mahÈsupine disvÈ bhÊtatasito pabujjhitvÈ “imesaÑ
supinÈnaÑ diÔÔhattÈ kiÑ nu kho me bhavissatÊ”ti maraÓabhayatajjito
sayanapiÔÔhe nisinnakova rattiÑ vÊtinÈmesi.
Atha naÑ pabhÈtÈya rattiyÈ brÈhmaÓapurohitÈ upasa~kamitvÈ “sukhaÑ
sayittha mahÈrÈjÈ”ti pucchiÑsu. Kuto me ÈcariyÈ sukhaÑ, ajjÈhaÑ
pacc|sasamaye soÄasa mahÈsupine passiÑ, somhi tesaÑ diÔÔhakÈlato
paÔÔhÈya bhayappattoti. “Vadetha mahÈrÈja, sutvÈ jÈnissÈmÈ”ti
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vutte brÈhmaÓÈnaÑ diÔÔhasupine kathetvÈ “kiÑ nu kho me imesaÑ
diÔÔhakÈraÓÈ bhavissatÊ”ti pucchi. BrÈhmaÓÈ hatthe vidhuniÑsu. “KasmÈ
hatthe vidhunathÈ”ti ca vutte “kakkhaÄÈ mahÈrÈja supinÈ”ti. KÈ tesaÑ
nipphatti bhavissatÊti. RajjantarÈyo jÊvitantarÈyo bhogantarÈyoti imesaÑ
tiÓÓaÑ antarÈyÈnaÑ aÒÒataroti. SappaÔikammÈ, appaÔikammÈti. KÈmaÑ ete
supinÈ atipharusattÈ appaÔikammÈ, mayaÑ pana te sappaÔikamme karissÈma,
ete paÔikkamÈpetuÑ asakkontÈnaÑ amhÈkaÑ sikkhitabhÈvo nÈma kiÑ
karissatÊti. KiÑ pana katvÈ paÔikkamÈpessathÈti. Sabbacatukkena yaÒÒaÑ
yajissÈma mahÈrÈjÈti. RÈjÈ bhÊtatasito “tena hi ÈcariyÈ mama jÊvitaÑ
tumhÈkaÑ hatthe hotu, khippaÑ me sotthiÑ karothÈ”ti Èha. BrÈhmaÓÈ
“bahuÑ dhanaÑ labhissÈma, bahuÑ khajjabhojjaÑ ÈharÈpessÈmÈ”ti
haÔÔhatuÔÔhÈ “mÈ cintayittha1 mahÈrÈjÈ”ti rÈjÈnaÑ samassÈsetvÈ rÈjanivesanÈ
nikkhamitvÈ bahinagare yaÒÒÈvÈÔaÑ katvÈ bah| catuppadagaÓe th|Ó|panÊte
katvÈ pakkhigaÓe samÈharitvÈ “idaÒcidaÒca laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti punappunaÑ
saÒcaranti.
Atha kho MallikÈ devÊ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
pucchi “kiÑ nu kho mahÈrÈja brÈhmaÓÈ punappunaÑ saÒcarantÊ”ti. SukhitÈ
tvaÑ bhadde, amhÈkaÑ kaÓÓam|le ÈsÊvisaÑ carantaÑ na jÈnÈsÊti. KiÑ etaÑ
mahÈrÈjÈti. MayÈ evar|pÈ dussupinÈ diÔÔhÈ, brÈhmaÓÈ “tiÓÓaÑ antarÈyÈnaÑ
aÒÒataro paÒÒÈyatÊ”ti vatvÈ “tesaÑ paÔighÈtÈya yaÒÒaÑ yajissÈmÈ”ti2 vatvÈ
punappunaÑ saÒcarantÊti. KiÑ pana te mahÈrÈja sadevake loke
aggabrÈhmaÓo supinapaÔikammaÑ pucchitoti. Kataro panesa bhadde
sadevake loke aggabrÈhmaÓoti. Sadevake loke aggapuggalaÑ sabbaÒÒuÑ
visuddhaÑ nikkilesaÑ mahÈbrÈhmaÓaÑ na jÈnÈsi. So hi BhagavÈ
supinantaraÑ jÈneyya, gaccha tvaÑ puccha taÑ mahÈrÈjÈti. “SÈdhu devÊ”ti
rÈjÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi.
SatthÈ madhurassaraÑ nicchÈretvÈ “kiÑ nu kho mahÈrÈja atippagova
ÈgatosÊ”ti Èha. AhaÑ bhante pacc|sasamaye soÄasa mahÈsupine disvÈ bhÊto
brÈhmaÓÈnaÑ ÈrocesiÑ, brÈhmaÓÈ “kakkhaÄÈ
______________________________________________________________
1. MÈ cintayi (SÊ)

2. YajÈmÈti (SÊ)
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mahÈrÈja supinÈ, etesaÑ paÔighÈtatthÈya sabbacatukkena yaÒÒaÑ
yajissÈmÈ”ti yaÒÒaÑ sajjenti, bah| pÈÓÈ maraÓabhayatajjitÈ, tumhe ca
sadevake loke aggapuggalÈ, atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ upÈdÈya natthi so Òe
yyadhammo, yo vo ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ nÈgacchati. EtesaÑ me supinÈnaÑ
nipphattiÑ kathetha BhagavÈti. EvametaÑ mahÈrÈja, sadevake loke maÑ
ÔhapetvÈ aÒÒo etesaÑ supinÈnaÑ antaraÑ vÈ nipphattiÑ vÈ jÈnituÑ
samattho nÈma natthi, ahaÑ te kathessÈmi, apica kho tvaÑ
diÔÔhadiÔÔhaniyÈmeneva supine kathehÊti. “SÈdhu bhante”ti rÈjÈ
diÔÔhaniyÈmeneva kathento1–
“UsabhÈ rukkhÈ gÈviyo gavÈ ca,
Asso kaÑso si~gÈlÊ ca kumbho.
PokkharaÓÊ ca apÈkacandanaÑ.
LÈb|ni sÊdanti silÈ plavanti,
MaÓÉ|kiyo kaÓhasappe gilanti.
KÈkaÑ suvaÓÓÈ parivÈrayanti,
TasÈ vakÈ eÄakÈnaÑ bhayÈ hÊ”ti–
ImaÑ mÈtikaÑ nikkhipitvÈ kathesi.
(1) AhaÑ bhante ekaÑ tÈva supinaÑ evaÑ addasaÑ–cattÈro
aÒjanavaÓÓÈ kÈÄa-usabhÈ “yujjhissÈmÈ”ti cat|hi disÈhi rÈja~gaÓaÑ ÈgantvÈ
“usabhayuddhaÑ passissÈmÈ”ti mahÈjane sannipatite yujjhanÈkÈraÑ
dassetvÈ naditvÈ gajjitvÈ ayujjhitvÈva paÔikkantÈ. ImaÑ paÔhamaÑ supinaÑ
addasaÑ, imassa ko vipÈkoti. “MahÈrÈja imassa vipÈko neva tava, na mama
kÈle bhavissati, anÈgate pana adhammikÈnaÑ kapaÓarÈj|naÑ
adhammikÈnaÒca manussÈnaÑ kÈle loke viparivattamÈne kusale ossanne
akusale ussanne lokassa parihÈyanakÈle devo na sammÈ vassissati,
meghapÈdÈ pacchijjissanti2, sassÈni milÈyissanti, dubbhikkhaÑ bhavissati,
vassitukÈmÈ viya cat|hi disÈhi meghÈ uÔÔhahitvÈ itthikÈhi Ètape patthaÔÈnaÑ
vÊhi-ÈdÊnaÑ temanabhayena antopavesitakÈle purisesu
kuddÈlapiÔakahatthesu ÈÄibandhanatthÈya nikkhantesu
______________________________________________________________
1. KathetuÑ Èrabhi (SyÈ)

2. MeghapÈdÈ ca chijjissanti (SÊ, SyÈ, I)
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vassanÈkÈraÑ dassetvÈ gajjitvÈ vijjulatÈ nicchÈretvÈ te usabhÈ viya
ayujjhitvÈ avassitvÈva palÈyissanti. Ayametassa vipÈko. TuyhaÑ pana
tappaccayÈ koci antarÈyo natthi, anÈgataÑ Èrabbha diÔÔho supino esa,
brÈhmaÓÈ pana attano jÊvitavuttiÑ nissÈya kathayiÑs|”ti evaÑ satthÈ
supinassa nipphattiÑ kathetvÈ Èha “dutiyaÑ kathehi mahÈrÈjÈ”ti.
(2) DutiyÈhaÑ bhante evaÑ addasaÑ–khuddakÈ rukkhÈ ceva gacchÈ
ca pathaviÑ bhinditvÈ vidatthimattampi ratanamattampi anuggantvÈva1
pupphanti ceva phalanti ca. ImaÑ dutiyaÑ addasaÑ, imassa ko vipÈkoti.
MahÈrÈja imassÈpi vipÈko lokassa parihÈyanakÈle manussÈnaÑ
parittÈyukakÈle bhavissati. AnÈgatasmiÒhi sattÈ tibbarÈgÈ bhavissanti,
asampattavayÈva kumÈriyo purisantaraÑ gantvÈ utuniyo ceva gabbhiniyo ca
hutvÈ puttadhÊtÈhi vaÉÉhissanti. KhuddakarukkhÈnaÑ pupphaÑ viya hi
tÈsaÑ utunibhÈvo, phalaÑ viya ca puttadhÊtaro bhavissanti. ItonidÈnampi te
bhayaÑ natthi, tatiyaÑ kathehi mahÈrÈjÈti.
(3) GÈviyo bhante tadahujÈtÈnaÑ vacchakÈnaÑ khÊraÑ pivantiyo
addasaÑ. AyaÑ me tatiyo supino, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi vipÈko
anÈgate eva manussÈnaÑ jeÔÔhÈpacÈyikakammassa naÔÔhakÈle bhavissati.
AnÈgatasmiÒhi sattÈ mÈtÈpit|su vÈ sassusasuresu vÈ lajjaÑ anupaÔÔhÈpetvÈ
sayameva kuÔumbaÑ saÑvidahantÈva ghÈsacchÈdanamattampi
mahallakÈnaÑ dÈtukÈmÈ dassanti, adÈtukÈmÈ na dassanti. MahallakÈ anÈthÈ
asayaÑvasÊ dÈrake ÈrÈdhetvÈ jÊvissanti tadahujÈtÈnaÑ vacchakÈnaÑ khÊraÑ
pivantiyo2 mahÈgÈviyo viya. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, catutthaÑ
kathehi mahÈrÈjÈti.
(4) DhuravÈhe bhante ÈrohapariÓÈhasampanne mahÈgoÓe
yugaparamparÈya ayojetvÈ taruÓe godamme dhure yojente addasaÑ, te
dhuraÑ vahituÑ asakkontÈ chaÉÉetvÈ aÔÔhaÑsu, sakaÔÈni nappavaÔÔiÑsu.
AyaÑ me catuttho supino, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi
______________________________________________________________
1. AnugantvÈva (SyÈ, Ka)

2. PivantÈ (SÊ, I)
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vipÈko anÈgate eva adhammikarÈj|naÑ kÈle bhavissati. AnÈgatasmiÒhi
adhammikakapaÓarÈjÈno paÓÉitÈnaÑ paveÓikusalÈnaÑ kammaÑ
nittharaÓasamatthÈnaÑ mahÈmattÈnaÑ yasaÑ na dassanti,
dhammasabhÈyaÑ vinicchayaÔÔhÈnepi paÓÉite vohÈrakusale mahallake
amacce na Ôhapessanti, tabbiparÊtÈnaÑ pana taruÓataruÓÈnaÑ yasaÑ
dassanti, tathÈr|pe eva vinicchayaÔÔhÈne Ôhapessanti, te rÈjakammÈni ceva
yuttÈyuttaÒca ajÈnantÈ neva taÑ yasaÑ ukkhipituÑ sakkhissanti, na
rÈjakammÈni nittharituÑ. Te asakkontÈ kammadhuraÑ chaÉÉessanti,
mahallakÈpi paÓÉitÈmaccÈ yasaÑ alabhantÈ kiccÈni nittharituÑ samatthÈpi
“kiÑ amhÈkaÑ etehi, mayaÑ bÈhirakÈ jÈtÈ, abbhantarikÈ taruÓadÈrakÈ
jÈnissantÊ”ti uppannÈni kammÈni na karissanti1, evaÑ sabbathÈpi tesaÑ
rÈj|naÑ hÈniyeva bhavissati, dhuraÑ vahituÑ asamatthÈnaÑ
vacchadammÈnaÑ dhure yojitakÈlo viya, dhuravÈhÈnaÒca mahÈgoÓÈnaÑ
yugaparamparÈya ayojitakÈlo viya bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ
natthi, paÒcamaÑ kathehi mahÈrÈjÈti.
(5) Bhante ekaÑ ubhatomukhaÑ assaÑ addasaÑ, tassa dvÊsu passesu
yavasaÑ2 denti, so dvÊhi mukhehi khÈdati. AyaÑ me paÒcamo supino,
imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi anÈgate adhammikarÈjakÈleyeva vipÈko
bhavissati. AnÈgatasmiÒhi adhammikÈ bÈlarÈjÈno adhammike lolamanusse
vinicchaye Ôhapessanti, te pÈpapuÒÒesu anÈdarÈ bÈlÈ sabhÈyaÑ nisÊditvÈ
vinicchayaÑ dentÈ ubhinnampi atthapaccatthikÈnaÑ3 hatthato laÒjaÑ
gahetvÈ khÈdissanti asso viya dvÊhi mukhehi yavasaÑ. ItonidÈnampi te
bhayaÑ natthi, chaÔÔhaÑ kathehi mahÈrÈjÈti.
(6) Bhante mahÈjano satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ sammajjitvÈ4
“idha passÈvaÑ karohÊ”ti ekassa jarasi~gÈlassa upanÈmesi, taÑ tattha
passÈvaÑ karontaÑ addasaÑ. AyaÑ me chaÔÔho supino, imassa ko vipÈkoti.
ImassÈpi vipÈko anÈgateyeva bhavissati.
______________________________________________________________
1. Na rakkhissanti (SyÈ)
3. AÔÔapaccatthikÈnaÑ (SyÈ)

2. YavasÊsaÑ (Ka)
4. PamajjitvÈ (Ka)
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AnÈgatasmiÒhi adhammikÈ vijÈtirÈjÈno1 jÈtisampannÈnaÑ kulaputtÈnaÑ
Èsa~kÈya yasaÑ na dassanti, akulÊnÈnaÑyeva dassanti2. EvaÑ mahÈkulÈni
duggatÈni bhavissanti, lÈmakakulÈni issarÈni. Te ca kulÊnapurisÈ jÊvituÑ
asakkontÈ “ime nissÈya jÊvissÈmÈ”ti akulÊnÈnaÑ dhÊtaro dassanti, iti tÈsaÑ
kuladhÊtÈnaÑ akulÊnehi saddhiÑ saÑvÈso jarasi~gÈlassa suvaÓÓapÈtiyaÑ
passÈvakaraÓasadiso bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, sattamaÑ
kathehÊti.
(7) Bhante eko puriso rajjuÑ vaÔÔetvÈ vaÔÔetvÈ pÈdam|le nikkhipati,
tena nisinnapÊÔhassa heÔÔhÈ sayitÈ ekÈ chÈtasi~gÈlÊ tassa ajÈnantasseva taÑ
khÈdati, evÈhaÑ addasaÑ. AyaÑ me sattamo supino, imassa ko vipÈkoti.
ImassÈpi anÈgateyeva vipÈko bhavissati. AnÈgatasmiÒhi itthiyo purisalolÈ
surÈlolÈ ala~kÈralolÈ visikhÈlolÈ ÈmisalolÈ bhavissanti dussÊlÈ durÈcÈrÈ, tÈ
sÈmikehi kasigorakkhÈdÊni kammÈni katvÈ kicchena kasirena sambhataÑ
dhanaÑ jÈrehi saddhiÑ suraÑ pivantiyo mÈlÈgandhavilepanaÑ
dhÈrayamÈnÈ antogehe accÈyikampi kiccaÑ anoloketvÈ gehe parikkhepassa
uparibhÈgenapi chiddaÔÔhÈnehipi jÈre upadhÈrayamÈnÈ sve
vapitabbayuttakaÑ bÊjampi koÔÔetvÈ yÈgubhattakhajjakÈdÊni sampÈdetvÈ
khÈdamÈnÈ vilumpissanti heÔÔhÈpÊÔhake nipannachÈtasi~gÈlÊ viya vaÔÔetvÈ
vaÔÔetvÈ pÈdam|le nikkhittarajjuÑ. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi,
aÔÔhamaÑ kathehÊti.
(8) Bhante rÈjadvÈre bah|hi tucchakumbhehi parivÈretvÈ ÔhapitaÑ ekaÑ
mahantaÑ p|ritakumbhaÑ addasaÑ. CattÈropi pana vaÓÓÈ cat|hi disÈhi
cat|hi anudisÈhi ca ghaÔehi udakaÑ ÈharitvÈ ÈharitvÈ p|ritakumbhameva
p|renti, p|ritap|ritaÑ udakaÑ uttaritvÈ palÈyati, tepi punappunaÑ tattheva
udakaÑ ÈsiÒcanti, tucchakumbhe pana olokentÈpi natthi. AyaÑ me aÔÔhamo
supino, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi anÈgateyeva vipÈko bhavissati.
AnÈgatasmiÒhi loko parihÈyissati,
______________________________________________________________
1. AdhammikarÈjÈno (SyÈ, Ka)
2. AkulÊneva vaÉÉhessanti (SÊ), kulÊne chaÉÉessanti, akulÊnÈnaÑyeva dassanti (Ka)
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raÔÔhaÑ nirojaÑ bhavissati, rÈjÈno duggatÈ kapaÓÈ bhavissanti. Yo issaro
bhavissati, tassa bhaÓÉÈgÈre satasahassamattÈ kahÈpaÓÈ bhavissanti, te evaÑ
duggatÈ sabbe jÈnapade attanova kamme1 kÈressanti, upaddutÈ manussÈ
sake kammante chaÉÉetvÈ rÈj|naÒÒeva atthÈya pubbaÓÓÈparaÓÓÈni vapantÈ
rakkhantÈ lÈyantÈ maddantÈ pavesentÈ ucchukhettÈni karontÈ yantÈni
karontÈ yantÈni vÈhentÈ phÈÓitÈdÊni pacantÈ pupphÈrÈme ca phalÈrÈme ca
karontÈ tattha tattha nipphannÈni pubbaÓÓÈdÊni ÈharitvÈ raÒÒo
koÔÔhÈgÈrameva p|ressanti, attano gehesu tucchakoÔÔhe olokentÈpi na
bhavissanti, tucchakumbhe anoloketvÈ p|ritakumbhe p|raÓasadisameva
bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, navamaÑ kathehÊti.
(9) Bhante ekaÑ paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ gambhÊraÑ sabbato
titthaÑ pokkharaÓiÑ addasaÑ. Samantato dvipadacatuppadÈ otaritvÈ tattha
pÈnÊyaÑ pivanti, tassÈ majjhe gambhÊraÔÔhÈne udakaÑ ÈvilaÑ, tÊrappadesesu
dvipadacatuppadÈnaÑ akkamaÔÔhÈne acchaÑ vippasannaÑ anÈvilaÑ.
EvÈhaÑ addasaÑ. AyaÑ me navamo supino, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi
anÈgateyeva vipÈko bhavissati. AnÈgatasmiÒhi rÈjÈno adhammikÈ
bhavissanti, chandÈdivasena agatiÑ gacchantÈ rajjaÑ kÈressanti, dhammena
vinicchayaÑ nÈma na dassanti, laÒjavittakÈ bhavissanti dhanalolÈ,
raÔÔhavÈsikesu nesaÑ khantimettÈnuddayÈ nÈma na bhavissanti, kakkhaÄÈ
pharusÈ ucchuyante ucchugaÓÔhikÈ2 viya manusse pÊÄentÈ nÈnappakÈrena3
baliÑ uppÈdentÈ dhanaÑ gaÓhissanti. ManussÈ balipÊÄitÈ kiÒci dÈtuÑ
asakkontÈ gÈmanigamÈdayo chaÉÉetvÈ paccantaÑ gantvÈ vÈsaÑ
kappessanti, majjhimajanapado suÒÒo bhavissati, paccanto ghanavÈso
seyyathÈpi pokkharaÓiyÈ majjhe udakaÑ ÈvilaÑ pariyante vippasannaÑ.
ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, dasamaÑ kathehÊti.
(10) Bhante ekissÈyeva kumbhiyÈ paccamÈnaÑ odanaÑ apÈkaÑ
addasaÑ “apÈkan”ti vicÈretvÈ4 vibhajitvÈ ÔhapitaÑ viya tÊhÈkÈrehi
paccamÈnaÑ,
______________________________________________________________
1. Attano balikammaÑ (Ka), attano vapakammaÑ (SyÈ)
3. NÈnappakÈrehi (SÊ), nÈnappakÈraÑ (SyÈ)

2. UcchukhaÓÉikÈ (KÈ)
4. VidhÈretvÈ (SÊ, I)
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ekasmiÑ passe1 atikilinno hoti, ekasmiÑ uttaÓÉulo, ekasmiÑ supakkoti.
AyaÑ me dasamo supino, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi anÈgateyeva vipÈko
bhavissati. AnÈgatasmiÒhi rÈjÈno adhammikÈ bhavissanti, tesu
adhammikesu rÈjayuttÈpi2 brÈhmaÓagahapatikÈpi negamajÈnapadÈpÊti
samaÓabrÈhmaÓe upÈdÈya sabbe manussÈ adhammikÈ bhavissanti, tato
tesaÑ ÈrakkhadevatÈ, balipaÔiggÈhikÈ devatÈ, rukkhadevatÈ,
ÈkÈsaÔÔhadevatÈti evaÑ devatÈpi adhammikÈ bhavissanti.
AdhammikarÈj|naÒca rajje vÈtÈ visamÈ kharÈ vÈyissanti, te
ÈkÈsaÔÔhavimÈnÈni kampessanti, tesu kampitesu devatÈ kupitÈ devaÑ
vassituÑ na dassanti, vassamÈnopi sakalaraÔÔhe ekappahÈrena na vassissati,
vassamÈnopi sabbattha kasikammassa vÈ vappakammassa vÈ upakÈrako
hutvÈ na vassissati. YathÈ ca raÔÔhe, evaÑ janapadepi gÈmepi ekataÄÈkepi
ekasarepi3 ekappahÈreneva na vassissati, taÄÈkassa uparibhÈge vassanto
heÔÔhÈbhÈge na vassissati, heÔÔhÈ vassanto upari na vassissati. EkasmiÑ
bhÈge sassaÑ ativassena nassissati, ekasmiÑ avassanena milÈyissati,
ekasmiÑ sammÈ vassamÈno sampÈdessati. EvaÑ ekassa raÒÒo rajje
vuttasassÈ tippakÈrÈ bhavissanti ekakumbhiyÈ odano viya. ItonidÈnampi te
bhayaÑ natthi, ekÈdasamaÑ kathehÊti.
(11) Bhante satasahassagghanikaÑ candanasÈraÑ p|titakkena
vikkiÓante4 addasaÑ. AyaÑ me ekÈdasamo supino, imassa ko vipÈkoti.
ImassÈpi anÈgateyeva mayhaÑ sÈsane parihÈyante vipÈko bhavissati.
AnÈgatasmiÒhi paccayalolÈ alajjÊ bhikkh| bah| bhavissanti, te mayÈ
paccayaloluppaÑ nimmathetvÈ kathitadhammadesanaÑ
cÊvarÈdicatupaccayahetu paresaÑ desessanti, paccayehi mucchitÈ
nissaraÓapakkhe ÔhitÈ nibbÈnÈbhimukhaÑ katvÈ desetuÑ na sakkhissanti,
kevalaÑ “padabyaÒjanasampattiÒceva madhurasaddaÒca sutvÈ mahagghÈni
cÊvarÈdÊni dassanti” iccevaÑ desessanti5.
______________________________________________________________
1. EkasmiÑ padese (Ka)
3. EkataÄÈkasarepi (SÊ, I)
5. Dassanti ceva dÈtukÈmÈ ca hontÊti desessanti (SÊ, I, Ka),
dassanti ceva dÈpessanti ca (SyÈ)

2. RÈjÈmaccÈpi (Ka)
4. VikkiÓantaÑ (Ka)
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Apare antaravÊthicatukkarÈjadvÈrÈdÊsu nisÊditvÈ kahÈpaÓaaÉÉhakahÈpaÓapÈdamÈsakar|pÈdÊnipi nissÈya desessanti. Iti mayÈ
nibbÈnagghanakaÑ katvÈ desitaÑ dhammaÑ catupaccayatthÈya ceva
kahÈpaÓaÉÉhakahÈpaÓÈdÊnaÑ atthÈya ca vikkiÓitvÈ desentÈ
satasahassagghanakaÑ candanasÈraÑ p|titakkena vikkiÓantÈ viya
bhavissanti. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, dvÈdasamaÑ kathehÊti.
(12) Bhante tucchalÈb|ni udake sÊdantÈni addasaÑ, imassa ko vipÈkoti.
Imassapi anÈgate adhammikarÈjakÈle loke viparivattanteyeva vipÈko
bhavissati. TadÈ hi rÈjÈno jÈtisampannÈnaÑ kulaputtÈnaÑ yasaÑ na
dassanti, akulÊnÈnaÑyeva dassanti, te issarÈ bhavissanti, itare daliddÈ.
RÈjasammukhepi rÈjadvÈrepi amaccasammukhepi vinicchayaÔÔhÈnepi
tucchalÈbusadisÈnaÑ akulÊnÈnaÑyeva kathÈ osÊditvÈ ÔhitÈ viya niccalÈ
suppatiÔÔhitÈ bhavissati. SaÑghasannipÈtesupi
saÑghakammagaÓakammaÔÔhÈnesu ceva
pattacÊvarapariveÓÈdivinicchayaÔÔhÈnesu ca dussÊlÈnaÑ
pÈpapuggalÈnaÑyeva kathÈ niyyÈnikÈ bhavissati, na lajjibhikkh|nanti evaÑ
sabbathÈpi tucchalÈbusÊdanakÈlo viya bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ
natthi, terasamaÑ kathehÊti.
(13) Bhante mahantamahantÈ k|ÔÈgÈrappamÈÓÈ ghanasilÈ nÈvÈ viya
udake plavamÈnÈ addasaÑ, imassa ko vipÈkoti. Imassapi tÈdiseyeva kÈle
vipÈko bhavissati. TadÈ hi adhammikarÈjÈno akulÊnÈnaÑ yasaÑ dassanti, te
issarÈ bhavissanti, kulÊnÈ duggatÈ. Tesu na keci gÈravaÑ karissanti,
itaresuyeva karissanti. RÈjasammukhe vÈ amaccasammukhe vÈ
vinicchayaÔÔhÈne vÈ vinicchayakusalÈnaÑ ghanasilÈsadisÈnaÑ kulaputtÈnaÑ
kathÈ na ogÈhitvÈ patiÔÔhahissati. Tesu kathentesu “kiÑ ime kathentÊ”ti itare
parihÈsameva karissanti. BhikkhusannipÈtesupi vuttappakÈresu ÔhÈnesu neva
pesale bhikkh| garukÈtabbe maÒÒissanti, nÈpi tesaÑ kathÈ pariyogÈhitvÈ
patiÔÔhahissati, silÈnaÑ plavanakÈlo viya bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ
natthi, cuddasamaÑ kathehÊti.
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(14) Bhante khuddakamadhukapupphappamÈÓÈ maÓÉ|kiyo
mahantamahante kaÓhasappe vegena anubandhitvÈ uppalanÈÄe viya
chinditvÈ chinditvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ gilantiyo addasaÑ, imassa ko
vipÈkoti. Imassapi loke parihÈyante anÈgate eva vipÈko bhavissati. TadÈ hi
manussÈ tibbarÈgajÈtikÈ1 kilesÈnuvattakÈ hutvÈ taruÓataruÓÈnaÑ attano
bhariyÈnaÑ vase vattissanti, gehe dÈsakammakarÈdayopi gomahiÑsÈdayopi
hiraÒÒasuvaÓÓampi sabbaÑ tÈsaÒÒeva ÈyattaÑ bhavissati. “AsukaÑ
hiraÒÒasuvaÓÓaÑ vÈ paricchadÈdijÈtaÑ vÈ kahan”ti vutte “yattha vÈ tattha
vÈ hotu, kiÑ tuyhiminÈ byÈpÈrena, tvaÑ mayhaÑ ghare santaÑ vÈ asantaÑ
vÈ jÈnitukÈmo jÈto”ti vatvÈ nÈnappakÈrehi akkositvÈ mukhasattÊhi koÔÔetvÈ
dÈsaceÔake viya attano vase katvÈ attano issariyaÑ pavattessanti. EvaÑ
madhukapupphappamÈÓÈnaÑ maÓÉ|kapotikÈnaÑ ÈsÊvise kaÓhasappe
gilanakÈlo viya bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, pannarasamaÑ
kathehÊti.
(15) Bhante dasahi asaddhammehi samannÈgataÑ gÈmagocaraÑ kÈkaÑ
kaÒcanavaÓÓatÈya “suvaÓÓÈ”ti laddhanÈme suvaÓÓarÈjahaÑse parivÈrente
addasaÑ, imassa ko vipÈkoti. ImassÈpi anÈgate dubbalarÈjakÈleyeva vipÈko
bhavissati. AnÈgatasmiÒhi rÈjÈno hatthisippÈdÊsu akusalÈ yuddhesu
avisÈradÈ bhavissanti, te attano rajjavipattiÑ Èsa~kamÈnÈ samÈnajÈtikÈnaÑ
kulaputtÈnaÑ issariyaÑ adatvÈ attano pÈdam|likanhÈpakakappakÈdÊnaÑ
dassanti, jÈtigottasampannÈ kulaputtÈ rÈjakule patiÔÔhaÑ alabhamÈnÈ jÊvikaÑ
kappetuÑ asamatthÈ hutvÈ issariye Ôhite jÈtigottahÊne akulÊne upaÔÔhahantÈ
vicarissanti, suvaÓÓarÈjahaÑsehi kÈkassa parivÈritakÈlo viya bhavissati.
ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi, soÄasamaÑ kathehÊti.
(16) Bhante pubbe dÊpino eÄake khÈdanti, ahaÑ pana eÄake dÊpino
anubandhitvÈ murumur|ti khÈdante addasaÑ. AthaÒÒe tasÈ vakÈ eÄake
d|ratova disvÈ tasitÈ tÈsappattÈ2 hutvÈ eÄakÈnaÑ bhayÈ palÈyitvÈ
______________________________________________________________
1. TibbarÈgÈ dujjÈtikÈ (SyÈ, Ka)
2. BhÊtatasitÈ utrÈsappattÈ (SyÈ), bhÊtÈ bhayappattÈ (Ka)
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gumbagahanÈdÊni pavisitvÈ nilÊyiÑsu, evÈhaÑ addasaÑ, imassa ko vipÈkoti.
Imassapi anÈgate adhammikarÈjakÈleyeva vipÈko bhavissati. TadÈ hi akulÊnÈ
rÈjavallabhÈ issarÈ bhavissanti, kulÊnÈ apaÒÒÈtÈ duggatÈ. Te rÈjavallabhÈ
rÈjÈnaÑ attano kathaÑ gÈhÈpetvÈ vinicchayaÔÔhÈnÈdÊsu balavanto hutvÈ
kulÊnÈnaÑ paveÓi-ÈgatÈni khettavatthÈdÊni “amhÈkaÑ santakÈni etÈnÊ”ti
abhiyuÒjitvÈ tesu “na tumhÈkaÑ, amhÈkan”ti1 ÈgantvÈ vinicchayaÔÔhÈnÈdÊsu
vivadantesu vettalatÈdÊhi paharÈpetvÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ apakaÉÉhÈpetvÈ
“attano pamÈÓaÑ na jÈnÈtha, amhehi saddhiÑ vivadatha, idÈni vo raÒÒo
kathetvÈ hatthapÈdacchedanÈdÊni kÈressÈmÈ”ti santajjessanti, te tesaÑ
bhayena attano santakÈni vatth|ni “tumhÈkaÑyevetÈni gaÓhathÈ”ti
niyyÈdetvÈ attano gehÈni pavisitvÈ bhÊtÈ nipajjissanti. PÈpabhikkh|pi pesale
bhikkh| yathÈruci viheÔhessanti, te pesalÈ bhikkh| paÔisaraÓaÑ alabhamÈnÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ gahanaÔÔhÈnesu nilÊyissanti. EvaÑ hÊnajaccehi ceva
pÈpabhikkh|hi ca upaddutÈnaÑ jÈtimantakulaputtÈnaÒceva
pesalabhikkh|naÒca eÄakÈnaÑ bhayena tasavakÈnaÑ palÈyanakÈlo viya
bhavissati. ItonidÈnampi te bhayaÑ natthi. Ayampi hi supino anÈgataÑyeva
Èrabbha diÔÔho. BrÈhmaÓÈ pana na dhammasudhammatÈya tayi sinehena
kathayiÑsu, “bahudhanaÑ labhissÈmÈ”ti ÈmisÈpekkhatÈya jÊvitavuttiÑ
nissÈya kathayiÑs|ti.
EvaÑ SatthÈ soÄasannaÑ mahÈsupinÈnaÑ nipphattiÑ kathetvÈ “na kho
mahÈrÈja etarahi tvaÒÒeva ime supine addasa, porÈÓakarÈjÈnopi addasaÑsu.
BrÈhmaÓÈpi nesaÑ evameva ime supine gahetvÈ yaÒÒamatthake khipiÑsu,
tato paÓÉitehi dinnanayena gantvÈ bodhisattaÑ pucchiÑsu. PorÈÓakÈ
paÓÉitÈpi nesaÑ ime supine kathentÈ iminÈva niyÈmena kathesun”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ
______________________________________________________________
1. Na tumhÈkamamhÈkanti (SÊ)
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ceva samÈpattiyo ca nibbattetvÈ Himavantappadese jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto
viharati. TadÈ BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto iminÈva niyÈmena ime supine
disvÈ brÈhmaÓe pucchi, brÈhmaÓÈ evameva yaÒÒaÑ yajituÑ ÈrabhiÑsu.
Tesu purohitassa antevÈsikamÈÓavo paÓÉito byatto ÈcariyaÑ Èha “Ècariya
tumhehi mayaÑ tayo vede uggaÓhÈpitÈ, nanu tesu ekaÑ mÈretvÈ ekassa
sotthikammassa kÈraÓaÑ nÈma natthÊ”ti. TÈta iminÈ upÈyena amhÈkaÑ
bahudhanaÑ uppajjissati, tvaÑ pana raÒÒo dhanaÑ rakkhitukÈmo maÒÒeti.
MÈÓavo “tena hi Ècariya tumhe tumhÈkaÑ kammaÑ karotha, ahaÑ
tumhÈkaÑ santike kiÑ karissÈmÊ”ti vicaranto raÒÒo uyyÈnaÑ agamÈsi.
TaÑ divasameva bodhisattopi taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “ajja mayi
manussapathaÑ gate mahÈjanassa bandhanÈ mokkho bhavissatÊ”ti ÈkÈsena
gantvÈ uyyÈne otaritvÈ suvaÓÓapaÔimÈ viya ma~galasilÈtale nisÊdi. MÈÓavo
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ
paÔisanthÈramakÈsi. Bodhisattopi tena saddhiÑ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ
“kiÑ nu kho mÈÓava rÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈretÊ”ti pucchi. Bhante rÈjÈ
nÈma dhammiko, apica kho taÑ brÈhmaÓÈ atitthe pakkhandÈpenti. RÈjÈ
soÄasa supine disvÈ brÈhmaÓÈnaÑ Èrocesi, brÈhmaÓÈ “yaÒÒaÑ yajissÈmÈ”ti
ÈraddhÈ, kiÑ nu kho bhante “ayaÑ nÈma imesaÑ supinÈnaÑ nipphattÊ”ti
rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ tumhÈkaÑ mahÈjanaÑ bhayÈ mocetuÑ na vaÔÔatÊti.
MayaÑ kho mÈÓava rÈjÈnaÑ na jÈnÈma, rÈjÈpi amhe na jÈnÈti. Sace pana
idhÈgantvÈ puccheyya, katheyyÈmassa mayanti. MÈÓavo “ahaÑ bhante taÑ
ÈnessÈmi, tumhe mamÈgamanaÑ udikkhantÈ muhuttaÑ nisÊdathÈ”ti
bodhisattaÑ paÔijÈnÈpetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “mahÈrÈja eko
ÈkÈsacÈriko tÈpaso tumhÈkaÑ uyyÈne otaritvÈ ‘tumhehi diÔÔhasupinÈnaÑ
nipphattiÑ kathessÈmÊ’ti tumhe pakkosatÊ”ti Èha.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ tÈvadeva mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ
gantvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno pucchi “tumhe kira bhante
mayÈ diÔÔhasupinÈnaÑ nipphattiÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Tena hi
kathethÈti. Kathemi mahÈrÈja, yathÈdiÔÔhe tÈva supine maÑ sÈvehÊti. “SÈdhu
bhante”ti rÈjÈ–
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77. “UsabhÈ rukkhÈ gÈviyo gavÈ ca,
Asso kaÑso si~gÈlÊ ca kumbho.
PokkharaÓÊ ca apÈkacandanaÑ.
LÈb|ni sÊdanti silÈ plavanti,
MaÓÉ|kiyo kaÓhasappe gilanti.
KÈkaÑ suvaÓÓÈ parivÈrayanti,
TasÈ vakÈ eÄakÈnaÑ bhayÈ hÊ”ti–
vatvÈ pasenadiraÒÒÈ kathitaniyÈmenevava supine kathesi.
Bodhisattopi tesaÑ idÈni SatthÈrÈ kathitaniyÈmeneva vitthÈrato
nipphattiÑ kathetvÈ pariyosÈne sayaÑ idaÑ kathesi–
“VipariyÈso vattati nayidha matthÊ”ti.
TatrÈyamattho–ayaÑ mahÈrÈja imesaÑ supinÈnaÑ nipphatti. YaÑ
panetaÑ tesaÑ paÔighÈtatthÈya yaÒÒakammaÑ vattati, taÑ vipariyÈso vattati
viparÊtato vattati, vipallÈsena vattatÊti vuttaÑ hoti. KiÑkÈraÓÈ? ImesaÒhi
nipphatti nÈma lokassa viparivattanakÈle, akÈraÓassa kÈraÓanti gahaÓakÈle,
kÈraÓassa akÈraÓanti chaÉÉanakÈle1, abh|tassa bh|tanti gahaÓakÈle,
bh|tassa abh|tanti jahanakÈle, alajjÊnaÑ ussannakÈle, lajjÊnaÒca parihÊnakÈle
bhavissati. Nayidha matthÊti idÈni pana tava vÈ mama vÈ kÈle idha imasmiÑ
purisayuge vattamÈne etesaÑ nipphatti natthi. TasmÈ etesaÑ paÔighÈtÈya
vattamÈnaÑ yaÒÒakammaÑ vipallÈsena vattati, alaÑ tena. Natthi te
itonidÈnaÑ bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈti mahÈpuriso rÈjÈnaÑ
samassÈsetvÈ mahÈjanaÑ bandhanÈ mocetvÈ puna ÈkÈse ÔhatvÈ raÒÒo
ovÈdaÑ datvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ “ito paÔÔhÈya mahÈrÈja
brÈhmaÓehi saddhiÑ ekato hutvÈ pasughÈtayaÒÒaÑ mÈ yajÊ”ti2 dhammaÑ
desetvÈ ÈkÈseneva attano vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈpi tassa ovÈde Ôhito
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “supinapaccayÈ te bhayaÑ
natthi, haretaÑ yaÒÒan”ti yaÒÒaÑ hÈretvÈ mahÈjanassa jÊvitadÈnaÑ datvÈ
______________________________________________________________
1. ChandÈdivasena gahaÓakÈle (Ka)

2. MÈ yajÈti (SÊ, I), nÈma jahÈti(Ka)
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anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi,
mÈÓavo SÈriputto, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
Parinibbute pana Bhagavati sa~gÊtikÈrakÈ “usabhÈ”ti-ÈdÊni tÊÓi1 padÈni
AÔÔhakathaÑ ÈropetvÈ “lÈb|nÊ”ti-ÈdÊni cattÈri2 padÈni ekaÑ gÈthaÑ katvÈ
EkakanipÈtapÈÄiÑ Èropesunti.
MahÈsupinajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. IllisajÈtakavaÓÓanÈ (78)
Ubho khaÒjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MacchariyakosiyaseÔÔhiÑ
Èrabbha kathesi. RÈjagahanagarassa kira avid|re SakkÈraÑ3 nÈma nigamo
ahosi, tattheko Macchariyakosiyo nÈma seÔÔhi asÊtikoÔivibhavo paÔivasati. So
tiÓaggena telabindumattampi neva paresaÑ deti, na attanÈ paribhuÒjati. Iti
tassa taÑ vibhavajÈtaÑ neva puttadÈrÈdÊnaÑ, na samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
atthaÑ anubhoti, rakkhasapariggahitapokkharaÓÊ viya aparibhogaÑ tiÔÔhati.
SatthÈ ekadivasaÑ pacc|sasamaye mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya
sakalalokadhÈtuyaÑ bodhaneyyabandhave olokento
paÒcacattÈlÊsayojanamatthake vasantassa tassa seÔÔhino sapajÈpatikassa
sotÈpattiphalassa upanissayaÑ addasa. Tato purimadivase4 pana rÈjÈnaÑ
upaÔÔhÈtuÑ rÈjagehaÑ gantvÈ rÈj|paÔÔhÈnaÑ katvÈ Ègacchanto ekaÑ
chÈtajjhattaÑ janapadamanussaÑ kummÈsap|raÑ kapallap|vaÑ khÈdantaÑ
disvÈ tattha pipÈsaÑ uppÈdetvÈ attano gharaÑ gantvÈ cintesi “sacÈhaÑ
‘kapallap|vaÑ khÈditukÈmomhÊ’ti vakkhÈmi, bah| mayÈ saddhiÑ
khÈditukÈmÈ bhavissanti, evaÑ me bah|ni taÓÉulasappimadhuphÈÓitÈdÊni
parikkhayaÑ gamissanti, na kassaci kathessÈmÊ”ti taÓhaÑ adhivÈsento
vicarati. So gacchante gacchante kÈle uppaÓÉupaÓÉukajÈto
dhamanisanthatagatto
______________________________________________________________
1. UsabhÈ rukkhÈdÊni ekÈdasa (SÊ, I)
3. SakkharaÑ (SÊ), SakkaraÑ (SyÈ, I)

2. PaÒca (SÊ, I)
4. Purimataradivase (SÊ, I)
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jÈto. Tato taÓhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto gabbhaÑ pavisitvÈ maÒcakaÑ
upag|hitvÈ nipajji, evaÑgatopi dhanahÈnibhayena kassaci kiÒci na kathesi.
Atha naÑ bhariyÈ upasa~kamitvÈ piÔÔhiÑ parimajjitvÈ “kiÑ te sÈmi
aphÈsukan”ti pucchi. Na me kiÒci aphÈsukaÑ atthÊti. Kinnu kho te rÈjÈ
kupitoti. RÈjÈpi me na kuppatÊti. Atha kiÑ te puttadhÊtÈhi vÈ
dÈsakammakarÈdÊhi vÈ kiÒci amanÈpaÑ kataÑ atthÊti. Evar|pampi natthÊti.
KismiÒci pana te taÓhÈ atthÊti. EvaÑ vuttepi dhanahÈnibhayena kiÒci avatvÈ
nissaddova nipajji. Atha naÑ bhariyÈ “kathehi sÈmi kismiÑ te taÓhÈ”ti Èha.
So vacanaÑ parigilanto viya “atthi me ekÈ taÓhÈ”ti Èha. KiÑ taÓhÈ sÈmÊti.
Kapallap|vaÑ khÈditukÈmomhÊti. Atha kimatthaÑ na kathesi, kiÑ tvaÑ
daliddo, idÈni sakalasakkÈranigamavÈsÊnaÑ pahonake kapallap|ve
pacissÈmÊti. KiÑ te etehi, te attano kammaÑ katvÈ khÈdissantÊti. Tena hi
ekaracchavÈsÊnaÑ pahonake pacÈmÊti. JÈnÈmahaÑ tava
mahaddhanabhÈvanti. Tena hi imasmiÑ gehamatte sabbesaÑ pahonakaÑ
katvÈ pacÈmÊti. JÈnÈmahaÑ tava mahajjhÈsayabhÈvanti. Tena hi te
puttadÈramattasseva pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. KiÑ pana te etehÊti. Tena
hi tuyhaÒca mayhaÒca pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. TvaÑ kiÑ karissasÊti.
Tena hi ekasseva te pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. ImasmiÑ ÔhÈne
paccamÈnaÑ bah| paccÈsÊsanti, sakalataÓÉule ÔhapetvÈ bhinnataÓÉule ca
uddhanakapallÈdÊni ca ÈdÈya thokaÑ khÊrasappimadhuphÈÓitaÒca gahetvÈ
sattabh|mikassa pÈsÈdassa uparimatalaÑ Èruyha paca, tatthÈhaÑ ekakova
nisÊditvÈ khÈdissÈmÊti. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ gahetabbaÑ gÈhÈpetvÈ
pÈsÈdaÑ Èruyha dÈsiyo vissajjetvÈ seÔÔhiÑ pakkosÈpesi. So Èdito paÔÔhÈya
dvÈrÈni pidahanto sabbadvÈresu s|cighaÔikÈni1 datvÈ sattamatalaÑ
abhiruhitvÈ tatthapi dvÈraÑ pidahitvÈ nisÊdi. BhariyÈpissa uddhane aggiÑ
jÈletvÈ kapallakaÑ ÈropetvÈ p|ve pacituÑ Èrabhi.
______________________________________________________________
1. S|cighaÔikaÑ (Ka)
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RÈjagahanagarassa avid|re SakkÈranigame MacchariyakosiyaseÔÔhi
‘kapallap|ve khÈdissÈmÊ’ti aÒÒesaÑ dassanabhayena sattabh|mike pÈsÈde
kapallap|ve pacÈpeti, tvaÑ tattha gantvÈ taÑ seÔÔhiÑ dametvÈ nibbisevanaÑ
katvÈ ubhopi jayampatike p|ve ca khÊrasappimadhuphÈÓitÈdÊni ca gÈhÈpetvÈ
attano balena JetavanaÑ Ènehi, ajjÈhaÑ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ
vihÈreyeva nisÊdissÈmi, p|veheva bhattakiccaÑ karissÈmÊ”ti. Thero “sÈdhu
bhante”ti Satthu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tÈvadeva iddhibalena taÑ
nigamaÑ gantvÈ tassa pÈsÈdassa sÊhapaÒjaradvÈre sunivattho supÈruto
ÈkÈseyeva maÓir|pakaÑ viya aÔÔhÈsi.
MahÈseÔÔhino theraÑ disvÈva hadayamaÑsaÑ kampi. So “ahaÑ
evar|pÈnaÒÒeva bhayena imaÑ ÔhÈnaÑ Ègato, ayaÒca ÈgantvÈ
vÈtapÈnadvÈre Ôhito”ti gahetabbagahaÓaÑ apassanto aggimhi
pakkhittaloÓasakkharÈ viya dosena taÔataÔÈyanto evamÈha “samaÓa ÈkÈse
ÔhatvÈ tvaÑ kiÑ labhissasi, ÈkÈse apade padaÑ dassetvÈ ca~kamantopi neva
labhissasÊ”ti. Thero tasmiÑyeva ÔhÈne aparÈparaÑ ca~kami. SeÔÔhi
“ca~kamanto kiÑ labhissasi, ÈkÈse palla~kena nisÊdamÈnopi na
labhissasiyevÈ”ti Èha. Thero palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. Atha naÑ “nisinno
kiÑ labhissasi, ÈgantvÈ vÈtapÈna-ummÈre Ôhitopi na labhissasÊ”ti Èha. Atha
thero ummÈre aÔÔhÈsi. Atha naÑ “ummÈre Ôhito kiÑ labhissasi,
dh|mÈyantopi na labhissasiyevÈ”ti Èha. Thero dh|mÈyi, sakalapÈsÈdo
ekadh|mo ahosi, seÔÔhino akkhÊnaÑ s|ciyÈ vijjhanakÈlo viya jÈto.
GehajjhÈyanabhayena pana naÑ “pajjalantopi na labhissasÊ”ti avatvÈ cintesi
“ayaÑ samaÓo suÔÔhu laggo, aladdhÈ na gamissati, ekamassa p|vaÑ
dÈpessÈmÊ”ti bhariyaÑ Èha “bhadde ekaÑ khuddakap|vaÑ pacitvÈ
samaÓassa datvÈ uyyojehi nan”ti. SÈ thokaÒÒeva piÔÔhaÑ kapallapÈtiyaÑ
pakkhipi, mahÈp|vo hutvÈ sakalapÈtiÑ p|retvÈ uddhumÈto aÔÔhÈsi.
SeÔÔhi taÑ disvÈ “bahu tayÈ piÔÔhaÑ gahitaÑ bhavissatÊ”ti sayameva
dabbikaÓÓena thokataraÑ piÔÔhaÑ gahetvÈ pakkhipi, p|vo purimap|vato
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mahantataro jÈto. EvaÑ yaÑ yaÑ pacati, so so mahantamahantova hoti. So
nibbinno bhariyaÑ Èha “bhadde imassa ekaÑ p|vaÑ dehÊ”ti. TassÈ pacchito
ekaÑ p|vaÑ gaÓhantiyÈ sabbe ekÈbaddhÈ allÊyiÑsu. SÈ seÔÔhiÑ Èha “sÈmi
sabbe p|vÈ ekato laggÈ, visuÑ kÈtuÑ na sakkomÊ”ti. “AhaÑ karissÈmÊ”ti
sopi kÈtuÑ nÈsakkhi. Ubho janÈ koÔiyaÑ gahetvÈ kaÉÉhantÈpi viyojetuÑ
nÈsakkhiÑsuyeva. Athassa p|vehi saddhiÑ vÈyamantasseva sarÊrato sedÈ
mucciÑsu, pipÈsÈ ca pacchijji. Tato bhariyaÑ Èha “bhadde na me p|vehi
attho, pacchiyÈ saddhiÑyeva imassa bhikkhussa dehÊ”ti. SÈ pacchiÑ ÈdÈya
theraÑ upasa~kamitvÈ sabbe p|ve therassa adÈsi. Thero ubhinnampi
dhammaÑ desesi, tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓe kathesi, “atthi dinnaÑ, atthi
yiÔÔhan”ti dÈnÈdÊnaÑ phalaÑ gaganatale puÓÓacandaÑ viya dassesi.
TaÑ sutvÈ pasannacitto seÔÔhi “bhante ÈgantvÈ imasmiÑ palla~ke
nisÊditvÈ p|ve paribhuÒjathÈ”ti Èha. Thero “mahÈseÔÔhi SammÈsambuddho
‘p|ve khÈdissÈmÊ’ti paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ vihÈre nisinno,
tumhÈkaÑ ruciyÈ sati seÔÔhibhariyaÑ p|ve ca khÊrÈdÊni ca gaÓhÈpetha,
Satthu santikaÑ gamissÈmÈ”ti Èha. KahaÑ pana bhante etarahi SatthÈti. Ito
paÒcacattÈlÊsayojanamatthake JetavanamahÈvihÈreti. Bhante kÈlaÑ
anatikkamitvÈ ettakaÑ addhÈnaÑ kathaÑ gamissÈmÈti. MahÈseÔÔhi
tumhÈkaÑ ruciyÈ sati ahaÑ vo attano iddhibalena nessÈmi, tumhÈkaÑ
pÈsÈde sopÈnasÊsaÑ attano ÔhÈneyeva bhavissati, sopÈnapariyosÈnaÑ pana
JetavanadvÈrakoÔÔhake bhavissati, uparipÈsÈdÈ heÔÔhÈpÈsÈdaÑ
otaraÓakÈlamattena vo JetavanaÑ nessÈmÊti. So “sÈdhu bhante”ti
sampaÔicchi. Thero sopÈnasÊsaÑ tattheva katvÈ “sopÈnapÈdam|laÑ
JetavanadvÈrakoÔÔhake hot|”ti adhiÔÔhÈsi, tathevÈhosi.
Iti thero seÔÔhiÒca seÔÔhibhariyaÒca uparipÈsÈdÈ heÔÔhÈ-otaraÓakÈlato
khippataraÑ JetavanaÑ sampÈpesi. Te ubhopi SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ
vanditvÈ kÈlaÑ ÈrocesuÑ, SatthÈ bhattaggaÑ pavisitvÈ
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. MahÈseÔÔhi
Buddhappamukhassa
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bhikkhusaÑghassa dakkhiÓodakaÑ adÈsi, seÔÔhibhariyÈ TathÈgatassa patte
p|ve patiÔÔhÈpesi. SatthÈ attano yÈpanamattaÑ gaÓhi, paÒcasatÈ bhikkh|pi
tatheva gaÓhiÑsu. SeÔÔhi khÊrasappimadhuphÈÓitasakkharÈdÊni dadamÈno
agamÈsi1. SatthÈ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpesi.
MahÈseÔÔhipi saddhiÑ bhariyÈya yÈvadatthaÑ khÈdi, p|vÈnaÑ
pariyosÈnameva na paÒÒÈyati, sakalavihÈre bhikkh|naÒca vighÈsÈdÈnaÒca
dinnepi na pariyanto paÒÒÈyati. “Bhante p|vÈ parikkhayaÑ na gacchantÊ”ti
Bhagavato ÈrocesuÑ. Tena hi JetavanadvÈrakoÔÔhake chaÉÉethÈti. Atha ne
dvÈrakoÔÔhakassa avid|re pabbhÈraÔÔhÈne chaÉÉayiÑsu. AjjatanÈpi taÑ
ÔhÈnaÑ “kapallap|vapabbhÈro”tveva paÒÒÈyati. MahÈseÔÔhi saddhiÑ
bhariyÈya BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, BhagavÈ
anumodanaÑ akÈsi, anumodanÈpariyosÈne ubhopi sotÈpattiphale patiÔÔhÈya
SatthÈraÑ vanditvÈ dvÈrakoÔÔhake sopÈnaÑ Èruyha attano pÈsÈdeyeva
patiÔÔhahiÑsu. Tato paÔÔhÈya mahÈseÔÔhi asÊtikoÔidhanaÑ BuddhasÈsaneyeva
vikiri.
Punadivase SammÈsambuddhe SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ JetavanaÑ
Ègamma bhikkh|naÑ SugatovÈdaÑ datvÈ gandhakuÔiÑ pavisitvÈ paÔisallÊne
sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ bhikkh| “passathÈvuso
MahÈmoggallÈnattherassÈnubhÈvaÑ, anupahacca saddhaÑ anupahacca
bhoge MacchariyaseÔÔhiÑ muhutteneva dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ p|ve
gÈhÈpetvÈ JetavanaÑ ÈnetvÈ Satthu sammukhaÑ katvÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈpesi, aho mahÈnubhÈvo thero”ti therassa guÓakathaÑ kathentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave kuladamakena
nÈma bhikkhunÈ kule aviheÔhetvÈ akilametvÈ pupphato reÓuÑ gaÓhantena
bhamarena viya upasa~kamitvÈ BuddhaguÓe jÈnÈpetabban”ti vatvÈ theraÑ
pasaÑsanto–
“YathÈpi bhamaro pupphaÑ, vaÓÓagandhamaheÔhayaÑ.
Paleti rasamÈdÈya, evaÑ gÈme munÊ care”ti2–
______________________________________________________________
1. DadamÈno parikkhayaÑ nÈgamÈsi (Ka)

2. Khu 1. 20 piÔÔhe Dhammapade.
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ImaÑ Dhammapade gÈthaÑ vatvÈ uttaripi1 therassa guÓaÑ pakÈsetuÑ “na
bhikkhave idÈneva MoggallÈnena MacchariyaseÔÔhi damito, pubbepi taÑ
dametvÈ kammaphalasambandhaÑ jÈnÈpesiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiyaÑ Illiso2
nÈma seÔÔhi ahosi asÊtikoÔivibhavo purisadosasamannÈgato khaÒjo kuÓÊ
visamakkhimaÓÉalo assaddho appasanno maccharÊ, neva aÒÒesaÑ deti, na
sayaÑ paribhuÒjati. RakkhasapariggahitapokkharaÓÊ viyassa gehaÑ ahosi.
MÈtÈpitaro panassa yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ dÈyakÈ dÈnapatino. So
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhitvÈyeva kulavaÑsaÑ nÈsetvÈ dÈnasÈlaÑ jhÈpetvÈ yÈcake
pothetvÈ nikkaÉÉhitvÈ dhanameva saÓÔhÈpesi.
So ekadivasaÑ rÈj|paÔÔhÈnaÑ gantvÈ attano gharaÑ Ègacchanto ekaÑ
maggakilantaÑ jÈnapadamanussaÑ ekaÑ surÈvÈrakaÑ ÈdÈya pÊÔhake
nisÊditvÈ ambilasurÈya kosakaÑ p|retvÈ p|retvÈ p|timacchakena
uttaribha~gena pivantaÑ disvÈ suraÑ pÈtukÈmo hutvÈ cintesi “sacÈhaÑ
suraÑ pivissÈmi, mayi pivante bah| pivitukÈmÈ bhavissanti, evaÑ me
dhanaparikkhayo bhavissatÊ”ti. So taÓhaÑ adhivÈsento vicaritvÈ gacchante
gacchante kÈle adhivÈsetuÑ asakkonto vihatakappÈso viya paÓÉusarÊro
ahosi dhammanisanthatagatto jÈto. AthekadivasaÑ gabbhaÑ pavisitvÈ
maÒcakaÑ upag|hitvÈ nipajji. TamenaÑ bhariyÈ upasa~kamitvÈ piÔÔhiÑ
parimajjitvÈ “kiÑ te sÈmi aphÈsukan”ti pucchi. SabbaÑ heÔÔhÈ
kathitaniyÈmeneva veditabbaÑ. “Tena hi ekasseva te pahonakaÑ suraÑ
karomÊ”ti pana vutte “gehe surÈya kÈriyamÈnÈya bah| paccÈsÊsanti,
antarÈpaÓato ÈharÈpetvÈpi na sakkÈ idha nisinnena pivitun”ti mÈsakamattaÑ
datvÈ antarÈpaÓato surÈvÈrakaÑ ÈharÈpetvÈ ceÔakena gÈhÈpetvÈ nagarÈ
nikkhamma nadÊtÊraÑ gantvÈ mahÈmaggasamÊpe ekaÑ gumbaÑ pavisitvÈ
surÈvÈrakaÑ ÔhapÈpetvÈ “gaccha tvan”ti ceÔakaÑ d|re nisÊdÈpetvÈ kosakaÑ
p|retvÈ suraÑ pÈtuÑ Èrabhi.
______________________________________________________________
1. Uttarimpi (SÊ, I)

2. IllÊso (SÊ, SyÈ, I)
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PitÈ panassa dÈnÈdÊnaÑ puÒÒÈnaÑ katattÈ devaloke Sakko hutvÈ
nibbatti. So tasmiÑ khaÓe “pavattati nu kho me dÈnaggaÑ, udÈhu no”ti
Èvajjento tassa appavattiÑ ÒatvÈ, puttassa kulavaÑsaÑ nÈsetvÈ dÈnasÈlaÑ
jhÈpetvÈ yÈcake nikkaÉÉhitvÈ macchariyabhÈve patiÔÔhÈya “aÒÒesaÑ
dÈtabbaÑ bhavissatÊ”ti bhayena gumbaÑ pavisitvÈ ekakasseva suraÑ
pivanabhÈvaÒca disvÈ “gacchÈmi, naÑ sa~khobhetvÈ dametvÈ
kammaphalasambandhaÑ jÈnÈpetvÈ dÈnaÑ dÈpetvÈ devaloke
nibbattanÈrahaÑ karomÊ”ti manussapathaÑ otaritvÈ IllisaseÔÔhinÈ sadisaÑ1
khaÒjaÑ kuÓiÑ visamacakkhumaÓÉalaÑ attabhÈvaÑ nimminitvÈ
BÈrÈÓasinagaraÑ pavisitvÈ raÒÒo nivesanadvÈre ÔhatvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ
ÈrocÈpetvÈ “pavisat|”ti vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ “kiÑ
mahÈseÔÔhi avelÈya ÈgatosÊ”ti Èha. Œma Ègatomhi, deva ghare me
asÊtikoÔimattaÑ dhanaÑ atthi, taÑ devo ÈharÈpetvÈ attano bhaÓÉÈgÈraÑ
p|rÈpet|ti. AlaÑ mahÈseÔÔhi tava dhanato amhÈkaÑ gehe bahutaraÑ
dhananti. Sace deva tumhÈkaÑ kammaÑ natthi, yathÈruciyÈ dhanaÑ
gahetvÈ dÈnaÑ dammÊti. Dehi mahÈseÔÔhÊti. So “sÈdhu devÈ”ti rÈjÈnaÑ
vanditvÈ nikkhamitvÈ IllisaseÔÔhino gehaÑ agamÈsi, sabbe
upaÔÔhÈkamanussÈ parivÈresuÑ, ekopi “nÈyaÑ Illiso”ti jÈnituÑ samattho
nÈma natthi.
So gehaÑ pavisitvÈ anto-ummÈre ÔhatvÈ dovÈrikaÑ pakkosÈpetvÈ “yo
aÒÒo mayÈ samÈnar|po ÈgantvÈ ‘mametaÑ gehan’ti pavisituÑ Ègacchati,
taÑ piÔÔhiyaÑ paharitvÈ nÊhareyyÈthÈ”ti vatvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈrahe
Èsane nisÊditvÈ seÔÔhibhariyaÑ pakkosÈpetvÈ sitÈkÈraÑ dassetvÈ “bhadde
dÈnaÑ demÈ”ti Èha. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈva seÔÔhibhariyÈ ca
puttadhÊtaro ca dÈsakammakarÈ ca2 “ettakaÑ kÈlaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ
cittameva3 natthi, ajja pana suraÑ pivitvÈ muducitto hutvÈ dÈtukÈmo jÈto
bhavissatÊ”ti vadiÑsu. Atha naÑ seÔÔhibhariyÈ “yathÈruciyÈ detha sÈmÊ”ti
Èha. Tena hi bherivÈdakaÑ pakkosÈpetvÈ “suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdÊhi
atthikÈ IllisaseÔÔhissa gharaÑ gacchant|”ti sakalanagare bheriÑ carÈpehÊti.
SÈ ca tathÈ kÈresi. MahÈjano pacchipasibbakÈdÊni gahetvÈ gehadvÈre
sannipati. Sakko
______________________________________________________________
1. NibbisesaÑ (SÊ, I)

2. DÈsakammakarÈdayo ca (SyÈ)

3. Cittampi (SÊ)
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sattaratanap|re gabbhe vivarÈpetvÈ “tumhÈkaÑ dammi, yÈvadicchakaÑ
gahetvÈ gacchathÈ”ti Èha. MahÈjano dhanaÑ nÊharitvÈ mahÈtale rÈsiÑ katvÈ
ÈbhatabhÈjanÈni p|retvÈ gacchati.
AÒÒataro janapadamanusso IllisaseÔÔhino goÓe tasseva rathe yojetvÈ
sattahi ratanehi p|retvÈ nagarÈ nikkhamma mahÈmaggaÑ paÔipajjitvÈ tassa
gumbassa avid|rena rathaÑ pesento1 “vassasataÑ jÊva sÈmi IllisaseÔÔhi, taÑ
nissÈya idÈni me yÈvajÊvaÑ kammaÑ akatvÈ jÊvitabbaÑ jÈtaÑ, taveva ratho,
taveva goÓÈ, taveva gehe satta ratanÈni, neva mÈtarÈ dinnÈni, na pitarÈ, taÑ
nissÈya laddhÈni sÈmÊ”ti seÔÔhino guÓakathaÑ kathento gacchati. So taÑ
saddaÑ sutvÈ bhÊtatasito cintesi “ayaÑ mama nÈmaÑ gahetvÈ idaÒcidaÒca
vadati, kacci nu kho mama dhanaÑ raÒÒÈ lokassa dinnan”ti gumbÈ
nikkhamitvÈ goÓe ca rathaÒca saÒjÈnitvÈ “are ceÔaka mayhaÑ goÓÈ,
mayhaÑ ratho”ti vatvÈ gantvÈ goÓe nÈsÈrajjuyaÑ gaÓhi, gahapatiko rathÈ
oruyha “are duÔÔhaceÔaka IllisamahÈseÔÔhi sakalanagarassa dÈnaÑ deti, tvaÑ
kiÑ ahosÊ”ti pakkhanditvÈ asaniÑ pÈtento viya khandhe paharitvÈ rathaÑ
ÈdÈya agamÈsi. So puna kampamÈno uÔÔhÈya paÑsuÑ puÒchitvÈ puÒchitvÈ
vegena gantvÈ rathaÑ gaÓhi, gahapatiko rathÈ otaritvÈ kesesu gahetvÈ
oÓÈmetvÈ kapparapahÈrehi koÔÔetvÈ gale gahetvÈ ÈgatamaggÈbhimukhaÑ
khipitvÈ pakkÈmi. EttÈvatÈssa surÈmado chijji. So kampamÈno vegena
nivesanadvÈraÑ gantvÈ dhanaÑ ÈdÈya gacchante mahÈjane disvÈ “ambho
kiÑ nÈmetaÑ, kiÑ rÈjÈ mama dhanaÑ vilumpÈpetÊ”ti taÑ taÑ gantvÈ2
gaÓhÈti, gahitagahitÈ paharitvÈ pÈdam|leyeva pÈtenti. So vedanÈppatto
gehaÑ pavisituÑ Èrabhi. DvÈrapÈlÈ “are duÔÔhagahapati kahaÑ pavisasÊ”ti
vaÑsapesikÈhi pothetvÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊhariÑsu.
So “ÔhapetvÈ idÈni rÈjÈnaÑ natthi me aÒÒo koci paÔisaraÓo”ti3 raÒÒo
santikaÑ gantvÈ “deva mama gehaÑ tumhe vilumpÈpethÈ”ti Èha. NÈhaÑ
seÔÔhi vilumpÈpemi, nanu tvameva ÈgantvÈ “sace tumhe na gaÓhatha, ahaÑ
mama dhanaÑ dÈnaÑ dassÈmÊ”ti nagare bheriÑ carÈpetvÈ dÈnaÑ adÈsÊti.
______________________________________________________________
1. PÈjento (SÊ)

2. GahetvÈ (Ka)

3. PaÔisaraÓanti (SyÈ, I, Ka)
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NÈhaÑ deva tumhÈkaÑ santikaÑ ÈgacchÈmi, kiÑ tumhe mayhaÑ
macchariyabhÈvaÑ na jÈnÈtha, ahaÑ tiÓaggena telabindumpi na kassaci
demi. Yo dÈnaÑ deti, taÑ pakkosÈpetvÈ vÊmaÑsatha devÈti. RÈjÈ sakkaÑ
pakkosÈpesi, dvinnaÑ janÈnaÑ visesaÑ neva rÈjÈ jÈnÈti, na amaccÈ.
MacchariyaseÔÔhi “kiÑ deva ayaÑ seÔÔhi, ahaÑ seÔÔhÊ”ti Èha. MayaÑ na
saÒjÈnÈma, atthi te koci saÒjÈnanakoti. BhariyÈ me devÈti. BhariyaÑ
pakkosÈpetvÈ “kataro te sÈmiko”ti pucchiÑsu. SÈ “ayan”ti sakkasseva
santike aÔÔhÈsi. PuttadhÊtaro dÈsakammakare ca pakkosÈpetvÈ pucchiÑsu,
sabbepi sakkasseva santike tiÔÔhanti.
Puna seÔÔhi cintesi “mayhaÑ sÊse piÄakÈ atthi kesehi paÔicchannÈ, taÑ
kho pana kappako eva jÈnÈti, taÑ pakkosÈpessÈmÊ”ti. So “kappako maÑ
deva saÒjÈnÈti, taÑ pakkosÈpethÈ”ti Èha. TasmiÑ pana kÈle bodhisatto tassa
kappako ahosi. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “IllisaseÔÔhiÑ jÈnÈsÊ”ti pucchi. SÊsaÑ
oloketvÈ jÈnissÈmi devÈti. Tena hi dvinnampi sÊsaÑ olokehÊti. TasmiÑ
khaÓe sakko sÊse piÄakaÑ mÈpesi. Bodhisatto dvinnampi sÊsaÑ olokento
piÄakÈ disvÈ “mahÈrÈja dvinnampi sÊse piÄakÈ attheva, nÈhaÑ etesu ekassÈpi
IllisabhÈvaÑ saÒjÈnituÑ sakkomÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
78. “Ubho khaÒjÈ ubho kuÓÊ, ubho visamacakkhukÈ1.
UbhinnaÑ piÄakÈ jÈtÈ, nÈhaÑ passÈmi illisan”ti.
Tattha ubhoti dvepi janÈ. KhaÒjÈti kuÓÔhapÈdÈ. KuÓÊti kuÓÔhahatthÈ.
VisamacakkhukÈti visamakkhimaÓÉalÈ kekarÈ. PiÄakÈti dvinnampi
ekasmiÑyeva sÊsapadese ekasaÓÔhÈnÈva piÄakÈ jÈtÈ. NÈhaÑ passÈmÊti ahaÑ
“imesu ayaÑ nÈma Illiso”ti na passÈmi, ekassÈpi illisabhÈvaÑ na jÈnÈmÊti
avoca.
Bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ seÔÔhi kampamÈno dhanasokena satiÑ
paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkonto tattheva pati. TasmiÑ khaÓe Sakko “nÈhaÑ
______________________________________________________________
1. VosamacakkhulÈ (SÊ)
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mahÈrÈja Illiso, sakkohamasmÊ”ti mahatiyÈ sakkalÊlÈya ÈkÈse aÔÔhÈsi.
Illisassa mukhaÑ puÒchitvÈ udakena siÒciÑsu, so uÔÔhÈya sakkaÑ
devarÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ Sakko Èha “Illisa idaÑ dhanaÑ
mama santakaÑ, na tava. AhaÒhi te pitÈ, tvaÑ mama putto. AhaÑ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ sakkattaÑ patto, tvaÑ pana me vaÑsaÑ upacchinditvÈ
adÈnasÊlo hutvÈ macchariye patiÔÔhÈya dÈnasÈlÈyo jhÈpetvÈ yÈcake
nikkaÉÉhitvÈ dhanameva saÓÔhÈpesi. TaÑ neva tvaÑ paribhuÒjasi, na
aÒÒesaÑ desi, rakkhasapariggahitaÑ viya tiÔÔhati. Sace me dÈnasÈlÈ pÈkatikÈ
katvÈ dÈnaÑ dassasi, iccetaÑ kusalaÑ. No ce dassasi, sabbaÑ te dhanaÑ
antaradhÈpetvÈ iminÈ indavajirena te sÊsaÑ chinditvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpessÈmÊ”ti. IllisaseÔÔhi maraÓabhayena santajjito “ito paÔÔhÈya dÈnaÑ
dassÈmÊ”ti paÔiÒÒaÑ adÈsi. Sakko tassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ ÈkÈse nisinnova
dhammaÑ desetvÈ taÑ sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva agamÈsi. Illisopi
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ “na bhikkhave idÈneva MoggallÈno MacchariyaseÔÔhiÑ dameti,
pubbepesa iminÈ damitoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Illiso MacchariyaseÔÔhi
ahosi, Sakko devarÈjÈ MahÈmoggallÈno, rÈjÈ Œnando, kappako pana
ahameva ahosin”ti.
IllisajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KharassarajÈtakavaÓÓanÈ (79)
Yato viluttÈ ca hatÈ ca gÈvoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
aÒÒataraÑ amaccaÑ Èrabbha kathesi. KosalaraÒÒo kira eko amacco rÈjÈnaÑ
ÈrÈdhetvÈ paccantagÈme rÈjabaliÑ labhitvÈ corehi saddhiÑ ekato hutvÈ
“ahaÑ manusse ÈdÈya araÒÒaÑ pavisissÈmi, tumhe gÈmaÑ vilumpitvÈ
upaÉÉhaÑ mayhaÑ dadeyyÈthÈ”ti vatvÈ pageva manusse sannipÈtetvÈ
araÒÒaÑ gantvÈ coresu ÈgantvÈ gÈviyo
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ghÈtetvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ gÈmaÑ vilumpitvÈ gatesu sÈyanhasamaye
mahÈjanaparivuto Ègacchati. Tassa na cirasseva taÑ kammaÑ pÈkaÔaÑ
jÈtaÑ. ManussÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ dosaÑ
patiÔÔhÈpetvÈ suniggahitaÑ niggahetvÈ aÒÒaÑ gÈmabhojakaÑ pesetvÈ
JetavanaÑ gantvÈ Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. BhagavÈ “na mahÈrÈja
idÈneva esa evaÑsÊlo, pubbepi evaÑsÊloyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente ekassa amaccassa
paccantagÈmaÑ adÈsi. SabbaÑ purimasadisameva. TadÈ pana bodhisatto
vaÓijjÈya paccante vicaranto tasmiÑ gÈmake nivÈsaÑ kappesi. So tasmiÑ
gÈmabhojake sÈyanhasamaye mahÈjanaparivÈrena bheriyÈ vajjamÈnÈya
Ègacchante “ayaÑ duÔÔhagÈmabhojako corehi saddhiÑ ekato hutvÈ gÈmaÑ
vilumpÈpetvÈ coresu palÈyitvÈ aÔaviÑ paviÔÔhesu idÈni upasant|pasanto viya
bheriyÈ vajjamÈnÈya ÈgacchatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
79. “Yato viluttÈ ca hatÈ ca gÈvo,
DaÉÉhÈni gehÈni jano ca nÊto.
AthÈgamÈ puttahatÈya putto,
KharassaraÑ ÉiÓÉimaÑ1 vÈdayanto”ti.
Tattha yatoti yadÈ. ViluttÈ ca hatÈ cÈti vilumpitvÈ bandhitvÈ2 ca nÊtÈ,
maÑsaÑ khÈdanatthÈya ca hatÈ. GÈvoti gor|pÈni. DaÉÉhÈnÊti aggiÑ datvÈ
jhÈpitÈni. Jano ca nÊtoti karamaraggÈhaÑ gahetvÈ nÊto. PuttahatÈya puttoti
hataputtÈya putto, nillajjoti attho. Chinnahirottappassa hi mÈtÈ nÈma natthi,
iti so tassÈ jÊvantopi hataputtaÔÔhÈne tiÔÔhatÊti3 hataputtÈya putto nÈma hoti.
Kharassaranti thaddhasaddaÑ. iÓÉimanti paÔahabheriÑ4.
EvaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya taÑ paribhÈsi. Na cireneva ca tassa
taÑ kammaÑ pÈkaÔaÑ jÈtaÑ, athassa rÈjÈ dosÈnur|paÑ niggahaÑ akÈsi.
______________________________________________________________
1. DeÓÉimaÑ (SÊ, SyÈ)
3. PuttaÔÔhÈne na tiÔÔhatÊti (SyÈ, Ka)

2. VilumpitvÈ vadhitvÈ (SyÈ), vilumpitvÈ (SÊ, I)
4. PahaÔabheriÑ (SyÈ, Ka)
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SatthÈ “na mahÈrÈja idÈnevesa evaÑsÊlo, pubbepi evaÑsÊloyevÈ”ti vatvÈ
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ amacco idÈni amaccoyeva, gÈthÈya udÈhÈrakapaÓÉitamanusso pana
ahameva ahosin”ti.
KharassarajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. BhÊmasenajÈtakavaÓÓanÈ (80)
YaÑ te pavikatthitaÑ pureti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
vikatthitaÑ1 bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Eko kira bhikkhu “Èvuso amhÈkaÑ
jÈtisamÈ jÈti, gottasamaÑ gottaÑ nÈma natthi, mayaÑ evar|pe nÈma
mahÈkhattiyakule jÈtÈ, gottena vÈ dhanena vÈ kulappadesena vÈ amhehi
sadiso nÈma natthi, amhÈkaÑ suvaÓÓarajatÈdÊnaÑ anto natthi,
dÈsakammakarÈpi no sÈlimaÑsodanaÑ bhuÒjanti, kÈsikavatthaÑ nivÈsenti,
kÈsikavilepanaÑ vilimpanti. MayaÑ pabbajitabhÈvena etarahi evar|pÈni
l|khÈni bhojanÈni bhuÒjÈma, l|khÈni cÊvarÈni dhÈremÈ”ti
theranavamajjhimÈnaÑ bhikkh|naÑ antare vikatthento jÈti-Èdivasena
vambhento khuÑsento2 vicarati. Athassa eko bhikkhu kulappadesaÑ
pariggaÓhitvÈ taÑ vikatthanabhÈvaÑ bhikkh|naÑ Èrocesi. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ “Èvuso asuko nÈma bhikkhu evar|pe
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ vikatthento vambhento khuÑsento2 vicaratÊ”ti
etassa aguÓaÑ kathayiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave so
bhikkhu idÈneva vikatthento vambhento khuÑsento2 vicarati, pubbepi
vikatthento vambhento khuÑsento vicarÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
nigamagÈme udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike tayo vede aÔÔhÈrasa vijjaÔÔhÈnÈni
uggahetvÈ sabbasippesu nipphattiÑ patvÈ C|ÄadhanuggahapaÓÉito
______________________________________________________________
1. VikatthikaÑ (SÊ, I)

2. VaÒcento (SÊ, SyÈ, I)
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nÈma ahosi. So TakkasilÈto nikkhamitvÈ sabbasamayasippÈni pariyesamÈno
MahiÑsakaraÔÔhaÑ agamÈsi. ImasmiÑ pana jÈtake bodhisatto thokaÑ rasso
oÓatÈkÈro ahosi. So cintesi “sacÈhaÑ kaÒci rÈjÈnaÑ upasa~kamissÈmi, so
‘evaÑ rassasarÊro tvaÑ kiÑ amhÈkaÑ kammaÑ karissasÊ’ti vakkhati,
yann|nÈhaÑ ÈrohapariÓÈhasampannaÑ abhir|paÑ ekaÑ purisaÑ phalakaÑ
katvÈ tassa piÔÔhicchÈyÈya jÊvikaÑ kappeyyan”ti. So tathÈr|paÑ purisaÑ
pariyesamÈno BhÊmasenassa nÈmekassa tantavÈyassa tantavÊtaÔÔhÈnaÑ1
gantvÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “samma tvaÑ kinnÈmosÊ”ti
pucchi. AhaÑ BhÊmaseno nÈmÈti. KiÑ pana tvaÑ evaÑ abhir|po
upadhisampanno hutvÈ imaÑ lÈmakakammaÑ karosÊti. JÊvituÑ asakkontoti.
“Samma mÈ etaÑ kammaÑ kari, sakalajambudÊpe mayÈ sadiso dhanuggaho
nÈma natthi. Sace panÈhaÑ kaÒci rÈjÈnaÑ passeyyaÑ, so maÑ ‘evaÑrasso
ayaÑ kiÑ amhÈkaÑ kammaÑ karissatÊ’ti kopeyya, tvaÑ rÈjÈnaÑ disvÈ
‘ahaÑ dhanuggaho’ti vakkhasi. RÈjÈ te paribbayaÑ datvÈ vuttiÑ nibaddhaÑ
dassati. AhaÑ te uppannakammaÑ karonto tava piÔÔhicchÈyÈya jÊvissÈmi.
EvaÑ ubhopi sukhitÈ bhavissÈma. Karohi mama vacanan”ti Èha. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchi.
Atha naÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ gantvÈ sayaÑ c|Ä|paÔÔhÈko hutvÈ taÑ
purato katvÈ rÈjadvÈre ÔhatvÈ raÒÒo ÈrocÈpesi. “Œgacchant|”ti vutte ubhopi
pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhaÑsu. “KiÑ kÈraÓÈ ÈgatatthÈ”ti ca vutte
BhÊmaseno Èha “ahaÑ dhanuggaho, mayÈ sadito sakalajambudÊpe
dhanuggaho natthÊ”ti. KiÑ pana labhanto maÑ upaÔÔhahissasÊti. AÉÉhamÈse
sahassaÑ labhanto upaÔÔhahissÈmi devÈti. AyaÑ te puriso kiÑ hotÊti.
C|Ä|paÔÔhÈko devÈti. SÈdhu upaÔÔhahÈti. Tato paÔÔhÈya BhÊmaseno rÈjÈnaÑ
upaÔÔhahati. UppannakiccaÑ panassa bodhisattova nittharati2.
Tena kho pana samayena KÈsiraÔÔhe ekasmiÑ araÒÒe bah|naÑ
manussÈnaÑ saÒcaraÓamaggaÑ byaggho chaÉÉÈpeti3, bah| manusse
gahetvÈ gahetvÈ khÈdati. TaÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ BhÊmasenaÑ
pakkosÈpetvÈ “sakkhissasi tÈta naÑ byagghaÑ gaÓhitun”ti Èha. Deva kiÑ
dhanuggaho
______________________________________________________________
1. TantavinanaÔÔhÈnaÑ (SÊ), tantavitataÔÔhÈnaÑ (SyÈ)
3. ChindÈpeti (Ka)

2. NiÔÔhÈpeti (Ka)
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nÈmÈhaÑ, yadi byagghaÑ gahetuÑ na sakkomÊti. RÈjÈ tassa paribbayaÑ
datvÈ uyyojesi. So gharaÑ gantvÈ bodhisattassa kathesi. Bodhisatto “sÈdhu
samma gacchÈ”ti Èha. TvaÑ pana na gamissasÊti. Œma na gamissÈmi,
upÈyaÑ pana te ÈcikkhissÈmÊti. Œcikkha sammÈti. TvaÑ byagghassa
vasanaÔÔhÈnaÑ sahasÈ ekakova mÈ agamÈsi, janapadamanusse pana
sannipÈtetvÈ ekaÑ vÈ dve vÈ dhanusahassÈni gÈhÈpetvÈ tattha gantvÈ
byagghassa uÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ palÈyitvÈ ekaÑ gumbaÑ pavisitvÈ urena
nipajjeyyÈsi, jÈnapadÈva byagghaÑ pothetvÈ gaÓhissanti, tehi byagghe
gahite tvaÑ dantehi ekaÑ valliÑ chinditvÈ koÔiyaÑ gahetvÈ matabyagghassa
santikaÑ gantvÈ “bho kenesa byaggho mÈrito, ahaÑ imaÑ byagghaÑ
goÓaÑ viya valliyÈ bandhitvÈ raÒÒo santikaÑ nessÈmÊ’ti valli-atthÈya
gumbaÑ paviÔÔho, mayÈ valliyÈ anÈbhatÈya eva kenesa mÈrito”ti katheyyÈsi.
Atha te jÈnapadÈ bhÊtatasitÈ “sÈmi mÈ raÒÒo ÈcikkhÊ”ti bahuÑ dhanaÑ
dassanti, byaggho tayÈ gahito bhavissati, raÒÒopi santikÈ bahuÑ dhanaÑ
labhissasÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ bodhisattena kathitaniyÈmeneva
byagghaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ khemaÑ katvÈ mahÈjanaparivuto BÈrÈÓasiÑ
ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ disvÈ “gahito me deva byaggho, araÒÒaÑ khemaÑ katan”ti
Èha. RÈjÈ tuÔÔho bahuÑ dhanaÑ adÈsi. PunekadivasaÑ “ekamaggaÑ
mahiÑso chaÉÉÈpetÊ”ti ÈrocesuÑ, rÈjÈ tatheva BhÊmasenaÑ pesesi. Sopi
bodhisattena dinnanayena byagghaÑ viya tampi gahetvÈ ÈgaÒchi, rÈjÈ puna
bahuÑ dhanaÑ adÈsi, mahantaÑ issariyaÑ jÈtaÑ. So issariyamadamatto
bodhisattaÑ avamaÒÒaÑ katvÈ tassa vacanaÑ na gaÓhÈti, “nÈhaÑ taÑ
nissÈya jÊvÈmi, kiÑ tvaÒÒeva puriso”ti-ÈdÊni pharusavacanÈni vadati.
Atha katipÈhaccayena eko sÈmantarÈjÈ ÈgantvÈ BÈrÈÓasiÑ uparundhitvÈ
“rajjaÑ vÈ detu, yuddhaÑ vÈ”ti raÒÒo sÈsanaÑ pesesi. RÈjÈ “yujjhÈhÊ”ti
BhÊmasenaÑ pesesi. So sabbasannÈhasannaddho rÈjavesaÑ1 gahetvÈ
susannaddhassa vÈraÓassa piÔÔhe nisÊdi. Bodhisattopi tassa maraÓabhayena
sabbasannÈhasannaddho BhÊmasenasseva pacchimÈsane nisÊdi. VÈraÓo
mahÈjanaparivuto nagaradvÈrena nikkhamitvÈ sa~gÈmasÊsaÑ pÈpuÓi.
BhÊmaseno yuddhabherisaddaÑ sutvÈva kampituÑ Èraddho. Bodhisatto
______________________________________________________________
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“idÈnesa hatthipiÔÔhito patitvÈ marissatÊ”ti hatthikkhandhato apatanatthaÑ
BhÊmasenaÑ yottena parikkhipitvÈ gaÓhi, BhÊmaseno sampahÈraÔÔhÈnaÑ
disvÈ maraÓabhayatajjito sarÊravaÄaÒjena hatthipiÔÔhiÑ d|sesi. Bodhisatto
“na kho te BhÊmasena purimena pacchimaÑ sameti, tvaÑ pubbe
sa~gÈmayodho viya ahosi, idÈni hatthipiÔÔhiÑ d|sesÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
80. “YaÑ te pavikatthitaÑ pure,
Atha te p|tisarÈ sajanti pacchÈ.
UbhayaÑ na sameti BhÊmasena,
YuddhakathÈ ca idaÒca te vihaÒÒan”ti.
Tattha yaÑ te pavikatthitaÑ pureti yaÑ tayÈ pubbe “kiÑ tvaÑyeva
puriso, nÈhaÑ puriso, ahampi sa~gÈmayodho”ti vikatthitaÑ
vambhanavacanaÑ vuttaÑ, idaÑ tÈva ekaÑ. Atha te p|tisarÈ sajanti
pacchÈti atha te ime p|tibhÈvena saraÓabhÈvena ca “p|tisarÈ”ti laddhanÈmÈ
sarÊravaÄaÒjadhÈrÈ sajanti vaÄaÒjanti paggharanti. PacchÈti tato pure
vikatthitato aparabhÈge, idÈni imasmiÑ sa~gÈmasÊseti attho. UbhayaÑ na
sameti BhÊmasenÈti idaÑ BhÊmasena ubhayaÑ na sameti. KataraÑ?
YuddhakathÈ ca idaÒca te vihaÒÒanti, yÈ ca pure kathitÈ yuddhakathÈ, yaÒca
te idÈni vihaÒÒaÑ kilamatho hatthipiÔÔhid|sanÈkÈrappatto vighÈtoti attho.
EvaÑ bodhisatto taÑ garahitvÈ “mÈ bhÈyi samma, kasmÈ mayi Ôhite
vihaÒÒasÊ”ti BhÊmasenaÑ hatthipiÔÔhito otÈretvÈ “nhÈyitvÈ gehameva
gacchÈ”ti uyyojetvÈ “ajja mayÈ pÈkaÔena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sa~gÈmaÑ
pavisitvÈ unnaditvÈ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ sapattarÈjÈnaÑ1 jÊvaggÈhaÑ
gÈhÈpetvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo santikaÑ agamÈsi. RÈjÈ tuÔÔho bodhisattassa
mahantaÑ yasaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya “C|ÄadhanuggahapaÓÉito”ti
sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi. So BhÊmasenassa paribbayaÑ datvÈ
sakaÔÔhÈnameva pesetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
______________________________________________________________
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SatthÈ “na bhikkhave idÈnevesa bhikkhu vikattheti, pubbepi
vikatthiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ BhÊmaseno vikatthitabhikkhu ahosi,
C|ÄadhanuggahapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
BhÊmasenajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
VaruÓavaggo aÔÔhamo.
TassuddÈnaÑ
VaruÓaÑ SÊlavanÈgaÑ, saccaÑkira rukkhadhammaÑ.
MaccharÈjÈ asa~kiyaÑ, mahÈsupina-illisaÑ.
KharassaraÑ BhÊmasenanti.
_____
9. ApÈyimhavagga
1. SurÈpÈnajÈtakavaÓÓanÈ (81)
ApÈyimha anaccimhÈti idaÑ SatthÈ KosambiÑ upanissÈya GhositÈrÈme
viharanto SÈgatattheraÑ Èrabbha kathesi. Bhagavati hi SÈvatthiyaÑ vassaÑ
vasitvÈ cÈrikÈgamanena BhaddavatikaÑ nÈma nigamaÑ sampatte gopÈlakÈ
pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino ca SatthÈraÑ disvÈ vanditvÈ “mÈ bhante
BhagavÈ AmbatitthaÑ agamÈsi, Ambatitthe jaÔilassa assame Ambatitthako
nÈma nÈgo ÈsÊviso ghoraviso, so BhagavantaÑ viheÔheyyÈ”ti vÈrayiÑsu.
BhagavÈpi tesaÑ kathaÑ asuÓanto viya tesu yÈvatatiyaÑ vÈrayamÈnesupi
agamÈsiyeva.
Tatra sudaÑ BhagavÈ BhaddavatikÈya avid|re aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe
viharati. Tena kho pana samayena Buddh|paÔÔhÈko SÈgato nÈma thero
pothujjanikÈya iddhiyÈ samannÈgato taÑ assamaÑ upasa~kamitvÈ tassa
nÈgarÈjassa vasanaÔÔhÈne tiÓasanthÈrakaÑ paÒÒÈpetvÈ palla~kena nisÊdi.
NÈgo makkhaÑ asahamÈno dh|mÈyi, theropi dh|mÈyi. NÈgo pajjali, theropi
pajjali. NÈgassa tejo theraÑ na bÈdhati, therassa tejo
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nÈgaÑ bÈdhati. EvaÑ so khaÓena taÑ nÈgarÈjÈnaÑ dametvÈ saraÓesu ca
sÊlesu ca patiÔÔhÈpetvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi.
SatthÈ BhaddavatikÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ KosambiÑ agamÈsi.
SÈgatattherena nÈgassa damitabhÈvo sakalajanapadaÑ patthari.
KosambinagaravÈsino Satthu paccuggamanaÑ katvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ
SÈgatattherassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ evamÈhaÑsu
“bhante yaÑ tumhÈkaÑ dullabhaÑ, taÑ vadeyyÈtha, tadeva mayaÑ
paÔiyÈdessÈmÈ”ti. Thero tuÓhÊ ahosi. ChabbaggiyÈ panÈhaÑsu “Èvuso
pabbajitÈnaÑ nÈma kÈpotikÈ surÈ dullabhÈ ceva manÈpÈ ca. Sace tumhe
therassa pasannÈ, kÈpotikaÑ suraÑ paÔiyÈdethÈ”ti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ attano
attano gehe “therassa dassÈmÈ”ti kÈpotikaÑ suraÑ pasannaÑ paÔiyÈdetvÈ
theraÑ nimantetvÈ ghare ghare pasannaÑ suraÑ adaÑsu. Thero pivitvÈ
surÈmadamatto nagarato nikkhamanto dvÈrantare patitvÈ vilapamÈno1
nipajji.
SatthÈ katabhattakicco nagarÈ nikkhamanto theraÑ tenÈkÈrena
nipannaÑ disvÈ “gaÓhatha bhikkhave SÈgatan”ti gÈhÈpetvÈ ÈrÈmaÑ
agamÈsi. Bhikkh| therassa sÊsaÑ TathÈgatassa pÈdam|le katvÈ taÑ
nipajjÈpesuÑ, so parivattitvÈ pÈde TathÈgatÈbhimukhe katvÈ nipajji. SatthÈ
bhikkh| paÔipucchi “kinnu kho bhikkhave yaÑ pubbe SÈgatassa mayi
gÈravaÑ, taÑ idÈni atthÊ”ti. Natthi bhanteti. Bhikkhave AmbatitthakaÑ
nÈgarÈjÈnaÑ ko damesÊti. SÈgato bhanteti. KiÑ panetarahi bhikkhave SÈgato
udakadeÉÉ|bhakampi dametuÑ sakkuÓeyyÈti. No hetaÑ bhante. Api nu kho
bhikkhave evar|paÑ pÈtuÑ yuttaÑ, yaÑ pivitvÈ evaÑvisaÒÒÊ hotÊti.
AyuttaÑ bhanteti. Atha kho BhagavÈ theraÑ garahitvÈ bhikkh| ÈmantetvÈ
“surÈmerayapÈne pÈcittiyan”ti2 sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
gandhakuÔiÑ pÈvisi.
DhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ bhikkh| surÈpÈnassa avaÓÓaÑ
kathayiÑsu “yÈva mahÈdosaÒcetaÑ Èvuso surÈpÈnaÑ nÈma, tÈva
paÒÒÈsampannaÑ
______________________________________________________________
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nÈma iddhimantaÑ SÈgataÑ yathÈ Satthu guÓamattampi jÈnÈti, tathÈ
akÈsÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva suraÑ
pivitvÈ pabbajitÈ visaÒÒino honti, pubbepi ahesuÑyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ
ca samÈpattiyo ca uppÈdetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto Himavantappadese vasati
paÒcahi antevÈsikasatehi parivuto. Atha naÑ vassÈnasamaye sampatte
antevÈsikÈ ÈhaÑsu “Ècariya manussapathaÑ gantvÈ loÓambilaÑ sevitvÈ
ÈgacchÈmÈ”ti. Œvuso ahaÑ idheva vasissÈmi, tumhe pana gantvÈ sarÊraÑ
santappetvÈ vassaÑ vÊtinÈmetvÈ ÈgacchathÈti. Te “sÈdh|”ti ÈcariyaÑ
vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase
bahidvÈragÈmeyeva bhikkhÈya caritvÈ suhitÈ hutvÈ punadivase nagaraÑ
pavisiÑsu. ManussÈ sampiyÈyamÈnÈ bhikkhaÑ adaÑsu. KatipÈhaccayena ca
raÒÒopi ÈrocesuÑ “deva Himavantato paÒcasatÈ isayo ÈgantvÈ uyyÈne
vasanti ghoratapÈ paramadhitindriyÈ1 sÊlavanto”ti. RÈjÈ tesaÑ guÓe sutvÈ
uyyÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ katapaÔisanthÈro vassÈnaÑ catumÈsaÑ tattheva
vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gahetvÈ nimantesi, te tato paÔÔhÈya rÈjageheyeva
bhuÒjitvÈ uyyÈne vasanti.
AthekadivasaÑ nagare surÈnakkhattaÑ nÈma ahosi. RÈjÈ “pabbajitÈnaÑ
surÈ dullabhÈ”ti bahuÑ uttamasuraÑ dÈpesi. TÈpasÈ suraÑ pivitvÈ uyyÈnaÑ
gantvÈ surÈmadamattÈ hutvÈ ekacce uÔÔhÈya nacciÑsu, ekacce gÈyiÑsu,
naccitvÈ gÈyitvÈ khÈrikÈdÊni avattharitvÈ niddÈyitvÈ surÈmade chinne
pabujjhitvÈ taÑ attano vippakÈraÑ disvÈ “na amhehi pabbajitasÈruppaÑ
katan”ti roditvÈ paridevitvÈ “mayaÑ Ècariyena vinÈbh|tattÈ evar|paÑ
pÈpakammaÑ karimhÈ”ti ta~khaÓaÒÒeva uyyÈnaÑ pahÈya HimavantaÑ
gantvÈ paÔisÈmitaparikkhÈrÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ nisÊditvÈ2 “kiÑ nu kho tÈtÈ
manussapathe bhikkhÈya akilamamÈnÈ sukhaÑ vasittha, samaggavÈsaÒca
pana
______________________________________________________________
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vasitthÈ”ti pucchitÈ “Ècariya sukhaÑ vasimha, apica kho pana mayaÑ
apÈtabbayuttakaÑ pivitvÈ visaÒÒÊbh|tÈ satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkontÈ
naccimha ceva gÈyimha cÈ”ti etamatthaÑ ÈrocentÈ imaÑ gÈthaÑ
samuÔÔhÈpetvÈ ÈhaÑsu–
81. “ApÈyimha anaccimha, agÈyimha rudimha ca.
VisaÒÒÊkaraÓiÑ pitvÈ, diÔÔhÈ nÈhumha vÈnarÈ”ti.
Tattha apÈyimhÈti suraÑ pivimha. AnaccimhÈti taÑ pivitvÈ hatthapÈde
lÈÄentÈ naccimha. AgÈyimhÈti mukhaÑ vivaritvÈ Èyatakena sarena gÈyimha.
Rudimha cÈti puna vippaÔisÈrino “evar|paÑ nÈma amhehi katan”ti rodimha
ca. VisaÒÒÊkaraÓiÑ pitvÈ, diÔÔhÈ nÈhumha vÈnarÈti evar|paÑ
saÒÒÈvinÈsanato visaÒÒÊkaraÓiÑ suraÑ pivitvÈ “etadeva sÈdhu, yaÑ vÈnarÈ
nÈhumhÈ”ti. EvaÑ te attano aguÓaÑ kathesuÑ.
Bodhisatto “garusaÑvÈsarahitÈnaÑ nÈma evar|paÑ hotiyevÈ”ti te
tÈpase garahitvÈ “puna evar|paÑ mÈkaritthÈ”ti tesaÑ ovÈdaÑ datvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi. Ito
paÔÔhÈya hi “anusandhiÑ ghaÔetvÈ”ti idampi na vakkhÈma. TadÈ isigaÓo
BuddhaparisÈ ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosinti.
SurÈpÈnajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ (82)
Atikkamma ramaÓakanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Imassa pana jÈtakassa
KassapasammÈsambuddhakÈlikaÑ vatthu, taÑ DasakanipÈte
MahÈmittavindakajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ pana bodhisatto imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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82. “Atikkamma ramaÓakaÑ, sadÈmattaÒca d|bhakaÑ.
SvÈsi pÈsÈÓamÈsÊno, yasmÈ jÊvaÑ na mokkhasÊ”ti.
Tattha ramaÓakanti tasmiÑ kÈle phalikassa nÈmaÑ, phalikapÈsÈdaÒca
atikkantosÊti dÊpeti. SadÈmattaÒcÈti rajatassa nÈmaÑ, rajatapÈsÈdaÒca
atikkantosÊti dÊpeti. D|bhakanti maÓino nÈmaÑ, maÓipÈsÈdaÒca
atikkantosÊti dÊpeti. SvÈsÊti so asi tvaÑ. PÈsÈÓamÈsÊnoti khuracakkaÑ nÈma
pÈsÈÓamayaÑ vÈ hoti rajatamayaÑ vÈ maÓimayaÑ vÈ, taÑ pana
pÈsÈÓamayameva. So ca tena ÈsÊno atiniviÔÔho ajjhotthaÔo. TasmÈ pÈsÈÓena
ÈsÊnattÈ “pÈsÈÓÈsÊno”ti vattabbe byaÒjanasandhivasena makÈraÑ ÈdÈya
“pÈsÈÓamÈsÊno”ti vuttaÑ. PÈsÈÓaÑ vÈ ÈsÊno, taÑ khuracakkaÑ Èsajja
pÈpuÓitvÈ Ôhitoti attho. YasmÈ jÊvaÑ na mokkhasÊti yasmÈ khuracakkÈ yÈva
te pÈpaÑ na khÊyati, tÈva jÊvantoyeva na muccissasi, taÑ ÈsÊnosÊti.
ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ bodhisatto attano vasanaÔÔhÈnaÑyeva1 gato.
Mittavindakopi khuracakkaÑ ukkhipitvÈ mahÈdukkhaÑ anubhavamÈno
pÈpakamme parikkhÊÓe yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Mittavindako dubbacabhikkhu ahosi, devarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ (83)
Mitto have sattapadena hotÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
AnÈthapiÓÉikassa mittaÑ Èrabbha kathesi. So kira AnÈthapiÓÉikena saddhiÑ
sahapaÑsukÊÄiko2 ekÈcariyasseva santike uggahitasippo nÈmena KÈÄakaÓÓÊ
nÈma. So gacchante kÈle duggato
______________________________________________________________
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hutvÈ jÊvituÑ asakkonto seÔÔhissa santikaÑ agamÈsi. So taÑ samassÈsetvÈ
paribbayaÑ datvÈ attano kuÔumbaÑ paÔicchÈpesi. So seÔÔhino upakÈrako
hutvÈ sabbakiccÈni karoti. TaÑ seÔÔhissa santikaÑ ÈgatakÈle “tiÔÔha
KÈÄakaÓÓi, nisÊda KÈÄakaÓÓi, bhuÒjakÈÄakaÓÓÊ”ti vadanti. AthekadivasaÑ
seÔÔhino mittÈmaccÈ seÔÔhiÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “mahÈseÔÔhi mÈ
etaÑ tava santike kari, ‘tiÔÔha KÈÄakaÓÓi, nisÊda KÈÄakaÓÓi, bhuÒja
KÈÄakaÓÓÊ’ti hi iminÈ saddena yakkhopi palÈyeyya, na cesa tayÈ samÈno,
duggato dur|peto, kiÑ te iminÈ”ti. AnÈthapiÓÉiko “nÈmaÑ nÈma
vohÈramattaÑ, na taÑ paÓÉitÈ pamÈÓaÑ karonti, sutama~galikena nÈma
bhavituÑ na vaÔÔati, na sakkÈ mayÈ nÈmamattaÑ nissÈya sahapaÑsukÊÄikaÑ
sahÈyaÑ pariccajitun”ti tesaÑ vacanaÑ anÈdÈya ekadivasaÑ attano
bhogagÈmaÑ gacchanto taÑ geharakkhakaÑ katvÈ agamÈsi.
CorÈ “seÔÔhi kira bhogagÈmaÑ1 gato, gehamassa vilumpissÈmÈ”ti
nÈnÈvudhahatthÈ rattibhÈge ÈgantvÈ gehaÑ parivÈresuÑ. Itaropi
corÈnaÒÒeva ÈgamanaÑ Èsa~kamÈno aniddÈyantova nisÊdi. So corÈnaÑ
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ manusse pabodhetuÑ2 “tvaÑ sa~khaÑ dhama, tvaÑ
mudi~gaÑ vÈdehÊ”ti mahÈsamajjaÑ karonto3 viya sakalanivesanaÑ
ekasaddaÑ kÈresi. CorÈ “suÒÒaÑ gehanti dussutaÑ amhehi, attheva idha
mahÈseÔÔhÊ”ti pÈsÈÓamuggarÈdÊni tattheva chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu.
Punadivase manussÈ tattha tattha chaÉÉite pÈsÈÓamuggarÈdayo disvÈ
saÑvegappattÈ hutvÈ “sace ajja evar|po buddhisampanno gharavicÈrako
nÈbhavissa, corehi yathÈruciyÈ pavisitvÈ sabbaÑ gehaÑ viluttaÑ assa, imaÑ
daÄhamittaÑ nissÈya seÔÔhino vuÉÉhi jÈtÈ”ti taÑ pasaÑsitvÈ seÔÔhissa
bhogagÈmato ÈgatakÈle sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈrocayiÑsu. Atha ne seÔÔhi
avoca “tumhe evar|paÑ mama geharakkhakaÑ mittaÑ nikkaÉÉhÈpetha,
sacÈyaÑ tumhÈkaÑ vacanena mayÈ nikkaÉÉhito assa, ajja me kuÔumbaÑ
kiÒci nÈbhavissa, nÈmaÑ nÈma appamÈÓaÑ, hitacittameva pamÈÓan”ti tassa
uttaritaraÑ paribbayaÑ datvÈ “atthi dÈni me idaÑ kathÈpÈbhatan”ti Satthu
santikaÑ gantvÈ
______________________________________________________________
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Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho gahapati
idÈneva KÈÄakaÓÓimitto attano mittassa ghare kuÔumbaÑ rakkhati, pubbepi
rakkhiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈyaso
seÔÔhi ahosi. Tassa KÈÄakaÓÓÊ nÈma mittoti sabbaÑ
paccuppannavatthusadisameva. Bodhisatto bhogagÈmato Ègato taÑ pavattiÑ
sutvÈ “sace mayÈ tumhÈkaÑ vacanena evar|po mitto nikkaÉÉhito assa, ajja
me kuÔumbaÑ kiÒci nÈbhavissÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
83. “Mitto have sattapadena hoti,
SahÈyo pana dvÈdasakena hoti.
MÈsaÉÉhamÈsena ca ÒÈti hoti,
TatuttariÑ attasamopi hoti.
SohaÑ kathaÑ attasukhassa hetu,
CirasanthutaÑ1 KÈÄakaÓÓiÑ jaheyyan”ti.
Tattha haveti nipÈtamattaÑ. MettÈyatÊti mitto, mettaÑ paccupaÔÔhÈpeti,
sinehaÑ karotÊti attho. So panesa sattapadena hoti, ekato
sattapadavÊtihÈragamanamattena hotÊti attho. SahÈyo pana dvÈdasakena
hotÊti sabbakiccÈni ekato karaÓavasena sabbiriyÈpathesu saha gacchatÊti
sahÈyo, so panesa dvÈdasakena hoti, dvÈdasÈhaÑ ekato nivÈsena hotÊti
attho. MÈsaÉÉhamÈsena cÈti mÈsena vÈ aÉÉhamÈsena vÈ. ©Èti hotÊti
ÒÈtisamo hoti. Tatuttarinti tato uttariÑ ekato vÈsena attasamopi hotiyeva.
Jaheyyanti “evar|paÑ sahÈyaÑ kathaÑ jaheyyan”ti mittassa2 guÓaÑ
kathesi. Tato paÔÔhÈya puna koci tassa antare vattÈ nÈma nÈhosÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KÈÄakaÓÓÊ Œnando ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
KÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
______________________________________________________________
1. CirasanthavaÑ (Ka), cirasanthunaÑ (I)

2. Mittarase (SÊ, I), mittasseva (SyÈ)
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4. AtthassadvÈrajÈtakavaÓÓanÈ (84)

Œrogyamicche paramaÒca lÈbhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ atthakusalaÑ kulaputtaÑ1 Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi ekassa
mahÈvibhavassa seÔÔhino putto jÈtiyÈ sattavasso paÒÒavÈ atthakusalo. So
ekadivasaÑ pitaraÑ upasa~kamitvÈ atthassa dvÈrapaÒhaÑ nÈma pucchi, so
taÑ na jÈnÈti. Athassa etadahosi “ayaÑ paÒho atisukhumo, ÔhapetvÈ
sabbaÒÒubuddhaÑ aÒÒo upari Bhavaggena, heÔÔhÈ ca AvÊcinÈ paricchinne
lokasannivÈse etaÑ paÒhaÑ kathetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti. So
puttamÈdÈya bahuÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ gÈhÈpetvÈ JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno BhagavantaÑ etadavoca
“ayaÑ bhante dÈrako paÒÒavÈ atthakusalo maÑ atthassa dvÈrapaÒhaÑ nÈma
pucchi, ahaÑ taÑ paÒhaÑ ajÈnanto tumhÈkaÑ santikaÑ Ègato, sÈdhu me
bhante BhagavÈ taÑ paÒhaÑ kathet|”ti. SatthÈ “pubbepÈhaÑ upÈsaka iminÈ
kumÈrakenetaÑ paÒhaÑ puÔÔho, mayÈ cassa kathito, tadÈ naÑ esa jÈnÈti,
idÈni pana bhavasa~khepagatattÈ na sallakkhetÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈvibhavo
seÔÔhi ahosi. Athassa putto sattavassiko jÈtiyÈ paÒÒavÈ atthakusalo. So
ekadivasaÑ pitaraÑ upasa~kamitvÈ “tÈta atthassa dvÈraÑ nÈma kin”ti
atthassa dvÈrapaÒhaÑ pucchi. Athassa pitÈ taÑ paÒhaÑ kathento imaÑ
gÈthamÈha–
84. “Œrogyamicche paramaÒca lÈbhaÑ,
SÊlaÒca vuddhÈnumataÑ sutaÒca.
DhammÈnuvattÊ ca alÊnatÈ ca, atthassa dvÈrÈ pamukhÈ chaÄete”ti.
Tattha Èrogyamicche paramaÒca lÈbhanti ca-kÈro nipÈtamattaÑ. TÈta
paÔhamameva Èrogyasa~khÈtaÑ paramaÑ lÈbhaÑ iccheyyÈti imamatthaÑ
dÊpento evamÈha. Tattha ÈrogyaÑ nÈma sarÊrassa ceva cittassa ca
arogabhÈvo anÈturatÈ. SarÊre hi rogÈture neva aladdhaÑ bhogalÈbhaÑ
uppÈdetuÑ sakkoti, na laddhaÑ paribhuÒjituÑ, anÈture pana ubhayampetaÑ
sakkoti. Citte ca kilesÈture neva aladdhaÑ jhÈnÈdibhedaÑ lÈbhaÑ
______________________________________________________________
1. PuttaÑ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

389

uppÈdetuÑ sakkoti, na laddhaÑ puna samÈpattivasena paribhuÒjituÑ,
etasmiÑ anÈrogye1 sati aladdhopi lÈbho na labbhati, laddhopi niratthako
hoti, asati panetasmiÑ aladdhopi lÈbho labbhati, laddhopi sÈtthako hotÊti
ÈrogyaÑ paramo lÈbho nÈma. TaÑ sabbapaÔhamaÑ icchitabbaÑ. IdamekaÑ
atthassa dvÈranti ayamettha attho. SÊlaÒcÈti ÈcÈrasÊlaÑ. IminÈ lokacÈrittaÑ
dasseti. VuddhÈnumatanti guÓavuddhÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ anumataÑ. IminÈ
ÒÈÓasampannÈnaÑ gar|naÑ ovÈdaÑ dasseti. SutaÒcÈti kÈraÓanissitaÑ
sutaÑ. IminÈ imasmiÑ loke atthanissitaÑ bÈhusaccaÑ dasseti.
DhammÈnuvattÊ cÈti tividhassa sucaritadhammassa anuvattanaÑ. IminÈ
duccaritadhammaÑ vajjetvÈ sucaritadhammassa anuvattanabhÈvaÑ dasseti.
AlÊnatÈ cÈti cittassa alÊnatÈ anÊcatÈ. IminÈ cittassa asa~kocataÑ
paÓÊtabhÈvaÑ uttamabhÈvaÑ dasseti. Atthassa dvÈrÈ pamukhÈ chaÄeteti
attho nÈma vuÉÉhi, tassa vuÉÉhisa~khÈtassa lokiyalokuttarassa atthassa ete
pamukhÈ uttamÈ cha dvÈrÈ upÈyÈ adhigamamukhÈnÊti.
EvaÑ bodhisatto puttassa atthassa dvÈrapaÒhaÑ kathesi, so tato
paÔÔhÈya tesu chasu dhammesu vatti. Bodhisattopi dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
puttova paccuppannaputto, mahÈseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
AtthassadvÈrajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KiÑ pakkajÈtakavaÓÓanÈ (85)
ŒyatiÑ dosaÑ nÈÒÒÈyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. AÒÒataro kira kulaputto BuddhasÈsane
uraÑ datvÈ pabbajito ekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caranto ekaÑ
ala~kata-itthiÑ disvÈ ukkaÓÔhi. Atha naÑ ÈcariyupajjhÈyÈ Satthu santikaÑ
ÈnayiÑsu. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti
______________________________________________________________
1. Roge (SyÈ, Ka)
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pucchitvÈ “saccan”ti vutte “paÒca kÈmaguÓÈ nÈmete bhikkhu paribhogakÈle
ramaÓÊyÈ, so pana tesaÑ paribhogo nirayÈdÊsu paÔisandhidÈyakattÈ
kiÑpakkaphalaparibhogasadiso hoti. KiÑpakkaphalaÑ nÈma
vaÓÓagandharasasampannaÑ, khÈditaÑ pana antÈni khaÓÉitvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpeti. Pubbe bah| bÈlajanÈ tassa dosaÑ adisvÈ vaÓÓagandharasesu
bajjhitvÈ taÑ phalaÑ paribhuÒjitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓiÑs|”ti vatvÈ tehi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto satthavÈho
hutvÈ paÒcahi sakaÔasatehi pubbantÈparantaÑ gacchanto aÔavimukhaÑ patvÈ
manusse sannipÈtetvÈ “imissÈ aÔaviyÈ visarukkhÈ nÈma atthi, mÈ kho maÑ
anÈpucchÈ pubbe akhÈditapubbÈni phalÈphalÈni khÈditthÈ”ti ovadi. ManussÈ
aÔaviÑ atikkamitvÈ aÔavimukhe ekaÑ kiÑpakkarukkhaÑ phalabhÈraoÓamitasÈkhaÑ addasaÑsu. Tassa khandhasÈkhÈpattaphalÈni
saÓÔhÈnavaÓÓarasagandhehi ambasadisÈneva. Tesu ekacce
vaÓÓagandharasesu bajjhitvÈ ambaphalasaÒÒÈya phalÈni khÈdiÑsu, ekacce
“satthavÈhaÑ pucchitvÈ khÈdissÈmÈ”ti gahetvÈ aÔÔhaÑsu. Bodhisatto taÑ
ÔhÈnaÑ patvÈ ye gahetvÈ ÔhitÈ, te phalÈni chaÉÉÈpetvÈ, ye khÈdamÈnÈ
aÔÔhaÑsu, te vamanaÑ kÈretvÈ tesaÑ bhesajjaÑ adÈsi. Tesu ekacce arogÈ
jÈtÈ, paÔhamameva khÈditvÈ ÔhitÈ pana jÊvitakkhayaÑ pattÈ. Bodhisattopi
icchitaÔÔhÈnaÑ sotthinÈ gantvÈ lÈbhaÑ labhitvÈ puna sakaÔÔhÈnameva
ÈgantvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ taÑ vatthuÑ kathetvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
85. “ŒyatiÑ dosaÑ nÈÒÒÈya, yo kÈme paÔisevati.
VipÈkante hananti, kiÑ pakkamiva bhakkhitan”ti.
Tattha ÈyatiÑ dosaÑ nÈÒÒÈyÈti anÈgate dosaÑ na aÒÒÈya, ajÈnitvÈti
attho. Yo kÈme paÔisevatÊti yo vatthukÈme ca kilesakÈme ca paÔisevati.
VipÈkante hananti nanti te kÈmÈ taÑ purisaÑ attano vipÈkasa~khÈte ante
nirayÈdÊsu uppannaÑ nÈnappakÈrena dukkhena saÑyojayamÈnÈ hananti.
KathaÑ? KiÑ pakkamiva bhakkhitanti, yathÈ
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paribhogakÈle vaÓÓagandharasasampattiyÈ manÈpaÑ kiÑpakkaphalaÑ
anÈgatadosaÑ adisvÈ bhakkhitaÑ ante hanati, jÊvitakkhayaÑ pÈpeti, evaÑ
paribhogakÈle manÈpÈpi kÈmÈ vipÈkakÈle hanantÊti desanaÑ
yathÈnusandhiÑ pÈpetvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne
ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. SesaparisÈyapi keci sotÈpannÈ,
keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino, keci arahanto ahesuÑ.
SatthÈpi imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
parisÈ BuddhaparisÈ ahosi, satthavÈho pana ahameva ahosin”ti.
KiÑpakkajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SÊlavÊmaÑsakajÈtakavaÓÓanÈ (86)
SÊlaÑ kireva kalyÈÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
sÊlavÊmaÑsakaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. So kira KosalarÈjÈnaÑ
nissÈya jÊvati tisaraÓaÑ gato akhaÓÉapaÒcasÊlo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|.
RÈjÈ “ayaÑ sÊlavÈ”ti tassa atirekasammÈnaÑ karoti. So cintesi “ayaÑ rÈjÈ
mayhaÑ aÒÒehi brÈhmaÓehi atirekasammÈnaÑ karoti, ativiya maÑ garuÑ
katvÈ passati, kiÑ nu kho esa mama jÈtigotta kulappadesasippasampattiÑ
nissÈya imaÑ sammÈnaÑ karoti, udÈhu sÊlasampattiÑ, vÊmaÑsissÈmi
tÈvÈ”ti. So ekadivasaÑ rÈj|paÔÔhÈnaÑ gantvÈ gharaÑ Ègacchanto ekassa
heraÒÒikassa phalakato anÈpucchitvÈ ekaÑ kahÈpaÓaÑ gahetvÈ agamÈsi,
heraÒÒiko brÈhmaÓe garubhÈvena kiÒci avatvÈ nisÊdi. Punadivase dve
kahÈpaÓe gaÓhi, heraÒÒiko tatheva adhivÈsesi. Tatiyadivase
kahÈpaÓamuÔÔhiÑ aggahesi, atha naÑ heraÒÒiko “ajja te tatiyo divaso
rÈjakuÔumbaÑ vilumpantassÈ”ti “rÈjakuÔumbavilumpakacoro me gahito”ti
tikkhattuÑ viravi. Atha naÑ manussÈ ito cito ca ÈgantvÈ “ciraÑdÈni tvaÑ
sÊlavÈ viya vicarÊ”ti dve tayo pahÈre datvÈ bandhitvÈ raÒÒo dassesuÑ.
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RÈjÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ “kasmÈ brÈhmaÓa evar|paÑ dussÊlakammaÑ

karosÊ”ti vatvÈ “gacchatha tassa rÈjÈÓaÑ karothÈ”ti Èha. BrÈhmaÓo “nÈhaÑ
mahÈrÈja coro”ti Èha. Atha kasmÈ rÈjakuÔumbikassa phalakato kahÈpaÓe
gaÓhÊti. “EtaÑ mayÈ tayi mama atisammÈnaÑ karonte ‘kiÑ nu kho rÈjÈ
mama jÈti-ÈdÊni nissÈya atisammÈnaÑ karoti, udÈhu sÊlaÑ nissÈyÈ’ti
vÊmaÑsanatthÈya kataÑ, idÈni pana mayÈ ekaÑsena ÒÈtaÑ. YathÈ sÊlameva
nissÈya tayÈ mama sammÈno kato, na jÈti-ÈdÊni. TathÈ hi me idÈni rÈjÈÓaÑ
kÈresi, svÈhaÑ iminÈ kÈraÓena ‘imasmiÑ loke sÊlameva uttamaÑ sÊlaÑ
pamukhan’ti sanniÔÔhÈnaÑ gato. Imassa panÈhaÑ sÊlassa anucchavikaÑ
karonto gehe Ôhito kilese paribhuÒjanto na sakkhissÈmi kÈtuÑ, ajjeva
JetavanaÑ gantvÈ Satthu santike pabbajissÈmi, pabbajjaÑ me detha devÈ”ti
vatvÈ rÈjÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ JetavanÈbhimukho pÈyÈsi.
Atha naÑ ÒÈtisuhajjabandhavÈ sannipatitvÈ nivÈretuÑ asakkontÈ
nivattiÑsu. So Satthu santikaÑ gantvÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ pabbajjaÒca
upasampadaÒca labhitvÈ avissaÔÔhakammaÔÔhÈno vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
arahattaÑ patvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante mayhaÑ pabbajjÈ
matthakaÑ pattÈ”ti aÒÒaÑ byÈkÈsi. Tassa taÑ aÒÒabyÈkaraÓaÑ
bhikkhusaÑghe pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ
sannipatitÈ bhikkh| “Èvuso asuko nÈma raÒÒo upaÔÔhÈkabrÈhmaÓo attano
sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ pabbajitvÈ arahatte patiÔÔhito”ti tassa
guÓaÑ kathayamÈnÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈni ayameva brÈhmaÓo attano sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ pabbajitvÈ attano
patiÔÔhaÑ akÈsi, pubbepi paÓÉitÈ attano sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ pabbajitvÈ attano
patiÔÔhaÑ kariÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohito ahosi dÈnÈdhimutto sÊlajjhÈsayo akhaÓÉapaÒcasÊlo. RÈjÈ
sesabrÈhmaÓehi atirekaÑ tassa sammÈnaÑ karotÊti sabbaÑ
purimasadisameva. Bodhisatte pana bandhitvÈ raÒÒo santikaÑ
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nÊyamÈne ahituÓÉikÈ antaravÊthiyaÑ sappaÑ kÊÄÈpentÈ na~guÔÔhe gaÓhanti,
gÊvÈya gaÓhanti, gale veÔhenti. Bodhisatto te disvÈ “mÈ tÈtÈ evaÑ sappaÑ
na~guÔÔhe gaÓhatha, mÈ gÊvÈya gaÓhatha, mÈ gale veÔhetha. AyaÒhi vo
ÉaÑsitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpeyyÈ”ti Èha. AhituÓÉikÈ “ayaÑ brÈhmaÓa sappo
sÊlavÈ ÈcÈrasampanno tÈdiso dussÊlo na hoti, tvaÑ pana attano dussÊlatÈya
anÈcÈrena rÈjakuÔumbavilumpakacoroti bandhitvÈ nÊyasÊ”ti ÈhaÑsu.
So cintesi “sappÈpi tÈva aÉaÑsantÈ aviheÔhentÈ ‘sÊlavanto’ti nÈmaÑ
labhanti, kima~gaÑ pana manussabh|tÈ. SÊlameva imasmiÑ loke uttamaÑ,
natthi tato uttaritaran”ti. Atha naÑ netvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ “kiÑ idaÑ
tÈtÈ”ti pucchi. RÈjakuÔumbavilumpako coro devÈti. Tena hissa rÈjÈÓaÑ
karothÈti. BrÈhmaÓo “nÈhaÑ mahÈrÈja coro”ti Èha. “Atha kasmÈ kahÈpaÓe
aggahesÊ”ti ca vutte purimanayeneva sabbaÑ Èrocento “svÈhaÑ iminÈ
kÈraÓena ‘imasmiÑ loke sÊlameva uttamaÑ, sÊlaÑ pÈmokkhan’ti
sanniÔÔhÈnaÑ gato”ti vatvÈ “tiÔÔhatu tÈva idaÑ, ÈsÊvisopi tÈva aÉaÑsanto
aviheÔhento ‘sÊlavÈ’ti vattabbataÑ labhati. IminÈpi kÈraÓena sÊlameva
uttamaÑ, sÊlaÑ pavaran”ti sÊlaÑ vaÓÓento imaÑ gÈthamÈha–
86. “SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ, sÊlaÑ loke anuttaraÑ.
Passa ghoraviso nÈgo, sÊlavÈti na haÒÒatÊ”ti.
Tattha sÊlaÑ kirevÈti kÈyavÈcÈcittehi avÊtikkamasa~khÈtaÑ
ÈcÈrasÊlameva. KirÈti anussavavasena vadati. KalyÈÓanti sundarataraÑ.
Anuttaranti jeÔÔhakaÑ sabbaguÓadÈyakaÑ. PassÈti attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ
abhimukhaÑ karonto katheti. SÊlavÈti na haÒÒatÊti ghoravisopi samÈno
aÉaÑsana-aviheÔhanamattakena sÊlavÈti pasaÑsaÑ labhati, na haÒÒati na
vihaÒÒatÊti. IminÈpi kÈraÓena sÊlameva uttamanti.
EvaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya raÒÒo dhammaÑ desetvÈ kÈme pahÈya
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha
samÈpattiyo nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, rÈjaparisÈ BuddhaparisÈ, purohito pana ahameva ahosin”ti.
SÊlavÊmaÑsakajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. Ma~galajÈtakavaÓÓanÈ (87)
Yassa ma~galÈ sam|hatÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ
sÈÔakalakkhaÓabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. RÈjagahavÈsiko kireko
brÈhmaÓo kotuhalama~galiko tÊsu ratanesu appasanno micchÈdiÔÔhiko aÉÉho
mahaddhano mahÈbhogo, tassa samugge ÔhapitaÑ sÈÔakayugaÑ m|sikÈ
khÈdiÑsu. Athassa sÊsaÑ nhÈyitvÈ “sÈÔake ÈharathÈ”ti vuttakÈle m|sikÈya
khÈditabhÈvaÑ ÈrocayiÑsu. So cintesi “sace idaÑ m|sikÈdaÔÔhaÑ
sÈÔakayugaÑ imasmiÑ gehe bhavissati, mahÈvinÈso bhavissati. IdaÒhi
avama~galaÑ kÈÄakaÓÓisadisaÑ puttadhÊtÈdÊnaÑ vÈ dÈsakammakarÈdÊnaÑ
vÈ na sakkÈ dÈtuÑ. Yo hi idaÑ gaÓhissati, sabbassa mahÈvinÈso bhavissati,
ÈmakasusÈne taÑ chaÉÉÈpessÈmi, na kho pana sakkÈ dÈsakammakarÈdÊnaÑ
hatthe dÈtuÑ. Te hi ettha lobhaÑ uppÈdetvÈ imaÑ gahetvÈ vinÈsaÑ
pÈpuÓeyyuÑ, puttassa taÑ hatthe dassÈmÊ”ti. So puttaÑ pakkosÈpetvÈ
tamatthaÑ ÈrocetvÈ “tvampi naÑ tÈta hatthena aphusitvÈ daÓÉakena gahetvÈ
ÈmakasusÈne chaÉÉetvÈ sÊsaÑ nhÈyitvÈ ehÊ”ti pesesi.
SatthÈpi kho taÑ divasaÑ pacc|sasamaye bodhaneyyabandhave
olokento imesaÑ pitÈputtÈnaÑ sotÈpattiphalassa upanissayaÑ disvÈ
migavÊthiÑ gahetvÈ migaluddako viya gantvÈ ÈmakasusÈnadvÈre nisÊdi
chabbaÓÓabuddharasmiyo vissajjento. MÈÓavopi pitu vacanaÑ
sampaÔicchitvÈ ajagarasappaÑ1 viya taÑ yugasÈÔakaÑ yaÔÔhikoÔiyÈ gahetvÈ
ÈmakasusÈnadvÈraÑ pÈpuÓi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ karosi mÈÓavÈ”ti Èha.
Bho Gotama idaÑ sÈÔakayugaÑ m|sikÈdaÔÔhaÑ kÈÄakaÓÓisadisaÑ
halÈhalavis|pamaÑ, mama pitÈ “aÒÒo etaÑ chaÉÉento lobhaÑ uppÈdetvÈ
______________________________________________________________
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gaÓheyyÈ”ti bhayena maÑ pahiÓi, ahametaÑ chaÉÉetvÈ sÊsaÑ nhÈyissÈmÊti
Ègatomhi bho GotamÈti. Tena hi chaÉÉehÊti. MÈÓavo chaÉÉesi, SatthÈ
“amhÈkaÑ dÈni vaÔÔatÊ”ti tassa sammukhÈva gaÓhi. “Avama~galaÑ bho
Gotama etaÑ kÈÄakaÓÓisadisaÑ, mÈ gaÓhi mÈ gaÓhÊ”ti tasmiÑ
vÈrayamÈneyeva taÑ gahetvÈ VeÄuvanÈbhimukho pÈyÈsi.
MÈÓavo vegena gantvÈ pitu Èrocesi “tÈta mayÈ ÈmakasusÈne chaÉÉitaÑ
sÈÔakayugaÑ samaÓo Gotamo ‘amhÈkaÑ vaÔÔatÊ’ti mayÈ vÈriyamÈnopi
gahetvÈ VeÄuvanaÑ gato”ti. BrÈhmaÓo cintesi “taÑ sÈÔakayugaÑ
avama~galaÑ kÈÄakaÓÓisadisaÑ, taÑ vaÄaÒjento samaÓopi Gotamo
nassissati, vihÈropi nassissati, tato amhÈkaÑ garahÈ bhavissati, samaÓassa
Gotamassa aÒÒe bah| sÈÔake datvÈ taÑ chaÉÉÈpessÈmÊ”ti. So bah| sÈÔake
gÈhÈpetvÈ puttena saddhiÑ VeÄuvanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ disvÈ ekamantaÑ
Ôhito evamÈha “saccaÑ kira vo bho Gotama ÈmakasusÈne sÈÔakayugaÑ
gahitan”ti. SaccaÑ brÈhmaÓÈti. Bho Gotama taÑ sÈÔakayugaÑ
avama~galaÑ, tumhe taÑ paribhuÒjamÈnÈ nassissatha, sakalavihÈropi
nassissati. Sace vo nivÈsanaÑ vÈ pÈrupanaÑ vÈ nappahoti, ime sÈÔake
gahetvÈ taÑ chaÉÉÈpethÈti. Atha naÑ SatthÈ “mayaÑ brÈhmaÓa pabbajitÈ
nÈma, amhÈkaÑ ÈmakasusÈne antaravÊthiyaÑ sa~kÈraÔÔhÈne nhÈnatitthe
mahÈmaggeti evar|pesu ÔhÈnesu chaÉÉitÈ vÈ patitÈ vÈ pilotikÈ vaÔÔati, tvaÑ
pana na idÈneva evaÑladdhiko, pubbepi evaÑladdhikoyevÈ”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahanagare dhammiko MagadharÈjÈ rajjaÑ
kÈresi. TadÈ bodhisatto ekasmiÑ udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ
patto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
Himavante vasamÈno ekasmiÑ kÈle Himavantato nikkhamitvÈ
RÈjagahanagare rÈjuyyÈnaÑ patvÈ tattha vasitvÈ dutiyadivase
bhikkhÈcÈratthÈya nagaraÑ pÈvisi. RÈjÈ taÑ disvÈ pakkosÈpetvÈ pÈsÈde
nisÊdÈpetvÈ bhojetvÈ uyyÈneyeva vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhi. Bodhisatto
raÒÒo nivesane bhuÒjitvÈ uyyÈne vasati. TasmiÑ kÈle RÈjagahanagare
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DussalakkhaÓabrÈhmaÓo nÈma ahosi. Tassa samugge ÔhapitaÑ
sÈÔakayuganti sabbaÑ purimasadisameva.
MÈÓave pana susÈnaÑ gacchante bodhisatto paÔhamataraÑ gantvÈ
susÈnadvÈre nisÊditvÈ tena chaÉÉitaÑ sÈÔakayugaÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ
agamÈsi. MÈÓavo gantvÈ pitu Èrocesi. PitÈ “rÈjakul|pako tÈpaso nasseyyÈ”ti
bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “tÈpasa tayÈ gahitasÈÔake chaÉÉehi, mÈ
nassÊ”ti Èha. TÈpaso “amhÈkaÑ susÈne chaÉÉitapilotikÈ vaÔÔati, na mayaÑ
kotuhalama~galikÈ, kotuhalama~galaÑ nÈmetaÑ na
Buddhapaccekabuddhabodhisattehi vaÓÓitaÑ, tasmÈ paÓÉitena nÈma
kotuhalama~galikena na bhavitabban”ti brÈhmaÓassa dhammaÑ desesi.
BrÈhmaÓo dhammaÑ sutvÈ diÔÔhiÑ bhinditvÈ bodhisattaÑ saraÓaÑ gato.
Bodhisattopi aparihÊnajjhÈno brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈpi imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ brÈhmaÓassa
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha–
87. “Yassa ma~galÈ sam|hatÈ,
UppÈtÈ supinÈ ca lakkhaÓÈ ca.
So1 ma~galadosavÊtivatto,
YugayogÈdhigato na jÈtumetÊ”ti.
Tattha yassa ma~galÈ sam|hatÈti yassa arahato khÊÓÈsavassa
diÔÔhama~galaÑ sutama~galaÑ mutama~galanti ete ma~galÈ samucchinnÈ.
UppÈtÈ supinÈ ca lakkhaÓÈ cÈti “evar|po candaggÈho bhavissati, evar|po
s|riyaggÈho bhavissati, evar|po nakkhattaggÈho bhavissati, evar|po
ukkÈpÈto bhavissati, evar|po disÈÉÈho bhavissatÊ”ti ime paÒca mahÈ-uppÈtÈ,
nÈnappakÈrÈ supinÈ, subhagalakkhaÓaÑ, dubbhagalakkhaÓaÑ,
itthilakkhaÓaÑ, purisalakkhaÓaÑ, dÈsilakkhaÓaÑ, dÈsalakkhaÓaÑ,
asilakkhaÓaÑ, hatthilakkhaÓaÑ, assalakkhaÓaÑ, usabhalakkhaÓaÑ,
ÈvudhalakkhaÓaÑ, vatthalakkhaÓanti evamÈdikÈni lakkhaÓÈni ime ca
diÔÔhiÔÔhÈnÈ yassa sam|hatÈ, na etehi uppÈtÈdÊhi attano ma~galaÑ vÈ
avama~galaÑ vÈ pacceti. So
______________________________________________________________
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ma~galadosavÊtivattoti so khÊÓasavo sabbama~galadose vÊtivatto atikkanto
pajahitvÈ Ôhito. YugayogÈdhigatoti “kodho ca upanÈho ca, makkho ca
paÄÈso cÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena dve dve ekato ÈgatakilesÈ yugÈ nÈma. KÈmayogo
bhavayogo diÔÔhiyogo avijjÈyogoti ime saÑsÈre yojanabhÈvato cattÈro yogÈ
nÈma. Te yuge ca yoge cÈti yugayoge adhigato abhibhavitvÈ gato vÊtivatto
samatikkanto khÊÓÈsavo bhikkhu. Na jÈtumetÊti puna paÔisandhivasena
ekaÑseneva imaÑ lokaÑ na eti nÈgacchatÊti.
EvaÑ satthÈ imÈya gÈthÈya brÈhmaÓassa dhammaÑ desetvÈ saccÈni
pakÈsesi, saccapariyosÈne brÈhmaÓo saddhiÑ puttena sotÈpattiphale
patiÔÔhahi. SatthÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ eteva pitÈputtÈ idÈni pitÈputtÈ
ahesuÑ, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
Ma~galajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. SÈrambhajÈtakavaÓÓanÈ (88)
KalyÈÓimeva muÒceyyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
omasavÈdasikkhÈpadaÑ2 Èrabbha kathesi. Dvepi vatth|ni heÔÔhÈ
NandivisÈlajÈtake vuttasadisÈneva. ImasmiÑ pana jÈtake bodhisatto
GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓassa SÈrambho nÈma
balibaddo ahosi. SatthÈ idaÑ atÊtavatthuÑ kathetvÈ abhisambuddho hutvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
88. “KalyÈÓimeva muÒceyya, na hi muÒceyya pÈpikaÑ.
Mokkho kalyÈÓiyÈ sÈdhu, mutvÈ tappati3 pÈpikan”ti.
Tattha kalyÈÓimeva muÒceyyÈti catudosavinimuttaÑ kalyÈÓiÑ
sundaraÑ anavajjaÑ vÈcameva muÒceyya vissajjeyya katheyya. Na hi
muÒceyya pÈpikanti pÈpikaÑ lÈmikaÑ paresaÑ appiyaÑ amanÈpaÑ na
muÒceyya na katheyya. Mokkho
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 359 piÔÔhe.

2. Vi 2. 8 piÔÔhe.

3. Tapati (SÊ, SyÈ, I, Ka)
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kalyÈÓiyÈ sÈdh|ti kalyÈÓavÈcÈya vissajjanameva imasmiÑ loke sÈdhu
sundaraÑ bhaddakaÑ. MutvÈ tappati pÈpikanti pÈpikaÑ pharusavÈcaÑ
muÒcitvÈ vissajjetvÈ kathetvÈ so puggalo tappati socati kilamatÊti.
EvaÑ satthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ brÈhmaÓo Œnando ahosi, brÈhmaÓÊ UppalavaÓÓÈ, SÈrambho pana
ahameva ahosin”ti.
SÈrambhajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KuhakajÈtakavaÓÓanÈ (89)
VÈcÈva kira te ÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Kuhakavatthu UddÈlakajÈtake Èvi
bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente ekaÑ gÈmakaÑ
upanissÈya eko k|ÔajaÔilo kuhakatÈpaso vasati. Eko kuÔumbiko tassa araÒÒe
paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ tattha naÑ vÈsento attano gehe paÓÊtÈhÈrena paÔijaggati.
So taÑ k|ÔijaÔilaÑ “sÊlavÈ eso”ti saddahitvÈ corabhayena
suvaÓÓanikkhasataÑ tassa paÓÓasÈlaÑ netvÈ bh|migataÑ katvÈ “idaÑ
olokeyyÈsi bhante”ti Èha. Atha naÑ tÈpaso “pabbajitÈnaÑ nÈma Èvuso
evar|paÑ kathetuÑ na vaÔÔati, amhÈkaÑ pana parasantake lobho nÈma
natthÊ”ti Èha. So “sÈdhu bhante”ti tassa vacanaÑ saddahitvÈ pakkÈmi.
DuÔÔhatÈpaso “sakkÈ ettakena jÊvitun”ti katipÈhaÑ atikkamitvÈ taÑ
suvaÓÓaÑ gahetvÈ antarÈmagge ekasmiÑ ÔhÈne ÔhapetvÈ ÈgantvÈ
paÓÓasÈlÈyameva vasitvÈ punadivase tassa gehe bhattakiccaÑ katvÈ
evamÈha “Èvuso mayaÑ tumhe nissÈya ciraÑ vasimha, aticiraÑ ekasmiÑ
ÔhÈne vasantÈnaÑ manussehi saddhiÑ saÑsaggo hoti, saÑsaggo ca nÈma
pabbajitÈnaÑ malaÑ, tasmÈ gacchÈmahan”ti vatvÈ tena punappunaÑ
yÈciyamÈnopi nivattituÑ na icchi. Atha naÑ so “evaÑ sante gacchatha
bhante”ti yÈva gÈmadvÈraÑ anugantvÈ nivatti. TÈpasopi thokaÑ gantvÈva
“imaÑ kuÔumbikaÑ mayÈ vaÒcetuÑ vaÔÔatÊ”ti
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cintetvÈ jaÔÈnaÑ antare tiÓaÑ ÔhapetvÈ paÔinivatti. KuÔumbiko “kiÑ bhante
nivattitthÈ”ti pucchi. Œvuso tumhÈkaÑ gehacchadanato me jaÔÈsu ekatiÓaÑ
laggaÑ, adinnÈdÈnaÒca nÈma pabbajitÈnaÑ na vaÔÔati, taÑ ÈdÈya ÈgatomhÊti.
KuÔumbiko “chaÉÉetvÈ gacchatha bhante”ti vatvÈ “tiÓasalÈkampi nÈma
parasantakaÑ na gaÓhÈti, aho kukkuccako me ayyo”ti pasÊditvÈ vanditvÈ
uyyojesi.
TadÈ pana bodhisattena bhaÓÉatthÈya paccantaÑ gacchantena tasmiÑ
nivesane nivÈso gahito hoti. So tÈpasassa vacanaÑ sutvÈva “addhÈ iminÈ
duÔÔhatÈpasena imassa kiÒci gahitaÑ bhavissatÊ”ti kuÔumbikaÑ pucchi “atthi
pana te samma kiÒci etassa tÈpasassa santike nikkhittan”ti. Atthi samma
suvaÓÓanikkhasatanti. Tena hi gaccha, taÑ upadhÈrehÊti. So paÓÓasÈlaÑ
gantvÈ taÑ adisvÈ vegenÈgantvÈ “natthi sammÈ”ti Èha. “Na te suvaÓÓaÑ
aÒÒena gahitaÑ, teneva kuhakatÈpasena gahitaÑ, ehi, taÑ anubandhitvÈ
gaÓhÈmÈ”ti vegena gantvÈ k|ÔatÈpasaÑ gaÓhitvÈ hatthehi ca pÈdehi ca
pothetvÈ suvaÓÓaÑ ÈharÈpetvÈ gaÓhiÑsu. Bodhisatto suvaÓÓaÑ disvÈ
“nikkhasataÑ haramÈno asajjitvÈ tiÓamatte sattosÊ”ti vatvÈ taÑ garahanto
imaÑ gÈthamÈha–
89. “VÈcÈva kira te Èsi, saÓhÈ sakhilabhÈÓino.
TiÓamatte asajjittho, no ca nikkhasataÑ haran”ti.
Tattha vÈcÈva kira te Èsi, saÓhÈ sakhilabhÈÓinoti “pabbajitÈnaÑ
tiÓamattampi adinnaÑ ÈdÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti evaÑ sakhilaÑ muduvacanaÑ
vadantassa vÈcÈ eva kira te saÓhÈ Èsi, vacanamattameva maÔÔhaÑ ahosÊti
attho. TiÓamatte asajjitthoti k|ÔajaÔila ekissÈ tiÓasalÈkÈya kukkuccaÑ
kurumÈno tvaÑ satto Èsatto laggo ahosi. No ca nikkhasataÑ haranti imaÑ
pana nikkhasataÑ haranto asatto nillaggova jÈtosÊti.
EvaÑ bodhisatto taÑ garahitvÈ “mÈ puna k|ÔajaÔila evar|pamakÈsÊ”ti
ovÈdaÑ datvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈnevesa
bhikkhu kuhako, pubbepi kuhakoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
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“tadÈ k|ÔatÈpaso kuhakabhikkhu ahosi, paÓÉitapuriso pana ahameva
ahosin”ti.
KuhakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. AkataÒÒujÈtakavaÓÓanÈ (90)
Yo pubbe katakalyÈÓoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AnÈthapiÓÉikaÑ Èrabbha kathesi. Tassa kireko paccantavÈsiko seÔÔhi
adiÔÔhasahÈyo ahosi. So ekadÈ paccante uÔÔhÈnakabhaÓÉassa paÒca
sakaÔasatÈni p|retvÈ kammantikamanusse Èha “gacchatha bho, imaÑ
bhaÓÉaÑ SÈvatthiÑ netvÈ amhÈkaÑ sahÈyakassa
AnÈthapiÓÉikamahÈseÔÔhissa paccagghena vikkiÓitvÈ paÔibhaÓÉaÑ
ÈharathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ SÈvatthiÑ gantvÈ
mahÈseÔÔhiÑ disvÈ paÓÓÈkÈraÑ datvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. MahÈseÔÔhi
“svÈgataÑ vo”ti tesaÑ ÈvÈsaÒca paribbayaÒca dÈpetvÈ sahÈyakassa sukhaÑ1
pucchitvÈ bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ paÔibhaÓÉaÑ dÈpesi. Te paccantaÑ gantvÈ
tamatthaÑ attano seÔÔhissa ÈrocesuÑ.
AparabhÈge AnÈthapiÓÉikopi tatheva paÒca sakaÔasatÈni tattha pesesi,
manussÈ tattha gantvÈ paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya paccantavÈsikaseÔÔhiÑ passiÑsu.
So “kuto ÈgacchathÈ”ti pucchitvÈ “SÈvatthito tumhÈkaÑ sahÈyakassa
AnÈthapiÓÉikassa santikÈ”ti vutte “AnÈthapiÓÉikoti kassaci purisassa
nÈmaÑ bhavissatÊ”ti parihÈsaÑ katvÈ paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ “gacchatha
tumhe”ti uyyojesi, neva nivÈsaÑ, na paribbayaÑ dÈpesi. Te sayameva
bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ paÔibhaÓÉaÑ ÈdÈya SÈvatthiÑ ÈgantvÈ seÔÔhissa taÑ
pavattiÑ ÈrocesuÑ.
Atha so paccantavÈsÊ punapi ekavÈraÑ tatheva paÒca sakaÔasatÈni
SÈvatthiÑ pesesi, manussÈ paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya mahÈseÔÔhiÑ passiÑsu.
______________________________________________________________
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Te pana disvÈ AnÈthapiÓÉikassa manussÈ “mayaÑ sÈmi etesaÑ nivÈsaÒca
bhattaÒca paribbayaÒca jÈnissÈmÈ”ti vatvÈ tesaÑ sakaÔÈni bahinagare
tathÈr|pe ÔhÈne mocÈpetvÈ “tumhe idheva vasatha, amhÈkaÑ vo ghare
yÈgubhattaÒca paribbayo ca bhavissatÊ”ti gantvÈ dÈsakammakare
sannipÈtetvÈ majjhimayÈmasamanantare paÒca sakaÔasatÈni vilumpitvÈ
nivÈsanapÈrupanÈnipi nesaÑ acchinditvÈ goÓe palÈpetvÈ sakaÔÈni vicakkÈni
katvÈ bh|miyaÑ ÔhapetvÈ cakkÈnipi gaÓhitvÈva agamaÑsu. PaccantavÈsino
nivÈsanamattassapi sÈmikÈ ahutvÈ bhÊtÈ vegena palÈyitvÈ paccantameva
gatÈ. SeÔÔhimanussÈpi tamatthaÑ mahÈseÔÔhino ÈrocesuÑ. So “atthi dÈnidaÑ
kathÈpÈbhatan”ti Satthu santikaÑ gantvÈ Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ
pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho gahapati so paccantavÈsÊ idÈneva evaÑsÊlo,
pubbepi evaÑsÊloyeva ahosÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
mahÈvibhavo seÔÔhi ahosi. Tasseko paccantavÈsiko seÔÔhi adiÔÔhasahÈyo
ahosi. SabbaÑ atÊtavatthu paccuppannavatthusadisameva. Bodhisatto pana
attano manussehi “ajja amhehi idaÑ nÈma katan”ti Èrocite “paÔhamaÑ
attano kataÑ upakÈraÑ ajÈnantÈ pacchÈ evar|paÑ labhantiyevÈ”ti vatvÈ
sampattaparisÈya dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha–
90. “Yo pubbe katakalyÈÓo, katattho nÈvabujjhati.
PacchÈ kicce samuppanne, kattÈraÑ nÈdhigacchatÊ”ti.
TatrÈyaÑ piÓÉattho–khattiyÈdÊsu yo koci puriso pubbe paÔhamataraÑ
aÒÒena katakalyÈÓo kat|pakÈro katattho nipphÈditakicco hutvÈ taÑ parena
attani kataÑ kalyÈÓaÒceva atthaÒca na jÈnÈti, so pacchÈ attano kicce
samuppanne tassa kiccassa kattÈraÑ nÈdhigacchati na labhatÊti.
EvaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya dhammaÑ desetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ yathÈkammaÑ gato.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
paccantavÈsÊ idÈnipi paccantavÈsÊyeva, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva
ahosin”ti.
AkataÒÒujÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
ApÈyimhavaggo navamo.
TassuddÈnaÑ
SurÈpÈnaÑ MittavindaÑ, KÈÄakaÓÓÊ atthadvÈraÑ.
KiÑ pakkasÊlavÊmaÑsaÑ, ma~galaÒcÈpi SÈrambhaÑ.
KuhakaÑ akataÒÒ| cÈti.
_____
10. Littavagga
1. LittajÈtakavaÓÓanÈ (91)
LittaÑ paramena tejasÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
apaccavekkhitaparibhogaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ kira kÈle bhikkh|
cÊvarÈdÊni labhitvÈ yebhuyyena apaccavekkhitvÈ paribhuÒjanti. Te cattÈro
paccaye apaccavekkhitvÈ paribhuÒjamÈnÈ yebhuyyena
nirayatiracchÈnayonito na muccanti. SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ bhikkh|naÑ
anekapariyÈyena dhammiÑ kathaÑ kathetvÈ apaccavekkhitaparibhoge
ÈdÊnavaÑ dassetvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma cattÈro paccaye labhitvÈ
apaccavekkhitvÈ paribhuÒjituÑ na vaÔÔati, tasmÈ ito paÔÔhÈya cattÈro
paccaye paccavekkhitvÈ paribhuÒjeyyÈthÈ”ti paccavekkhanavidhiÑ dassento
“idha pana bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ paÔisevati sÊtassa
paÔighÈtÈyÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena tantiÑ ÔhapetvÈ “bhikkhave cattÈro paccaye
evaÑ paccavekkhitvÈ paribhuÒjituÑ vaÔÔati, apaccavekkhitvÈ paribhogo
nÈma halÈhalavisaparibhogasadiso. PorÈÓakÈ hi apaccavekkhitvÈ dosaÑ
ajÈnitvÈ visaÑ paribhuÒjitvÈ vipÈkante mahÈdukkhaÑ anubhaviÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 12; AÑ 2. 341 piÔÔhesu.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ mahÈbhogakule nibbattitvÈ vayappatto akkhadhutto ahosi.
AthÈparo k|Ôakkhadhutto bodhisattena saddhiÑ kÊÄanto attano jaye
vattamÈne keÄimaÓÉalaÑ1 na bhindati, parÈjayakÈle pana akkhaÑ mukhe
pakkhipitvÈ “akkho naÔÔho”ti keÄimaÓÉalaÑ bhinditvÈ pakkamati. Bodhisatto
tassa taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “hotu, jÈnissÈmettha patir|pakÈraÓan”ti akkhe
ÈdÈya attano ghare halÈhalavisena raÒjitvÈ punappunaÑ sukkhÈpetvÈ te
ÈdÈya tassa santikaÑ gantvÈ “ehi samma akkhehi kÊÄÈmÈ”ti Èha. So “sÈdhu
sammÈ”ti keÄimaÓÉalaÑ sajjetvÈ tena saddhiÑ kÊÄanto attano parÈjayakÈle
ekaÑ akkhaÑ mukhe pakkhipi. Atha naÑ bodhisatto tathÈ karontaÑ disvÈ
“gilÈhi tÈva, pacchÈ idaÑ nÈmetanti jÈnissasÊ”ti codetuÑ imaÑ
gÈthamÈha–
91. “LittaÑ paramena tejasÈ, gila’makkhaÑ puriso na bujjhati.
Gila re gila pÈpadhuttaka, pacchÈ te kaÔukaÑ bhavissatÊ”ti.
Tattha littanti makkhitaÑ raÒjitaÑ. Paramena tejasÈti
uttamatejasampannena halÈhalavisena. Gilanti gilanto. Akkhanti guÄakaÑ.
Na bujjhatÊti “ayaÑ me gilato idaÑ nÈma karissatÊ”ti na jÈnÈti. Gila reti
gilÈhi are. GilÈti punapi codento vadati. PacchÈ te kaÔukaÑ bhavissatÊti
imasmiÑ te akkhe gilite pacchÈ etaÑ visaÑ tikhiÓaÑ bhavissatÊti attho.
So bodhisattassa kathentasseva visavegena mucchito akkhÊni
parivattetvÈ khandhaÑ nÈmetvÈ pati. Bodhisatto “idÈnissa jÊvitadÈnaÑ
dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti osadhaparibhÈvitaÑ vamanayogaÑ datvÈ vametvÈ
sappiphÈÓitamadhusakkarÈdayo khÈdÈpetvÈ arogaÑ katvÈ “puna evar|paÑ
mÈ akÈsÊ”ti ovaditvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave
apaccavekkhitaparibhogo nÈma apaccavekkhitvÈ katavisaparibhogasadiso
hotÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ paÓÉitadhutto ahameva ahosiÑ,
______________________________________________________________
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k|Ôadhutto panettha na kathÊyati, yathÈ ca ettha, evaÑ sabbattha. Yo pana
imasmiÑ kÈle na paÒÒÈyati, so na kathÊyatevÈ”ti.
LittajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. MahÈsÈrajÈtakavaÓÓanÈ (92)
UkkaÔÔhe s|ramicchantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ÈyasmantaÑ
ŒnandattheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye KosalaraÒÒo itthiyo
cintayiÑsu “BuddhuppÈdo nÈma dullabho, tathÈ manussapaÔilÈbho
paripuÓÓÈyatanatÈ ca. MayaÒca imaÑ dullabhaÑ khaÓasamavÈyaÑ
labhitvÈpi attano ruciyÈ vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ vÈ sotuÑ Buddhap|jaÑ
vÈ kÈtuÑ dÈnaÑ vÈ dÈtuÑ na labhÈma, maÒj|sÈya pakkhittÈ viya vasÈma,
raÒÒo kathetvÈ amhÈkaÑ dhammaÑ desetuÑ anucchavikaÑ ekaÑ
bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ tassa santike dhammaÑ sossÈma, tato yaÑ
sakkhissÈma, taÑ uggaÓhissÈma, dÈnÈdÊni ca puÒÒÈni karissÈma. EvaÑ no
ayaÑ khaÓapaÔilÈbho saphalo bhavissatÊ”ti. TÈ sabbÈpi rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ attanÈ cintitakÈraÓaÑ kathayiÑsu. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi.
AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnakÊÄaÑ kÊÄitukÈmo uyyÈnapÈlaÑ
pakkosÈpetvÈ “uyyÈnaÑ sodhehÊ”ti Èha. UyyÈnapÈlo uyyÈnaÑ sodhento
SatthÈraÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ disvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ
“suddhaÑ deva uyyÈnaÑ, apicettha aÒÒatarasmiÑ rukkham|le BhagavÈ
nisinno”ti Èha. RÈjÈ “sÈdhu samma, Satthu santike dhammampi sossÈmÈ”ti
ala~katarathaÑ abhiruhitvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi.
TasmiÒca samaye chattapÈÓi nÈmeko anÈgÈmÊ upÈsako Satthu santike
dhammaÑ suÓamÈno nisinno hoti. RÈjÈ taÑ disvÈ Èsa~kamÈno muhuttaÑ
ÔhatvÈ puna “sacÈyaÑ pÈpako bhaveyya, na Satthu santike nisÊditvÈ
dhammaÑ suÓeyya, apÈpakena iminÈ bhavitabban”ti cintetvÈ SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. UpÈsako BuddhagÈravena
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raÒÒo paccuÔÔhÈnaÑ vÈ vandanaÑ vÈ na akÈsi, tenassa rÈjÈ anattamano
ahosi. SatthÈ tassa anattamanabhÈvaÑ ÒatvÈ upÈsakassa guÓaÑ kathesi
“ayaÑ mahÈrÈja upÈsako bahussuto ÈgatÈgamo kÈmesu vÊtarÈgo”ti. RÈjÈ “na
iminÈ orakena bhavitabbaÑ, yassa SatthÈ guÓaÑ vaÓÓetÊ”ti cintetvÈ
“upÈsaka vadeyyÈsi yena te attho”ti Èha. UpÈsako “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
RÈjÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ SatthÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
So ekadivasaÑ uparipÈsÈde mahÈvÈtapÈnaÑ vivaritvÈ Ôhito taÑ
upÈsakaÑ bhuttapÈtarÈsaÑ chattamÈdÈya JetavanaÑ gacchantaÑ disvÈ
pakkosÈpetvÈ evamÈha “tvaÑ kira upÈsaka bahussuto, amhÈkaÒca itthiyo
dhammaÑ sotukÈmÈ ceva uggahetukÈmÈ ca, sÈdhu vatassa sace tÈsaÑ
dhammaÑ vÈceyyÈsÊ”ti. Deva gihÊnaÑ nÈma rÈjantepure dhammaÑ desetuÑ
vÈ vÈcetuÑ vÈ nappatir|paÑ, ayyÈnaÑ eva patir|panti. RÈjÈ “saccaÑ esa
vadatÊ”ti uyyojetvÈ itthiyo pakkosÈpetvÈ “bhadde ahaÑ tumhÈkaÑ
dhammadesanatthÈya ca dhammavÈcanatthÈya ca Satthu santikaÑ gantvÈ
ekaÑ bhikkhuÑ yÈcÈmi, asÊtiyÈ mahÈsÈvakesu kataraÑ yÈcÈmÊ”ti Èha. TÈ
sabbÈpi mantetvÈ dhammabhaÓÉÈgÈrikaÑ Œnandattherameva ÈrocesuÑ.
RÈjÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno evamÈha “bhante
amhÈkaÑ gehe itthiyo Œnandattherassa santike dhammaÑ sotuÒca
uggaÓhituÒca icchanti, sÈdhu vata sace thero amhÈkaÑ gehe dhammaÑ
deseyya ceva vÈceyya cÈ”ti. SatthÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ theraÑ ÈÓÈpesi.
Tato paÔÔhÈya raÒÒo itthiyo therassa santike dhammaÑ suÓanti ceva
uggaÓhanti ca.
AthekadivasaÑ raÒÒo c|ÄÈmaÓi naÔÔho. RÈjÈ tassa naÔÔhabhÈvaÑ sutvÈ
amacce ÈÓÈpesi “sabbe antovaÄaÒjanake manusse gahetvÈ c|ÄÈmaÓiÑ
ÈharÈpethÈ”ti. AmaccÈ mÈtugÈme ÈdiÑ katvÈ c|ÄÈmaÓiÑ paripucchantÈ
adisvÈ mahÈjanaÑ kilamenti. TaÑ divasaÑ Œnandatthero rÈjanivesanaÑ
paviÔÔho. YathÈ tÈ itthiyo pubbe theraÑ disvÈva haÔÔhatuÔÔhÈ dhammaÑ
suÓanti ceva uggaÓhanti ca, tathÈ akatvÈ sabbÈ domanassappattÈva ahesuÑ.
Tato therena “kasmÈ tumhe ajja

406

KhuddakanikÈya

evar|pÈ jÈtÈ”ti pucchitÈ evamÈhaÑsu “bhante raÒÒo c|ÄÈmaÓiÑ
pariyesÈmÈti amaccÈ mÈtugÈme upÈdÈya antovaÄaÒjanake kilamenti, na
jÈnÈma kassa kiÑ bhavissatÊti, tenamha domanassappattÈ”ti. Thero “mÈ
cintayitthÈ”ti tÈ samassÈsetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ
“maÓi kira te mahÈrÈja naÔÔho”ti pucchi. Œma bhanteti. Asakkhi pana taÑ
ÈharÈpetunti. Bhante sabbaÑ antojanaÑ gahetvÈ kilamentopi na sakkomi
ÈharÈpetunti. MahÈrÈja mahÈjanaÑ akilametvÈva ÈharaÓ|pÈyo atthÊti.
Kataro bhanteti. PiÓÉadÈnaÑ mahÈrÈjÈti. KataraÑ piÓÉadÈnaÑ bhanteti.
“MahÈrÈja yattakesu Èsa~kÈ atthi, te gahetvÈ ekekassa ekekaÑ palÈlapiÓÉaÑ
vÈ mattikÈpiÓÉaÑ vÈ datvÈ ‘imaÑ pacc|sakÈle ÈharitvÈ asukaÔÔhÈne nÈma
pÈtethÈ’ti vattabbaÑ. Yena gahito bhavissati, so tasmiÑ pakkhipitvÈ
Èharissati. Sace paÔhamadivaseyeva pÈtenti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce pÈtenti,
dutiyadivasepi tatiyadivasepi tatheva kÈtabbaÑ. EvaÑ mahÈjano ca na
kilamissati, maÓiÒca labhissasÊ”ti evaÑ vatvÈ thero agamÈsi.
RÈjÈ vuttanayeneva tayo divase dÈpesi, neva maÓiÑ ÈhariÑsu. Thero
tatiyadivase ÈgantvÈ “kiÑ mahÈrÈja pÈtito maÓÊ”ti pucchi. Na pÈtenti
bhanteti. “Tena hi mahÈrÈja mahÈtalasmiÑ yeva paÔicchannaÔÔhÈne
mahÈcÈÔiÑ ÔhapÈpetvÈ udakassa p|rÈpetvÈ sÈÓiÑ parikkhipÈpetvÈ ‘sabbe
antovaÄaÒjanakamanussÈ ca itthiyo ca uttarÈsa~gaÑ katvÈ ekekova
antosÈÓiÑ pavisitvÈ hatthaÑ dhovitvÈ Ègacchant|’ti vadehÊ”ti thero imaÑ
upÈyaÑ ÈcikkhitvÈ pakkÈmi. RÈjÈ tathÈ kÈresi. MaÓicoro cintesi
“dhammabhaÓÉÈgÈriko imaÑ adhikaraÓaÑ ÈdÈya maÓiÑ adassetvÈ
osakkissatÊti aÔÔhÈnametaÑ1, pÈtetuÑ dÈni vaÔÔatÊ”ti maÓiÑ paÔicchannaÑ
katvÈ ÈdÈya antosÈÓiÑ pavisitvÈ cÈÔiyaÑ pÈtetvÈ nikkhami. SabbesaÑ
nikkhantakÈle udakaÑ chaÉÉetvÈ maÓiÑ addasaÑsu. RÈjÈ “theraÑ nissÈya
mahÈjanaÑ akilametvÈva me maÓi laddho”ti tussi,
antovaÄaÒjanakamanussÈpi “theraÑ nissÈya mahÈdukkhato muttamhÈ”ti
tussiÑsu. “TherassÈnubhÈvena
______________________________________________________________
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raÒÒo c|ÄÈmaÓi laddho”ti therassÈnubhÈvo sakalanagare ceva
bhikkhusaÑghe ca pÈkaÔo jÈto.
DhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ bhikkh| therassa guÓaÑ vaÓÓayiÑsu
“Èvuso Œnandatthero attano bahussutatÈya paÓÉiccena upÈyakusalatÈya
mahÈjanaÑ akilametvÈ upÈyeneva raÒÒo maÓiÑ dassesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈni Œnandeneva parahatthagataÑ bhaÓÉaÑ
dassitaÑ, pubbepi paÓÉitÈ mahÈjanaÑ akilametvÈ upÈyeneva
tiracchÈnahatthagataÑ bhaÓÉaÑ1 dassayiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sabbasippesu
nipphattiÑ patto tasseva amacco ahosi. AthekadivasaÑ rÈjÈ mahantena
parivÈrena uyyÈnaÑ gantvÈ vanantarÈni vicaritvÈ udakakÊÄaÑ kÊÄitukÈmo
ma~galapokkharaÓiÑ otaritvÈ itthÈgÈrampi pakkosi. Itthiyo attano attano
sÊs|pagagÊv|pagÈdÊni ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ uttarÈsa~gesu pakkhipitvÈ
samuggapiÔÔhesu ÔhapetvÈ dÈsiyo paÔicchÈpetvÈ pokkharaÓiÑ otariÑsu.
AthekÈ uyyÈnamakkaÔÊ sÈkhantare nisinnÈ deviÑ piÄandhanÈni omuÒcitvÈ
uttarÈsa~ge pakkhipitvÈ samuggapiÔÔhe ÔhapayamÈnaÑ disvÈ tassÈ
muttÈhÈraÑ piÄandhitukÈmÈ hutvÈ dÈsiyÈ pamÈdaÑ olokayamÈnÈ nisÊdi,
dÈsÊpi taÑ rakkhamÈnÈ tahaÑ tahaÑ oloketvÈ nisinnÈyeva niddÈyituÑ2
Èrabhi. MakkaÔÊ tassÈ pamÈdabhÈvaÑ ÒatvÈ vÈtavegena otaritvÈ
mahÈmuttÈhÈraÑ gÊvÈya paÔimuÒcitvÈ vÈtavegena uppatitvÈ sÈkhantare
nisÊditvÈ aÒÒÈsaÑ makkaÔÊnaÑ dassanabhayena ekasmiÑ rukkhasusiraÔÔhÈne
ÔhapetvÈ upasant|pasantÈ viya taÑ rakkhamÈnÈ nisÊdi.
SÈpi kho dÈsÊ paÔibujjhitvÈ muttÈhÈraÑ apassantÊ kampamÈnÈ aÒÒaÑ
upÈyaÑ adisvÈ “puriso deviyÈ muttÈhÈraÑ gahetvÈ palÈto”ti mahÈviravaÑ
viravi, ÈrakkhamanussÈ tato tato sannipatitvÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ raÒÒo
ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “coraÑ gaÓhathÈ”ti Èha. PurisÈ
______________________________________________________________
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uyyÈnÈ nikkhamitvÈ “coraÑ gaÓhatha, coraÑ gaÓhathÈ”ti ito cito ca
olokenti. Atheko jÈnapado balikÈrakapuriso taÑ saddaÑ sutvÈ kampamÈno
palÈyi. TaÑ disvÈ rÈjapurisÈ “ayaÑ coro bhavissatÊ”ti anubandhitvÈ taÑ
gahetvÈ pothetvÈ “are duÔÔhacora evaÑ mahÈsÈraÑ nÈma piÄandhanaÑ
avaharissasÊ”ti paribhÈsiÑsu. So cintesi “sacÈhaÑ ‘na gaÓhÈmÊ’ti vakkhÈmi,
ajja me jÊvitaÑ natthi, pothentÈyeva maÑ mÈressanti, sampaÔicchÈmi nan”ti.
So “Èma sÈmi gahitaÑ me”ti Èha. Atha naÑ bandhitvÈ raÒÒo santikaÑ
ÈnayiÑsu. RÈjÈpi naÑ pucchi “gahitaÑ te mahÈsÈrapiÄandhanan”ti. Œma
devÈti. IdÈni taÑ kahanti. Deva mayÈ mahÈsÈraÑ nÈma maÒcapÊÔhampi na
diÔÔhapubbaÑ, seÔÔhi pana maÑ mahÈsÈrapiÄandhanaÑ gaÓhÈpesi, sohaÑ
taÑ gahetvÈva tassa adÈsiÑ, so naÑ jÈnÈtÊti.
RÈjÈ seÔÔhiÑ pakkosÈpetvÈ “gahitaÑ te imassa hatthato
mahÈsÈrapiÄandhanan”ti pucchi. Œma devÈti. KahaÑ tanti. Purohitassa me
dinnanti. Purohitampi pakkosÈpetvÈ tatheva pucchi, sopi sampaÔicchitvÈ
“gandhabbassa me dinnan”ti Èha. Tampi pakkosÈpetvÈ “purohitassa hatthato
te mahÈsÈrapiÄandhanaÑ gahitan”ti pucchi. Œma devÈti. KahaÑ tanti.
Kilesavasena me vaÓÓadÈsiyÈ dinnanti. Tampi pakkosÈpetvÈ pucchi, sÈ “na
gaÓhÈmÊ”ti Èha. Te paÒca jane pucchantÈnaÒÒeva s|riyo atthaÑ gato. RÈjÈ
“idÈni vikÈlo jÈto, sve jÈnissÈmÈ”ti te paÒca jane amaccÈnaÑ datvÈ nagaraÑ
pÈvisi.
Bodhisatto cintesi “idaÑ piÄandhanaÑ antovaÄaÒje naÔÔhaÑ, ayaÒca
gahapatiko bahivaÄaÒjo, dvÈrepi balavÈrakkho, tasmÈ antovaÄaÒjanakÈnampi
taÑ gahetvÈ palÈyituÑ na sakkÈ. EvaÑ neva bahivaÄaÒjanakÈnaÑ, na anto,
uyyÈne vaÄaÒjanakÈnaÑ gahaÓ|pÈyo dissati. IminÈ duggatamanussena
‘seÔÔhissa me dinnan’ti kathentena attano mokkhatthÈya kathitaÑ bhavissati,
seÔÔhinÈpi ‘purohitassa me dinnan’ti kathentena ‘ekato hutvÈ nittharissÈmÊ’ti
cintetvÈ kathitaÑ bhavissati, purohitenÈpi ‘gandhabbassa me dinnan’ti
kathentena ‘bandhanÈgÈre gandhabbaÑ nissÈya sukhena vasissÈmÈ’ti
cintetvÈ kathitaÑ bhavissati, gandhabbenÈpi ‘vaÓÓadÈsiyÈ me dinnan’ti
kathentena ‘ekantena anukkaÓÔhitÈ bhavissÈmÈ’ti
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cintetvÈ kathitaÑ bhavissati, imehi paÒcahipi corehi na bhavitabbaÑ,
uyyÈne makkaÔÈ bah|, piÄandhanena ekissÈ makkaÔiyÈ hatthe ÈruÄhena
bhavitabban”ti. So rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja core amhÈkaÑ
niyyÈdetha, mayaÑ taÑ kiccaÑ sodhessÈmÈ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdhu paÓÉita,
sodhehÊ”ti tassa niyyÈdesi.
Bodhisatto attano dÈsapurise pakkosÈpetvÈ te paÒca jane ekasmiÑyeva
ÔhÈne vasÈpetvÈ samantÈ ÈrakkhaÑ katvÈ kaÓÓaÑ datvÈ “yaÑ te
aÒÒamaÒÒaÑ kathenti, taÑ mayhaÑ ÈrocethÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. Te tathÈ
akaÑsu. Tato manussÈnaÑ sannisinnavelÈya seÔÔhi taÑ gahapatikaÑ Èha
“are duÔÔhagahapati tayÈ ahaÑ, mayÈ vÈ tvaÑ kahaÑ diÔÔhapubbo, kadÈ te
mayhaÑ piÄandhanaÑ dinnan”ti Èha. So “sÈmi mahÈseÔÔhi ahaÑ mahÈsÈraÑ
nÈma rukkhasÈrapÈdakaÑ maÒcapÊÔhampi na jÈnÈmi, ‘taÑ nissÈya pana
mokkhaÑ labhissÈmÊ’ti evaÑ avacaÑ, mÈ me kujjha sÈmÊ”ti Èha. Purohitopi
seÔÔhiÑ Èha “mahÈseÔÔhi tvaÑ iminÈ attano adinnakameva mayhaÑ kathaÑ
adÈsÊ”ti. “Mayampi dve issarÈ, amhÈkaÑ ekato hutvÈ ÔhitakÈle kammaÑ
khippaÑ nipphajjissatÊ”ti kathesinti. Gandhabbopi purohitaÑ Èha “brÈhmaÓa
kadÈ tayÈ mayhaÑ piÄandhanaÑ dinnan”ti. “AhaÑ taÑ nissÈya vasanaÔÔhÈne
sukhaÑ vasissÈmÊ”ti kathesinti. VaÓÓadÈsÊpi gandhabbaÑ Èha “are
duÔÔhagandhabba ahaÑ kadÈ tava santikaÑ gatapubbÈ, tvaÑ vÈ mama
santikaÑ Ègatapubbo, kadÈ te mayhaÑ piÄandhanaÑ dinnan”ti. Bhagini kiÑ
kÈraÓÈ kujjhasi, “amhesu paÒcasu ekato vasantesu gharÈvÈso bhavissati,
anukkaÓÔhamÈnÈ sukhaÑ vasissÈmÈ”ti kathesinti. Bodhisatto
payojitamanussÈnaÑ santikÈ taÑ kathaÑ sutvÈ tesaÑ tathato acorabhÈvaÑ
ÒatvÈ “makkaÔiyÈ gahitapiÄandhanaÑ upÈyeneva pÈtessÈmÊ”ti geÓÉumayÈni1
bah|ni piÄandhanÈni kÈretvÈ uyyÈne makkaÔiyo gÈhÈpetvÈ hatthapÈdagÊvÈsu
geÓÉupiÄandhanÈni piÄandhÈpetvÈ vissajjesi. ItarÈ makkaÔÊ piÄandhanaÑ
rakkhamÈnÈ uyyÈne eva nisÊdi.
Bodhisatto manusse ÈÓÈpesi “gacchatha tumhe, uyyÈne sabbÈ
makkaÔiyo upadhÈretha, yassÈ taÑ piÄandhanaÑ passatha, taÑ uttÈsetvÈ
piÄandhanaÑ gaÓhathÈ”ti. TÈpi kho makkaÔiyo “piÄandhanaÑ no laddhan”ti
______________________________________________________________
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tuÔÔhapahaÔÔhÈ uyyÈne vicarantiyo tassÈ santikaÑ gantvÈ “passa amhÈkaÑ
piÄandhanan”ti ÈhaÑsu. SÈ makkaÔÊ asahamÈnÈ “kiÑ iminÈ
geÓÉupiÄandhanenÈ”ti muttÈhÈraÑ piÄandhitvÈ nikkhami. Atha naÑ te purisÈ
disvÈ piÄandhanaÑ chaÉÉÈpetvÈ ÈharitvÈ bodhisattassa adaÑsu. So taÑ
ÈdÈya raÒÒo dassetvÈ “idaÑ te deva piÄandhanaÑ, te paÒcapi acorÈ, idaÑ
pana uyyÈne makkaÔiyÈ Èbhatan”ti Èha. KathaÑ pana te paÓÉita makkaÔiyÈ
hatthaÑ ÈruÄhabhÈvo ÒÈto, kathaÑ te gahitanti. So sabbaÑ Ècikkhi. RÈjÈ
tuÔÔhamÈnaso “sa~gÈmasÊsÈdÊsu nÈma s|rÈdayo icchitabbÈ hontÊ”ti
bodhisattassa thutiÑ karonto imaÑ gÈthamÈha–
92. “UkkaÔÔhe s|ramicchanti, mantÊsu akut|halaÑ.
PiyaÒca annapÈnamhi, atthe jÈte ca paÓÉitan”ti.
Tattha ukkaÔÔheti upakaÔÔhe, ubhatoby|Ähe sa~gÈme sampahÈre
vattamÈneti attho. S|ramicchantÊti asaniyÈpi matthake patamÈnÈya
apalÈyinaÑ s|raÑ icchanti, tasmiÑ khaÓe evar|po sa~gÈmayodho
patthetabbo hoti. MantÊsu akut|halanti kattabbÈkattabbakiccaÑ
sammantanakÈle uppanne mantÊsu yo akut|halo avikiÓÓavÈco mantaÑ na
bhindati, taÑ icchanti, tÈdiso tesu ÔhÈnesu patthetabbo hoti. PiyaÒca
annapÈnamhÊti madhure annapÈne paccupaÔÔhite sahaparibhuÒjanatthÈya
piyapuggalaÑ patthenti, tÈdiso tasmiÑ kÈle patthetabbo hoti. Atthe jÈte ca
paÓÉitanti atthagambhÊre dhammagambhÊre kismiÒcideva kÈraÓe vÈ paÒhe
vÈ uppanne paÓÉitaÑ vicakkhaÓaÑ icchanti. TathÈr|po hi tasmiÑ samaye
patthetabbo hotÊti.
EvaÑ rÈjÈ bodhisattaÑ vaÓÓetvÈ thometvÈ ghanavassaÑ vassento
mahÈmegho viya sattahi ratanehi p|jetvÈ tassovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ yathÈkammaÑ gato, bodhisattopi yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ therassa guÓaÑ kathetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva
ahosin”ti.
MahÈsÈrajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
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3. VissÈsabhojanajÈtakavaÓÓanÈ (93)
Na vissase avissattheti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto vissÈsabhojanaÑ
Èrabbha kathesi. TasmiÑ kira samaye yebhuyyena bhikkh| “mÈtarÈ no
dinnaÑ, pitarÈ no dinnaÑ, bhÈtarÈ, bhaginiyÈ, c|ÄamÈtarÈ, c|ÄapitarÈ,
mÈtulena, mÈtulÈniyÈ dinnaÑ. AmhÈkaÑ gihikÈlepi bhikkhukÈlepi ete
dÈtuÑ yuttar|pÈvÈ”ti ÒÈtÊhi dinne cattÈro paccaye vissatthÈ hutvÈ
apaccavekkhitvÈ paribhuÒjanti. SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “bhikkh|naÑ
mayÈ dhammadesanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti bhikkh| sannipÈtÈpetvÈ “bhikkhave
bhikkhunÈ nÈma ÒÈtÊhipi aÒÒÈtÊhipi dinnake cattÈro paccaye
paccavekkhitvÈva paribhogo kÈtabbo. ApaccavekkhitvÈ paribhogaÑ katvÈ hi
kÈlaÑ kurumÈno bhikkhu yakkhapeta-attabhÈvato na muccati,
apaccavekkhitaparibhogo nÈmesa visaparibhogasadiso. VisaÑ hi vissÈsikena
dinnakampi avissÈsikena dinnakampi mÈretiyeva. Pubbepi vissÈsena dinnaÑ
visaÑ paribhuÒjitvÈ jÊvitakkhayaÑ pattÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈvibhavo
seÔÔhi ahosi. Tasseko gopÈlako kiÔÔhasambÈdhasamaye gÈvo gahetvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ tattha gosÈlaÑ1 katvÈ rakkhanto vasati. SeÔÔhino ca
kÈlena kÈlaÑ gorasaÑ Èharati. Athassa gosÈlÈya2 avid|re sÊho nivÈsaÑ
gaÓhi, gÈvÊnaÑ sÊhasantÈsena milÈtÈnaÑ khÊraÑ mandaÑ ahosi. Atha naÑ
ekadivasaÑ sappiÑ ÈdÈya ÈgataÑ seÔÔhi pucchi “kiÑ nu kho samma
gopÈlaka mandaÑ sappÊ”ti. So taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhi. Atthi pana samma
tassa sÊhassa katthaci paÔibandhoti. Atthissa sÈmi ekÈya migamÈtukÈya
saddhiÑ saÑsaggoti. SakkÈ pana taÑ gÈhÈpetunti. SakkÈ sÈmÊti. “Tena hi
taÑ gahetvÈ tassÈ nalÈÔato paÔÔhÈya sarÊre lomÈni visena punappunaÑ rajitvÈ
sukkhÈpetvÈ dve tayo divase atikkÈmetvÈ taÑ migamÈtukaÑ vissajjehi, so
tassÈ sinehena sarÊraÑ lehitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓissati. Athassa
cammanakhadÈÔhÈ ceva vasaÒca maÑsaÒca gahetvÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti
halÈhalavisaÑ datvÈ uyyojesi.
______________________________________________________________
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So gopÈlako jÈlaÑ khipitvÈ upÈyena taÑ migamÈtukaÑ gaÓhitvÈ tathÈ
akÈsi. SÊho taÑ disvÈva balavasinehena tassÈ sarÊraÑ lehitvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpuÓi. GopÈlakopi cammÈdÊni gahetvÈ bodhisattassa santikaÑ agamÈsi.
Bodhisatto taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “paresu sineho nÈma na kÈtabbo, evaÑ
balasampannopi sÊho migarÈjÈ kilesavasena saÑsaggaÑ nissÈya
migamÈtukÈya sarÊraÑ lehanto visaparibhogaÑ katvÈ jÊvitakkhayaÑ patto”ti
vatvÈ sampattaparisÈya dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha–
93. “Na vissase avissatthe, vissatthepi na vissase.
VissÈsÈ bhayamanveti, sÊhaÑva migamÈtukÈ”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–yo pubbe sabhayo attani avissattho ahosi,
tasmiÑ avissatthe, yo pubbepi nibbhayo attani vissÈsikoyeva, tasmiÑ
vissatthepi na vissase, neva vissÈsaÑ kareyya. KiÑ kÈraÓÈ? VissÈsÈ
bhayamanveti, yo hi mittepi amittepi vissÈso, tato bhayameva Ègacchati.
KathaÑ? SÊhaÑva migamÈtukÈ, yathÈ mittasanthavavasena katavissÈsÈya
migamÈtukÈya santikÈ sÊhassa bhayaÑ anveti, upagataÑ sampattanti attho.
YathÈ vÈ vissÈsavasena sÊhaÑ migamÈtukÈ anvetÈ upagatÈtipi attho.
EvaÑ bodhisatto sampattaparisÈya dhammaÑ desetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
mahÈseÔÔhi ahameva ahosin”ti.
VissÈsabhojanajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
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4. LomahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (94)
Sotatto sosinno cevÈti idaÑ SatthÈ VesÈliÑ upanissÈya PÈÔikÈrÈme
viharanto SunakkhattaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye Sunakkhatto
Satthu upaÔÔhÈko hutvÈ pattacÊvaramÈdÈya vicaramÈno Korakkhattiyassa
dhammaÑ rocento Dasabalassa pattacÊvaraÑ niyyÈdetvÈ KorakkhattiyaÑ
nissÈya vasati1. Tassa kÈlakaÒjika-asurayoniyaÑ nibbattakÈle gihi hutvÈ
“natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ. Yassa ca khvÈssa atthÈya
dhammo desito, na so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti2
VesÈliyaÑ tiÓÓaÑ pÈkÈrÈnaÑ antare vicaranto Satthu avaÓÓaÑ bhÈsati.
AthÈyasmÈ SÈriputto piÓÉÈya caranto tassevaÑ avaÓÓaÑ bhÈsantassa
sutvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto tamatthaÑ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ “kodhano
SÈriputta Sunakkhatto moghapuriso, kodhavasenevamÈha, kodhavasenÈpi
pana3 ‘na so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ’ti vadanto
ajÈnitvÈpi mayhaÑ guÓameva bhÈsati. Na kho pana so moghapuriso
mayhaÑ guÓaÑ jÈnÈti. MayhaÑ hi SÈriputta cha abhiÒÒÈ nÈma atthi, ayampi
me uttarimanussadhammova. DasabalaÒÈÓÈni atthi, catuvesÈrajjaÒÈÓaÑ
atthi, catuyoniparicchedakaÒÈÓaÑ atthi, paÒcagatiparicchedakaÒÈÓaÑ atthi,
ayampi me uttarimanussadhammova. EvaÑ
uttarimanussadhammasamannÈgataÑ pana maÑ yo evaÑ vadeyya ‘natthi
samaÓassa Gotamassa uttarimanussadhammo’ti, so taÑ vÈcaÑ appahÈya
taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye”ti evaÑ attano vijjamÈnaÑ uttarimanussadhammassa guÓaÑ
kathetvÈ “sunakkhatto kira SÈriputta Korakkhattiyassa dukkarakÈrikÈya
micchÈtape pasanno, micchÈtape pasÊdantena4 pana mayi eva pasÊdituÑ
vaÔÔati. AhaÒhi ito ekanavutikappamatthake ‘atthi nu kho ettha sÈro’ti
bÈhirakaÑ micchÈtapaÑ vÊmaÑsanto catura~gasamannÈgataÑ
brahmacariyavÈsaÑ vasiÑ, tapassÊ sudaÑ homi paramatapassÊ,
______________________________________________________________
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2. Ma 1. 97 piÔÔhe.

3. Kodhavaseneva (Ka)
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l|kho sudaÑ homi paramal|kho, jegucchÊ sudaÑ homi paramajegucchÊ,
pavivitto sudaÑ homi paramapavivitto”ti vatvÈ therena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ekanavutikappamatthake bodhisatto “bÈhirakatapaÑ
vÊmaÑsissÈmÊ”ti ÈjÊvakapabbajjaÑ pabbajitvÈ acelako ahosi rajojalliko,
pavivitto ahosi ekavihÈrÊ. Manusse disvÈ migo viya palÈyi,
mahÈvikatibhojano ahosi, vacchakagomayÈdÊni paribhuÒji,
appamÈdavihÈratthÈya araÒÒe ekasmiÑ bhiÑsanake vanasaÓÉe vihÈsi.
Tasmimpi viharanto himapÈtasamaye antaraÔÔhake rattiÑ vanasaÓÉÈ
nikkhamitvÈ abbhokÈse viharitvÈ s|riye uggate vanasaÓÉaÑ pavisati. So
yathÈ rattiÑ abbhokÈse himodakena tinto, tatheva divÈ vanasaÓÉato
paggharantehi udakabind|hi temayi. EvaÑ ahorattaÑ sÊtadukkhaÑ anubhoti.
GimhÈnaÑ pana pacchime mÈse divÈ abbhokÈse viharitvÈ rattiÑ
vanasaÓÉaÑ pavisati. So yathÈ divÈ abbhokÈse Ètapena pariÄÈhappatto,
tatheva rattiÑ nivÈte vanasaÓÉe pariÄÈhaÑ pÈpuÓÈti, sarÊrÈ sedadhÈrÈ
muccanti. Athassa pubbe assutapubbÈ ayaÑ gÈthÈ paÔibhÈsi–
94. “Sotatto sosinno1 ceva, eko bhiÑsanake vane.
Naggo na caggimÈsÊno, esanÈpasuto munÊ”ti.
Tattha sotattoti s|riyasantÈpena suÔÔhu tatto. Sosinnoti himodakena
susinno2 suÔÔhu tinto. Eko bhiÑsanake vaneti yattha paviÔÔhÈnaÑ
yebhuyyena lomÈni haÑsanti, tathÈr|pe bhiÑsanakevanasaÓÉe eko
adutiyova ahosinti dÊpeti. Naggo na caggimÈsÊnoti naggo ca na ca
aggimÈsÊno. TathÈ sÊtena3 pÊÄiyamÈnopi neva nivÈsanapÈrupanaÑ vÈ ÈdiyiÑ,
na ca aggiÑ Ègamma nisÊdinti dÊpeti. EsanÈpasutoti abrahmacariyepi
tasmiÑ brahmacariyasaÒÒÊ hutvÈ “brahmacariyamevetaÑ esanÈ gavesanÈ
upÈyo brahmalokassÈ”ti evaÑ tÈya brahmacariyesanÈya pasuto anuyutto
ussukkaÑ Èpanno ahosinti dasseti.
______________________________________________________________
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MunÊti “muni kho esa monatthÈya paÔipanno”ti evaÑ lokena sambhÈvito
ahosinti dÊpeti.
EvaÑ catura~gasamannÈgataÑ brahmacariyaÑ caritvÈ bodhisatto
maraÓakÈle upaÔÔhitaÑ nirayanimittaÑ disvÈ “idaÑ vatasamÈdÈnaÑ
niratthakan”ti ÒatvÈ ta~khaÓaÒÒeva taÑ laddhiÑ bhinditvÈ sammÈdiÔÔhiÑ
gahetvÈ devaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “ahaÑ
tena samayena so ÈjÊvako ahosin”ti.
LomahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. MahÈsudassanajÈtakavaÓÓanÈ (95)
AniccÈ tava sa~khÈrÈti idaÑ SatthÈ parinibbÈnamaÒce nipanno
Œnandattherassa “mÈ bhante BhagavÈ imasmiÑ
khuddakanagarake”tyÈdivacanaÑ1 Èrabbha kathesi. TathÈgate hi Jetavane
viharante SÈriputtatthero kattikapuÓÓamÈyaÑ NÈÄakagÈmake jÈtovarake
parinibbÈyi, MahÈmoggallÈno kattikamÈsasseva kÈÄapakkha-amÈvasiyaÑ.
EvaÑ parinibbute aggasÈvakayuge “ahampi KusinÈrÈyaÑ
parinibbÈyissÈmÊ”ti anupubbena cÈrikaÑ caramÈno tattha gantvÈ
yamakasÈlÈnamantare uttarasÊsake maÒcake anuÔÔhÈnaseyyÈya nipajji. Atha
naÑ ÈyasmÈ Œnandatthero “mÈ bhante BhagavÈ imasmiÑ
khuddakanagarake visame ujja~galanagarake sÈkhÈnagarake parinibbÈyi,
aÒÒesaÑ CampÈrÈjagahÈdÊnaÑ mahÈnagarÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ BhagavÈ
parinibbÈyat|”ti yÈci. SatthÈ “mÈ Œnanda imaÑ ‘khuddakanagarakaÑ
ujja~galanagarakaÑ sÈkhÈnagarakan’ti vadehi, ahaÑ hi pubbe
SudassanacakkavattirÈjakÈle imasmiÑ nagare vasiÑ, tadÈ idaÑ
dvÈdasayojanikena ratanapÈkÈrena parikkhittaÑ mahÈnagaraÑ ahosÊ”ti
vatvÈ therena yÈcito atÊtaÑ Èharanto MahÈsudassanasuttaÑ2 kathesi.
TadÈ pana MahÈsudassanaÑ SudhammapÈsÈdÈ otaritvÈ avid|re
sattaratanamaye tÈlavane paÒÒattasmiÑ kappiyamaÒcake dakkhiÓena
______________________________________________________________
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passena anuÔÔhÈnaseyyÈya nipannaÑ disvÈ “imÈni te deva caturÈsÊti
nagarasahassÈni KusÈvatirÈjadhÈnippamukhÈni, ettha chandaÑ karohÊ”ti
SubhaddÈya deviyÈ vutte MahÈsudassano “mÈ devi evaÑ avaca, atha kho
‘ettha chandaÑ vinehi, mÈ apekkhaÑ akÈsÊ’ti evaÑ maÑ ovadÈ”ti vatvÈ
“kiÑ kÈraÓÈ devÈ”ti pucchito “ajjÈhaÑ kÈlakiriyaÑ karissÈmÊ”ti. Atha naÑ
devÊ rodamÈnÈ akkhÊni puÒchitvÈ kicchena kasirena tathÈ vatvÈ rodi
paridevi. SesÈpi caturÈsÊtisahassa-itthiyo rodiÑsu parideviÑsu.
AmaccÈdÊsupi ekopi adhivÈsetuÑ nÈsakkhi, sabbepi rodiÑsu. Bodhisatto
“alaÑ bhaÓe, mÈ saddamakatthÈ”ti sabbe nivÈretvÈ deviÑ ÈmantetvÈ “mÈ
tvaÑ devi rodi, mÈ paridevi. Tilaphalamattopi hi sa~khÈro nicco nÈma
natthi, sabbepi aniccÈ bhedanadhammÈ evÈ”ti vatvÈ deviÑ ovadanto imaÑ
gÈthamÈha–
95. “AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino.
UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti.
Tattha aniccÈ vata sa~khÈrÈti bhadde SubhaddÈdevi yattakÈ kehici
paccayehi samÈgantvÈ katÈ khandhÈyatanÈdayo sa~khÈrÈ, sabbe te
aniccÈyeva nÈma. Etesu hi r|paÑ aniccaÑ -pa- viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. Cakkhu
aniccaÑ -pa- dhammÈ aniccÈ. YaÑkiÒci saviÒÒÈÓakaÑ aviÒÒÈÓakaÑ
ratanaÑ, sabbaÑ taÑ aniccameva. Iti “aniccÈ vata sa~khÈrÈ”ti gaÓha.
KasmÈ? UppÈdavayadhamminoti, sabbe hete uppÈdadhammino ceva
vayadhammino ca uppajjanabhijjanasabhÈvÈyeva, tasmÈ “aniccÈ”ti
veditabbÈ. YasmÈ ca aniccÈ, tasmÈ uppajjitvÈ nirujjhanti, uppajjitvÈ ÔhitiÑ
patvÈpi nirujjhantiyeva. Sabbeva hete nibbattamÈnÈ uppajjanti nÈma,
bhijjamÈnÈ nirujjhanti nÈmÈ. TesaÑ uppÈde satiyeva ca Ôhiti nÈma hoti,
ÔhitiyÈ satiyeva bha~go nÈma hoti. Na hi anuppannassa Ôhiti nÈma, nÈpi
ÔhitaÑ abhijjanakaÑ nÈma atthi. Iti sabbepi sa~khÈrÈ tÊÓi lakkhaÓÈni patvÈ
tattha tattheva nirujjhanti, tasmÈ sabbepime aniccÈ khaÓikÈ ittarÈ adhuvÈ
pabha~guno calitÈ samÊritÈ anaddhaniyÈ payÈtÈ tÈvakÈlikÈ nissÈrÈ,
tÈvakÈlikaÔÔhena mÈyÈmarÊcipheÓasadisÈ. Tesu bhadde SubhaddÈdevi kasmÈ
sukhasaÒÒaÑ uppÈdeti, evaÑ pana gaÓha tesaÑ v|pasamo sukhoti,
sabbavaÔÔav|pasamanato tesaÑ v|pasamo nÈma nibbÈnaÑ, tadevekaÑ
ekantato sukhaÑ, tato aÒÒaÑ sukhaÑ nÈma natthÊti.
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EvaÑ MahÈsudassano amatamahÈnibbÈnena desanÈya k|ÔaÑ gahetvÈ
avasesassapi mahÈjanassa “dÈnaÑ detha, sÊlaÑ rakkhatha, uposathakammaÑ
karothÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ devalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
SubhaddÈ devÊ RÈhulamÈtÈ ahosi, pariÓÈyakaratanaÑ RÈhulo, sesaparisÈ
BuddhaparisÈ, MahÈsudassano pana ahameva ahosin”ti.
MahÈsudassanajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. TelapattajÈtakavaÓÓanÈ (96)
SamatittikaÑ anavasesakanti idaÑ SatthÈ SumbharaÔÔhe SedakaÑ1 nÈma
nigamaÑ upanissÈya aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe viharanto
JanapadakalyÈÓisuttaÑ Èrabbha kathesi. Tatra hi BhagavÈ–
“SeyyathÈpi bhikkhave ‘JanapadakalyÈÓÊ JanapadakalyÈÓÊ’ti kho
bhikkhave mahÈjanakÈyo sannipateyya, sÈ kho panassa JanapadakalyÈÓÊ
paramapÈsÈvinÊ nacce, paramapÈsÈvinÊ gÊte. ‘JanapadakalyÈÓÊ naccati
gÈyatÊ’ti kho bhikkhave bhiyyoso mattÈya mahÈjanakÈyo sannipateyya.
Atha puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo
dukkhapaÔik|lo. TamenaÑ evaÑ vadeyya2 “ayaÑ te ambho purisa
samatittiko telapatto antarena ca mahÈjanakÈyassa3 antarena ca
JanapadakalyÈÓiyÈ pariharitabbo4, puriso ca taÑ ukkhittÈsiko piÔÔhito
piÔÔhito anubandhissati ‘yattheva naÑ thokampi chaÉÉessasi, tattheva te
sÊsaÑ pÈtessÈmÊ’ti”. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso
amuÑ telapattaÑ amanasikaritvÈ bahiddhÈ pamÈdaÑ ÈhareyyÈti. No
hetaÑ bhante. UpamÈ kho myÈyaÑ bhikkhave katÈ atthassa
viÒÒÈpanÈya. Ayamevettha5 attho–‘samatittiko telapatto’ti kho
bhikkhave kÈyagatÈyetaÑ satiyÈ adhivacanaÑ.
______________________________________________________________
1. SetakaÑ (SÊ, SyÈ)
3. MahÈsamayaÑ (SÊ, I), mahÈsamajjaÑ (PÈÄiyaÑ)
5. Ayamettha (SÊ, SyÈ)

2. VadeyyuÑ (SÊ, Ka)
4. HÈretabbo (SÊ)
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TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ ‘kÈyagatÈ no sati bhÈvitÈ
bhavissati susamÈraddhÈ’ti evaÒhi vo bhikkhave sikkhitabban”ti1–
IdaÑ JanapadakalyÈÓisuttaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kathesi.

TatrÈyaÑ sa~khepattho–JanapadakalyÈÓÊti janapadamhi kalyÈÓÊ
uttamÈ chasarÊradosarahitÈ paÒcakalyÈÓasamannÈgatÈ. SÈ hi yasmÈ
nÈtidÊghÈ, nÈtirassÈ, nÈtikisÈ, nÈtith|lÈ, nÈtikÈÄÈ, nÈccodÈtÈ, atikkantÈ
mÈnusakavaÓÓaÑ, apattÈ dibbavaÓÓaÑ, tasmÈ chasarÊradosarahitÈ.
ChavikalyÈÓaÑ maÑsakalyÈÓaÑ nhÈrukalyÈÓaÑ aÔÔhikalyÈÓaÑ
vayokalyÈÓanti imehi pana paÒcahi kalyÈÓehi samannÈgatattÈ
paÒcakalyÈÓasamannÈgatÈ nÈma. TassÈ hi ÈgantukobhÈsakiccaÑ nÈma
natthi, attano sarÊrobhÈseneva dvÈdasahatthe ÔhÈne ÈlokaÑ karoti,
piya~gusÈmÈ vÈ hoti suvaÓÓasÈmÈ vÈ. AyamassÈ chavikalyÈÓatÈ. CattÈro
panassÈ hatthapÈdÈ mukhapariyosÈnaÒca lÈkhÈrasaparikammakataÑ viya
rattapavÈÄarattakambalasadisaÑ hoti. AyamassÈ maÑsakalyÈÓatÈ. VÊsati
nakhapattÈni maÑsato amuttaÔÔhÈne lÈkhÈrasap|ritÈni viya, muttaÔÔhÈne
khÊradhÈrÈsadisÈni. AyamassÈ nhÈrukalyÈÓatÈ. DvattiÑsa dantÈ suphusitÈ
sudhotavajirapanti viya khÈyanti. AyamassÈ aÔÔhikalyÈÓatÈ.
VÊsativassasatikÈpi pana samÈnÈ soÄasavassuddesikÈ viya hoti nibbalipalitÈ.
AyamassÈ vayokalyÈÓatÈ.
ParamapÈsÈvinÊti ettha pana pasavanaÑ pasavo, pavattÊti attho. Pasavo
eva pÈsÈvo, paramo pÈsÈvo paramapÈsÈvo, so assÈ atthÊti paramapÈsÈvinÊ.
Nacce ca gÊte ca uttamappavatti seÔÔhakiriyÈ. Uttamameva naccaÑ naccati,
gÊtaÒca gÈyatÊti vuttaÑ hoti.
Atha puriso ÈgaccheyyÈti na attano ruciyÈ Ègaccheyya, ayaÑ panettha
adhippÈyo–athevaÑ mahÈjanamajjhe JanapadakalyÈÓiyÈ naccamÈnÈya
“sÈdhu sÈdh|”ti sÈdhukÈresu a~guliphoÔanesu celukkhepesu ca
pavattamÈnesu taÑ pavattiÑ sutvÈ rÈjÈ bandhanÈgÈrato ekaÑ corapurisaÑ
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 147 piÔÔhe.
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pakkosÈpetvÈ nigaÄÈni chinditvÈ samatittikaÑ suparipuÓÓaÑ telapattaÑ
tassa hatthe datvÈ ubhohi hatthehi daÄhaÑ gÈhÈpetvÈ ekaÑ asihatthaÑ
purisaÑ ÈÓÈpesi “etaÑ gahetvÈ JanapadakalyÈÓiyÈ samajjaÔÔhÈnaÑ gaccha.
Yattheva cesa pamÈdaÑ Ègamma ekampi telabinduÑ chaÉÉeti, tatthevassa
sÊsaÑ chindÈ”ti. So puriso asiÑ ukkhipitvÈ taÑ tajjento tattha nesi. So
maraÓabhayatajjito jÊvitukÈmatÈya pamÈdavasena taÑ amanasikaritvÈ
sakimpi akkhÊni ummÊletvÈ taÑ JanapadakalyÈÓiÑ na olokesi. EvaÑ
bh|tapubbamevetaÑ vatthu, sutte pana parikappavasenetaÑ vuttanti
veditabbaÑ.
UpamÈ kho myÈyanti ettha pana telapattassa tÈva kÈyagatÈsatiyÈ
opammasaÑsandanaÑ katameva. Ettha pana rÈjÈ viya kammaÑ daÔÔhabbaÑ,
asi viya kilesÈ, ukkhittÈsikapuriso viya mÈro, telapattahattho puriso viya
kÈyagatÈsatibhÈvako vipassakayogÈvacaro. Iti BhagavÈ “kÈyagatÈsatiÑ
bhÈvetukÈmena bhikkhunÈ telapattahatthena tena purisena viya satiÑ
avissajjetvÈ appamattena kÈyagatÈsati bhÈvetabbÈ”ti imaÑ suttaÑ ÈharitvÈ
dassesi.
Bhikkh| imaÑ suttaÒca atthaÒca sutvÈ evamÈhaÑsu “dukkaraÑ bhante
tena purisena kataÑ tathÈr|piÑ JanapadakalyÈÓiÑ anoloketvÈ telapattaÑ
ÈdÈya gacchantenÈ”ti. SatthÈ “na bhikkhave tena dukkaraÑ kataÑ,
sukaramevetaÑ. KasmÈ? UkkhittÈsikena purisena santajjetvÈ nÊyamÈnatÈya.
YaÑ pana pubbe paÓÉitÈ appamÈdena satiÑ avissajjetvÈ abhisa~khataÑ
dibbar|pampi indriyÈni bhinditvÈ anoloketvÈva gantvÈ rajjaÑ pÈpuÓiÑsu,
etaÑ dukkaran”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa raÒÒo
puttasatassa sabbakaniÔÔho hutvÈ nibbatti, so anupubbena viÒÒutaÑ pÈpuÓi.
TadÈ ca raÒÒo gehe PaccekabuddhÈ bhuÒjanti, bodhisatto tesaÑ
veyyÈvaccaÑ karoti. So ekadivasaÑ cintesi “mama bah| bhÈtaro, lacchÈmi
nu kho ahaÑ imasmiÑ nagare kulasantakaÑ rajjaÑ, udÈhu no”ti. Athassa
etadahosi “Paccekabuddhe pucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti. So dutiyadivase
Paccekabuddhesu Ègatesu dhamakaraÓaÑ ÈdÈya pÈnÊyaÑ parissÈvetvÈ pÈde
dhovitvÈ telena makkhetvÈ tesaÑ antarakhajjakaÑ
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khÈditvÈ nisinnakÈle vanditvÈ ekamantaÑ nisinno tamatthaÑ pucchi. Atha
naÑ te avocuÑ–kumÈra na tvaÑ imasmiÑ nagare rajjaÑ labhissasi, ito
pana vÊsayojanasatamatthake GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈnagaraÑ nÈma atthi,
tattha gantuÑ sakkonto ito sattame divase rajjaÑ lacchasi. AntarÈmagge
pana mahÈvattani-aÔaviyaÑ paripantho atthi, taÑ aÔaviÑ pariharitvÈ
gacchantassa yojanasatiko1 maggo hoti, ujukaÑ gacchantassa paÒÒÈsa
yojanÈni honti. So hi amanussakantÈro nÈma. Tattha yakkhiniyo
antarÈmagge gÈme ca sÈlÈyo ca mÈpetvÈ upari suvaÓÓatÈrakavicittavitÈnaÑ
mahÈrahaseyyaÑ paÒÒÈpetvÈ nÈnÈvirÈgapaÔasÈÓiyo parikkhipitvÈ
dibbÈla~kÈrehi attabhÈvaÑ maÓÉetvÈ sÈlÈsu nisÊditvÈ Ègacchante purise
madhurÈhi vÈcÈhi sa~gaÓhitvÈ “kilantar|pÈ viya paÒÒÈyatha, idhÈgantvÈ
nisÊditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ gacchathÈ”ti pakkositvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ ÈsanÈni
datvÈ attano r|palÊlÈvilÈsehi palobhetvÈ kilesavasike katvÈ attanÈ saddhiÑ
ajjhÈcÈre kate tattheva ne lohitena paggharantena khÈditvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpenti, r|pagocaraÑ sattaÑ r|peneva gaÓhanti, saddagocaraÑ madhurena
gÊtavÈditasaddena, gandhagocaraÑ dibbagandhehi, rasagocaraÑ dibbena
nÈnaggarasabhojanena, phoÔÔhabbagocaraÑ ubhatolohitak|padhÈnehi
dibbasayanehi gaÓhanti. Sace indriyÈni bhinditvÈ tÈ anoloketvÈ satiÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ gamissasi, sattame divase tattha rajjaÑ lacchasÊti.
Bodhisatto “hotu bhante, tumhÈkaÑ ovÈdaÑ gahetvÈ kiÑ tÈ
olokessÈmÊ”ti Paccekabuddhehi parittaÑ kÈrÈpetvÈ parittavÈlukaÒceva
parittasuttaÒca ÈdÈya Paccekabuddhe ca mÈtÈpitaro ca vanditvÈ nivesanaÑ
gantvÈ attano purise Èha “ahaÑ TakkasilÈyaÑ rajjaÑ gahetuÑ gacchÈmi,
tumhe idheva tiÔÔhathÈ”ti. Atha naÑ paÒca janÈ ÈhaÑsu “mayampi
anugacchÈmÈ”ti. Na sakkÈ tumhehi anugantuÑ, antarÈmagge kira
yakkhiniyo r|pÈdigocare manusse evaÒcevaÒca r|pÈdÊhi palobhetvÈ
gaÓhanti, mahÈ paripantho, ahaÑ pana attÈnaÑ takketvÈ gacchÈmÊti. KiÑ
pana deva mayaÑ tumhehi saddhiÑ gacchantÈ attano piyÈni r|pÈdÊni
olokessÈma,
______________________________________________________________
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mayampi tatheva gamissÈmÈti. Bodhisatto “tena hi appamattÈ hothÈ”ti te
paÒca jane ÈdÈya maggaÑ paÔipajji.
Yakkhiniyo gÈmÈdÊni mÈpetvÈ nisÊdiÑsu. Tesu r|pagocaro puriso tÈ
yakkhiniyo oloketvÈ r|pÈrammaÓe paÔibaddhacitto thokaÑ ohÊyi, bodhisatto
“kiÑ bho thokaÑ ohÊyasÊ”ti Èha. Deva pÈdÈ me rujjanti, thokaÑ sÈlÈyaÑ
nisÊditvÈ ÈgacchÈmÊti. Ambho etÈ yakkhiniyo, mÈ kho patthesÊti. YaÑ hoti,
taÑ hotu, na sakkomi devÈti. “Tena hi paÒÒÈyissasÊ”ti itare cattÈro ÈdÈya
agamÈsi. Sopi r|pagocarako tÈsaÑ santikaÑ agamÈsi, tÈ attanÈ saddhiÑ
ajjhÈcÈre kate taÑ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ purato gantvÈ aÒÒaÑ
sÈlaÑ mÈpetvÈ nÈnÈt|riyÈni gahetvÈ gÈyamÈnÈ nisÊdiÑsu, tattha
saddagocarako ohÊyi. Purimanayeneva tampi khÈditvÈ purato gantvÈ
nÈnappakÈre gandhakaraÓÉake p|retvÈ ÈpaÓaÑ pasÈretvÈ nisÊdiÑsu, tattha
gandhagocarako ohÊyi. Tampi khÈditvÈ purato gantvÈ nÈnaggarasÈnaÑ
dibbabhojanÈnaÑ bhÈjanÈni p|retvÈ odanikÈpaÓaÑ pasÈretvÈ nisÊdiÑsu,
tattha rasagocarako ohÊyi. Tampi khÈditvÈ purato gantvÈ dibbasayanÈni
paÒÒÈpetvÈ nisÊdiÑsu, tattha phoÔÔhabbagocarako ohÊyi. Tampi khÈdiÑsu,
bodhisatto ekakova ahosi.
AthekÈ yakkhinÊ “atikharamanto vatÈyaÑ, ahaÑ taÑ khÈditvÈva
nivattissÈmÊ”ti bodhisattassa pacchato pacchato agamÈsi. AÔaviyÈ parabhÈge
vanakammikÈdayo yakkhiniÑ disvÈ “ayaÑ te purato gacchanto puriso kiÑ
hotÊ”ti pucchiÑsu. KomÈrasÈmiko me ayyÈti. Ambho ayaÑ evaÑ
sukumÈlÈ1 pupphadÈmasadisÈ suvaÓÓavaÓÓÈ kumÈrikÈ attano kulaÑ
chaÉÉetvÈ bhavantaÑ takketvÈ nikkhantÈ, kasmÈ etaÑ akilametvÈ ÈdÈya na
gacchasÊti. NesÈ ayyÈ mayhaÑ pajÈpati, yakkhinÊ esÈ, etÈya me paÒca
manussÈ khÈditÈti. AyyÈ purisÈ nÈma kuddhakÈle attano pajÈpatiyo
yakkhiniyopi karonti petiniyopÊti. SÈ gacchamÈnÈ gabbhinivaÓÓaÑ dassetvÈ
puna sakiÑ vijÈtavaÓÓaÑ katvÈ puttaÑ a~kena ÈdÈya bodhisattaÑ
anubandhi,
______________________________________________________________
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diÔÔhadiÔÔhÈ purimanayeneva pucchanti. Bodhisattopi tatheva vatvÈ
gacchanto TakkasilaÑ pÈpuÓi. SÈ puttaÑ antaradhÈpetvÈ ekikÈva anubandhi.
Bodhisatto nagaradvÈraÑ gantvÈ ekissÈ sÈlÈya nisÊdi, sÈ bodhisattassa tejena
pavisituÑ asakkontÊ dibbar|paÑ mÈpetvÈ sÈlÈdvÈre aÔÔhÈsi.
TasmiÑ samaye TakkasilarÈjÈ uyyÈnaÑ gacchanto taÑ disvÈ
paÔibaddhacitto hutvÈ “gaccha, imissÈ sassÈmika-assÈmikabhÈvaÑ jÈnÈhÊ”ti
manussaÑ pesesi. So taÑ upasa~kamitvÈ “sassÈmikÈsÊ”ti pucchi. Œma ayya,
ayaÑ me sÈlÈya nisinno sÈmikoti. Bodhisatto “nesÈ mayhaÑ pajÈpati,
yakkhinÊ esÈ, etÈya me paÒca manussÈ khÈditÈ”ti Èha. SÈpi “purisÈ nÈma
ayyÈ kuddhakÈle yaÑ icchanti, taÑ vadantÊ”ti Èha. So ubhinnampi vacanaÑ
raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “assÈmikabhaÓÉaÑ nÈma rÈjasantakaÑ hotÊ”ti
yakkhiniÑ pakkosÈpetvÈ ekahatthipiÔÔhe nisÊdÈpetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ
katvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha taÑ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi.
So nhÈtavilitto1 sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ sirisayanaÑ abhiruhi. SÈpi
yakkhinÊ attano upakappanakaÑ ÈhÈraÑ ÈharitvÈ ala~katapaÔiyattÈ
sirisayane raÒÒÈ saddhiÑ nipajjitvÈ raÒÒo rativasena sukhaÑ samappitassa
nipannakÈle ekena passena parivattitvÈ parodi. Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ bhadde
rodasÊ”ti pucchi. Deva ahaÑ tumhehi magge disvÈ ÈnÊtÈ, tumhÈkaÒca gehe
bah| itthiyo, ahaÑ sapattÊnaÑ antare vasamÈnÈ kathÈya uppannÈya “ko
tuyhaÑ mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ gottaÑ vÈ jÈtiÑ vÈ jÈnÈti, tvaÑ antarÈmagge
disvÈ ÈnÊtÈ nÈmÈ”ti sÊse gahetvÈ nippÊÄiyamÈnÈ viya ma~ku bhavissÈmi.
Sace tumhe sakalarajje issariyaÒca ÈÓaÒca mayhaÑ dadeyyÈtha, koci
mayhaÑ cittaÑ kopetvÈ kathetuÑ na sakkhissatÊti. Bhadde mayhaÑ
sakalaraÔÔhavÈsino na kiÒci honti, nÈhaÑ etesaÑ sÈmiko. Ye pana rÈjÈÓaÑ
kopetvÈ akattabbaÑ karonti, tesaÒÒevÈhaÑ sÈmiko. IminÈ kÈraÓena na
sakkÈ tuyhaÑ sakalaraÔÔhe vÈ nagare vÈ issariyaÒca ÈÓaÒca dÈtunti. Tena hi
deva sace raÔÔhe vÈ nagare vÈ ÈÓaÑ dÈtuÑ na sakkotha,
______________________________________________________________
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antonivesane antovaÄaÒjanakÈnaÑ upari mama vasaÑ vattanatthÈya ÈÓaÑ
dethÈ”ti. RÈjÈ dibbaphoÔÔhabbena baddho tassÈ vacanaÑ atikkamituÑ
asakkonto “sÈdhu bhadde, antovaÄaÒjanakesu tuyhaÑ ÈÓaÑ dammi, tvaÑ ete
attano vase vattÈpehÊ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ raÒÒo niddaÑ
okkantakÈle yakkhanagaraÑ gantvÈ yakkhe pakkositvÈ attanÈ rÈjÈnaÑ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ aÔÔhimattaÑ sesetvÈ sabbaÑ
nhÈrucammamaÑsalohitaÑ khÈdi, avasesÈ yakkhÈ mahÈdvÈrato paÔÔhÈya
antonivesane kukkuÔakukkure ÈdiÑ katvÈ sabbe khÈditvÈ aÔÔhimattasese
akaÑsu.
Punadivase dvÈraÑ yathÈpihitameva disvÈ manussÈ pharas|hi kavÈÔÈni
koÔÔetvÈ anto pavisitvÈ sabbaÑ nivesanaÑ aÔÔhikaparikiÓÓaÑ disvÈ “saccaÑ
vata so puriso Èha ‘nÈyaÑ mayhaÑ pajÈpati, yakkhinÊ esÈ’ti. RÈjÈ pana
kiÒci ajÈnitvÈ taÑ gahetvÈ attano bhariyaÑ akÈsi, sÈ yakkhe pakkositvÈ
sabbaÑ janaÑ khÈditvÈ gatÈ bhavissatÊ”ti ÈhaÑsu. Bodhisattopi taÑ
divasaÑ tassÈyeva sÈlÈyaÑ parittavÈlukaÑ sÊse katvÈ parittasuttaÒca
parikkhipitvÈ khaggaÑ gahetvÈ Ôhitakova aruÓaÑ uÔÔhÈpesi. ManussÈ
sakalarÈjanivesanaÑ sodhetvÈ harit|palittaÑ katvÈ upari gandhehi
vilimpitvÈ pupphÈni vikiritvÈ pupphadÈmÈni osÈretvÈ dh|maÑ1 datvÈ
navamÈlÈ bandhitvÈ sammantayiÑsu “ambho yo puriso dibbar|paÑ
mÈpetvÈ pacchato ÈgacchantiÑ yakkhiniÑ indriyÈni bhinditvÈ
olokanamattampi na akÈsi, so ativiya uÄÈrasatto dhitimÈ ÒÈÓasampanno,
tÈdise purise rajjaÑ anusÈsante sabbaraÔÔhaÑ sukhitaÑ bhavissati, taÑ
rÈjÈnaÑ karomÈ”ti. Atha sabbe amaccÈ ca nÈgarÈ ca ekacchandÈ hutvÈ
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “deva tumhe imaÑ rajjaÑ kÈrethÈ”ti nagaraÑ
pavesetvÈ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒcitvÈ TakkasilarÈjÈnaÑ akaÑsu. So
cattÈri agatigamanÈni vajjetvÈ dasa rÈjadhamme akopetvÈ dhammena rajjaÑ
kÈrento dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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96. “SamatittikaÑ anavasesakaÑ, telapattaÑ yathÈ parihareyya.
EvaÑ sacittamanurakkhe, patthayÈno disaÑ agatapubban”ti.
Tattha samatittikanti antomukhavaÔÔilekhaÑ pÈpetvÈ samabharitaÑ.
Anavasesakanti anavasiÒcanakaÑ aparissÈvanakaÑ katvÈ. Telapattanti
pakkhittatilatelapattaÑ. ParihareyyÈti hareyya, ÈdÈya gaccheyya. EvaÑ
sacittamanurakkheti taÑ telabharitaÑ pattaÑ viya attano cittaÑ
kÈyagatÈsatiyÈ gocare ceva sampayuttasatiyÈ cÈti ubhinnaÑ antare
pakkhipitvÈ yathÈ muhuttampi bahiddhÈ gocare na vikkhipati, tathÈ paÓÉito
yogÈvacaro rakkheyya gopeyya. KiÑkÈraÓÈ? Etassa hi–
Dunniggahassa lahuno, yatthakÈmanipÈtino.
Cittassa damatho sÈdhu, cittaÑ dantaÑ sukhÈvahanti1.
TasmÈ–
SududdasaÑ sunipuÓaÑ, yatthakÈmanipÈtinaÑ.
CittaÑ rakkhetha medhÈvÊ, cittaÑ guttaÑ sukhÈvahaÑ1.
IdaÒhi–
D|ra~gamaÑ ekacaraÑ, asarÊraÑ guhÈsayaÑ.
Ye cittaÑ saÑyamessanti, mokkhanti mÈrabandhanÈ1.
Itarassa pana–
AnavaÔÔhitacittassa, saddhammaÑ avijÈnato.
PariplavapasÈdassa, paÒÒÈ na parip|rati1.
ThirakammaÔÔhÈnasahÈyassa pana–
Anavassutacittassa, ananvÈhatacetaso.
PuÒÒapÈpapahÊnassa, natthi jÈgarato bhayaÑ1.
TasmÈ etaÑ–
PhandanaÑ capalaÑ cittaÑ, d|rakkhaÑ dunnivÈrayaÑ.
UjuÑ karoti medhÈvÊ, usukÈrova tejanaÑ1.
EvaÑ ujuÑ karonto sacittamanurakkhe.
____________________________________________________________
1. Khu 1. 18 piÔÔhe Dhammapade.
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PatthayÈno disaÑ agatapubbanti imasmiÑ kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈne
kammaÑ ÈrabhitvÈ anamatagge saÑsÈre agatapubbaÑ disaÑ patthento
pihento vuttanayena sakaÑ cittaÑ rakkheyyÈti attho. KÈ panesÈ disÈ
nÈma?–
“MÈtÈpitÈ disÈ pubbÈ, ÈcariyÈ1 dakkhiÓÈ disÈ.
PuttadÈrÈ disÈ pacchÈ, mittÈmaccÈ ca uttarÈ.
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ, uddhaÑ samaÓabrÈhmaÓÈ.
EtÈ disÈ namasseyya, alamatto kule gihÊ”ti2–
Ettha tÈva puttadÈrÈdayo “disÈ”ti vuttÈ.
“DisÈ catasso vidisÈ catasso,
UddhaÑ adho dasa disÈ imÈyo.
KatamaÑ disaÑ tiÔÔhati nÈgarÈjÈ,
YamaddasÈ supine chabbisÈÓan”ti3–
Ettha puratthimÈdibhedÈ disÈva “disÈ”ti vuttÈ.
“AgÈrino annadapÈnavatthadÈ,
AvhÈyikÈ tampi disaÑ vadanti.
EsÈ disÈ paramÈ setaketu,
YaÑ patvÈ dukkhÊ sukhino bhavantÊ”ti4–
Ettha pana nibbÈnaÑ “disÈ”ti vuttaÑ. IdhÈpi tadeva adhippetaÑ. TaÒhi
“khayaÑ virÈgan”ti-ÈdÊhi dissati apadissati, tasmÈ “disÈ”ti vuccati.
Anamatagge pana saÑsÈre kenaci bÈlaputhujjanena supinenapi
agatapubbatÈya agatapubbÈ disÈ nÈmÈti vuttaÑ. TaÑ patthayantena
kÈyagatÈsatiyÈ yogo karaÓÊyoti.
EvaÑ satthÈ nibbÈnena desanÈya k|ÔaÑ gahetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ rÈjaparisÈ BuddhaparisÈ ahosi, rajjappattakumÈro pana ahameva
ahosin”ti.
TelapattajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. ŒcerÈ(Ka)
3. Khu 5. 371 piÔÔhe ChaddantajÈtake.

2. DÊ 3. 156 piÔÔhe.
4. Khu 5. 138 piÔÔhe.
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7. NÈmasiddhijÈtakavaÓÓanÈ (97)

JÊvakaÒca mataÑ disvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
nÈmasiddhikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Eko kira kulaputto nÈmena
PÈpako nÈma. So sÈsane uraÑ datvÈ pabbajito bhikkh|hi “ehÈvuso PÈpaka,
tiÔÔhÈvuso PÈpakÈ”ti vuccamÈno cintesi “loke pÈpakaÑ nÈma lÈmakaÑ
kÈÄakaÓÓibh|taÑ vuccati, aÒÒaÑ ma~galapaÔisaÑyuttaÑ nÈmaÑ
ÈharÈpessÈmÊ”ti. So ÈcariyupajjhÈye upasa~kamitvÈ “bhante mayhaÑ
nÈmaÑ avama~galaÑ, aÒÒaÑ me nÈmaÑ karothÈ”ti Èha. Atha naÑ te
evamÈhaÑsu “Èvuso nÈmaÑ nÈma paÓÓattimattaÑ, nÈmena kÈci atthasiddhi
nÈma natthi, attano nÈmeneva santuÔÔho hohÊ”ti. So punappunaÑ yÈciyeva.
TassÈyaÑ nÈmasiddhikabhÈvo bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto. AthekadivasaÑ
dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko
kira bhikkhu nÈmasiddhiko ma~galaÑ nÈmaÑ ÈharÈpetÊ”ti. Atha SatthÈ
dhammasabhaÑ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave so idÈneva,
pubbepi nÈmasiddhikoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte TakkasilÈyaÑ bodhisatto disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒca
mÈÓavakasatÈni mante vÈcesi. Tasseko mÈÓavo PÈpako nÈma nÈmena. So
“ehi PÈpaka, yÈhi PÈpakÈ”ti vuccamÈno cintesi “mayhaÑ nÈmaÑ
avama~galaÑ, aÒÒaÑ nÈmaÑ ÈharÈpessÈmÊ”ti. So ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ
“Ècariya mayhaÑ nÈmaÑ avama~galaÑ, aÒÒaÑ me nÈmaÑ karothÈ”ti Èha.
Atha naÑ Ècariyo avoca “gaccha tÈta, janapadacÈrikaÑ caritvÈ attano
abhirucitaÑ ekaÑ ma~galanÈmaÑ gahetvÈ ehi, Ègatassa te nÈmaÑ
parivattetvÈ aÒÒaÑ nÈmaÑ karissÈmÊ”ti. So “sÈdh|”ti pÈtheyyaÑ gahetvÈ
nikkhanto gÈmena gÈmaÑ caranto ekaÑ nagaraÑ pÈpuÓi. Tattha ceko
puriso kÈlakato jÊvako nÈma nÈmena. So taÑ ÒÈtijanena ÈÄÈhanaÑ
nÊyamÈnaÑ disvÈ “kiÑ nÈmako esa puriso”ti pucchi. JÊvako nÈmesoti.
JÊvakopi maratÊti. JÊvakopi marati, ajÊvakopi marati, nÈmaÑ nÈma
paÓÓattimattaÑ, tvaÑ bÈlo maÒÒeti. So taÑ kathaÑ sutvÈ nÈme majjhatto
hutvÈ antonagaraÑ pÈvisi.
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AthekaÑ dÈsiÑ bhatiÑ adadamÈnaÑ sÈmikÈ dvÈre nisÊdÈpetvÈ rajjuyÈ
paharanti, tassÈ ca “dhanapÈlÊ”ti nÈmaÑ hoti. So antaravÊthiyÈ gacchanto
taÑ pothiyamÈnaÑ disvÈ “kasmÈ imaÑ pothethÈ”ti pucchi. BhatiÑ dÈtuÑ
na sakkotÊti. KiÑ panassÈ nÈmanti. DhanapÈlÊ nÈmÈti. NÈmena DhanapÈlÊ
samÈnÈpi bhatimattaÑ dÈtuÑ na sakkotÊti. DhanapÈliyopi adhanapÈliyopi
duggatÈ honti, nÈmaÑ nÈma paÓÓattimattaÑ, tvaÑ bÈlo maÒÒeti. So nÈme
majjhattataro hutvÈ nagarÈ nikkhamma maggaÑ paÔipanno antarÈmagge
maggam|ÄhapurisaÑ disvÈ “ambho kiÑ karonto vicarasÊ”ti pucchi.
Maggam|Ähomhi sÈmÊti. KiÑ pana te nÈmanti. Panthako nÈmÈti. Panthakopi
maggam|Äho hotÊti. Panthakopi apanthakopi maggam|Äho hoti, nÈmaÑ
nÈma paÓÓattimattaÑ, tvaÑ pana bÈlo maÒÒeti. So nÈme atimajjhatto hutvÈ
bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ tÈta nÈmaÑ rocetvÈ ÈgatosÊ”ti vutte
“Ècariya JÊvakÈpi nÈma maranti ajÊvakÈpi, DhanapÈliyopi duggatÈ honti
adhanapÈliyopi, PanthakÈpi maggam|ÄhÈ honti apanthakÈpi, nÈmaÑ nÈma
paÓÓattimattaÑ, nÈmena siddhi natthi, kammeneva siddhi. AlaÑ mayhaÑ
aÒÒena nÈmena, tadeva me nÈmaÑ hot|”ti Èha. Bodhisatto tena diÔÔhaÒca
kataÒca saÑsandetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
97. “JÊvakaÒca mataÑ disvÈ, dhanapÈliÒca duggataÑ.
PanthakaÒca vane m|ÄhaÑ, pÈpako punarÈgato”ti.
Tattha punarÈgatoti imÈni tÊÓi kÈraÓÈni disvÈ puna Ègato, ra-kÈro
sandhivasena vutto.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa nÈmasiddhikoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
nÈmasiddhiko idÈnipi nÈmasiddhikoyeva, ÈcariyaparisÈ BuddhaparisÈ,
Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
NÈmasiddhijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
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8. K|ÔavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ (98)
SÈdhu kho paÓÉito nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
k|ÔavÈÓijaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi dve janÈ ekato vaÓijjaÑ karontÈ
bhaÓÉaÑ sakaÔenÈdÈya janapadaÑ gantvÈ laddhalÈbhÈ paccÈgamiÑsu. Tesu
k|ÔavÈÓijo cintesi “ayaÑ bah| divase dubbhojanena dukkhaseyyÈya kilanto,
idÈni attano ghare nÈnaggarasehi yÈvadatthaÑ subhojanaÑ bhuÒjitvÈ
ajÊrakena marissati. AthÈhaÑ imaÑ bhaÓÉaÑ tayo koÔÔhÈse katvÈ ekaÑ
tassa dÈrakÈnaÑ dassÈmi, dve koÔÔhÈse attanÈ gahessÈmÊ”ti. So “ajja
bhÈjessÈma, sve bhÈjessÈmÈ”ti bhaÓÉaÑ bhÈjetuÑ na icchi. Atha naÑ
paÓÉitavÈÓijo akÈmakaÑ nippÊÄetvÈ bhÈjÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ katapaÔisanthÈro “atipapaÒco te kato, idhÈgantvÈpi cirena
BuddhupaÔÔhÈnaÑ ÈgatosÊ”ti vutte taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ
“na kho so upÈsaka idÈneva k|ÔavÈÓijo, pubbepi k|ÔavÈÓijoyeva. IdÈni pana
taÑ vaÒcetukÈmo jÈto, pubbe paÓÉitepi vaÒcetuÑ ussahÊ”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
vÈÓijakule nibbatti, nÈmaggahaÓadivase cassa “PaÓÉito”ti nÈmaÑ akaÑsu.
So vayappatto aÒÒena vÈÓijena saddhiÑ ekato hutvÈ vaÓijjaÑ karoti, tassa
“AtipaÓÉito”ti nÈmaÑ ahosi. Te BÈrÈÓasito paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ
ÈdÈya janapadaÑ gantvÈ vaÓijjaÑ katvÈ laddhalÈbhÈ puna BÈrÈÓasiÑ
ÈgamiÑsu. Atha nesaÑ bhaÓÉabhÈjanakÈle AtipaÓÉito Èha “mayÈ dve
koÔÔhÈsÈ laddhabbÈ”ti. KiÑ kÈraÓÈti. TvaÑ PaÓÉito, ahaÑ AtipaÓÉito.
PaÓÉito ekaÑ laddhuÑ arahati, AtipaÓÉito dveti. Nanu amhÈkaÑ dvinnaÑ
bhaÓÉam|lakampi goÓÈdayopi samasamÈyeva, tvaÑ kasmÈ dve koÔÔhÈse
laddhuÑ arahasÊti. AtipaÓÉitabhÈvenÈti. EvaÑ te kathaÑ vaÉÉhetvÈ kalahaÑ
akaÑsu.
Tato AtipaÓÉito “attheko upÈyo”ti cintetvÈ attano pitaraÑ ekasmiÑ
susirarukkhe pavesetvÈ “tvaÑ amhesu
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Ègatesu ‘AtipaÓÉito dve koÔÔhÈse laddhuÑ arahatÊ’ti vadeyyÈsÊ”ti vatvÈ
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “samma mayhaÑ dvinnaÑ koÔÔhÈsÈnaÑ
yuttabhÈvaÑ vÈ ayuttabhÈvaÑ vÈ esÈ rukkhadevatÈ jÈnÈti, ehi, taÑ
pucchissÈmÈ”ti taÑ tattha netvÈ “ayye rukkhadevate amhÈkaÑ aÔÔaÑ
pacchindÈ”ti Èha. Athassa pitÈ saraÑ parivattetvÈ “tena hi kathethÈ”ti Èha.
Ayye ayaÑ PaÓÉito, ahaÑ AtipaÓÉito. Amhehi ekato vohÈro kato, tattha
kena kiÑ laddhabbanti. PaÓÉitena eko koÔÔhÈso, AtipaÓÉitena pana dve
koÔÔhÈsÈ laddhabbÈti. Bodhisatto evaÑ vinicchitaÑ aÔÔaÑ sutvÈ “idÈni
devatÈbhÈvaÑ vÈ adevatÈbhÈvaÑ vÈ jÈnissÈmÊ”ti palÈlaÑ1 ÈharitvÈ susiraÑ
p|retvÈ aggiÑ adÈsi, AtipaÓÉitassa pitÈ jÈlÈya phuÔÔhakÈle aÉÉhajjhÈmena
sarÊrena upari Èruyha sÈkhaÑ gahetvÈ olambanto bh|miyaÑ patitvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
98. “SÈdhu kho PaÓÉito nÈma, na tveva AtipaÓÉito.
AtipaÓÉitena puttena, manamhi upak|Äito”ti.
Tattha sÈdhu kho PaÓÉito nÈmÈti imasmiÑ loke paÓÉiccena
samannÈgato kÈraÓÈkÈraÓaÒÒ| puggalo sÈdhu sobhano. AtipaÓÉitoti
nÈmamattena AtipaÓÉito k|Ôapuriso na tveva varaÑ. Manamhi upak|Äitoti2
thokenamhi jhÈmo, aÉÉhajjhÈmakova muttoti attho. Te ubhopi majjhe
bhinditvÈ samaÒÒeva koÔÔhÈsaÑ gaÓhitvÈ yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ “pubbepi esa k|ÔavÈÓijoyevÈ”ti imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ k|ÔavÈÓijo paccuppannepi k|ÔavÈÓijoyeva, paÓÉitavÈÓijo
pana ahameva ahosin”ti.
K|ÔavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. PalÈsaÑ (SyÈ, Ka)

2. Upak|litoti (SÊ, Ka), upakuÔÔhitoti (SyÈ)
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9. ParosahassajÈtakavaÓÓanÈ (99)

Parosahassampi samÈgatÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
puthujjanapucchÈpaÒcakaÑ1 Èrabbha kathesi. Vatthu SarabhajÈtake2 Èvi
bhavissati. EkasmiÑ pana samaye bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ3
“Èvuso Dasabalena saÑkhittena kathitaÑ DhammasenÈpati SÈriputto
vitthÈrena byÈkÈsÊ”ti therassa guÓaÑ kathayamÈnÈ4 nisÊdiÑsu. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave SÈriputto idÈneva mayÈ saÑkhittena
bhÈsitaÑ vitthÈrena byÈkaroti, pubbepi byÈkÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo
nibbattetvÈ Himavante vihÈsi. ParivÈropissa paÒca tÈpasasatÈni ahesuÑ.
Athassa jeÔÔhantevÈsiko vassÈrattasamaye upaÉÉhaÑ isigaÓaÑ ÈdÈya
loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ agamÈsi. TadÈ bodhisattassa
kÈlakiriyÈsamayo jÈto. Atha naÑ antevÈsikÈ “Ècariya kataro vo guÓo
laddho”ti adhigamaÑ pucchiÑsu. So “natthi kiÒcÊ”ti vatvÈ
Œbhassarabrahmaloke nibbatti. BodhisattÈ hi ar|pasamÈpattilÈbhino hutvÈpi
abhabbaÔÔhÈnattÈ Èruppe na nibbattanti. AntevÈsikÈ “Ècariyassa adhigamo
natthÊ”ti ÈÄÈhane sakkÈraÑ na kariÑsu.
JeÔÔhantevÈsiko ÈgantvÈ “kahaÑ Ècariyo”ti pucchitvÈ “kÈlakato”ti sutvÈ
“api ÈcariyaÑ adhigamaÑ pucchitthÈ”ti Èha. Œma pucchimhÈti. KiÑ
kathesÊti. “Natthi kiÒcÊti tena vuttaÑ, athassa amhehi sakkÈro na kato”ti
ÈhaÑsu. JeÔÔhantevÈsiko “tumhe Ècariyassa vacanatthaÑ na jÈnÈtha,
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattilÈbhÊ Ècariyo”ti Èha. Te tasmiÑ punappunaÑ
kathentepi na saddahiÑsu. Bodhisatto taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “andhabÈlÈ mama
jeÔÔhantevÈsikassa vacanaÑ na saddahanti,
______________________________________________________________
1. PuthujjanapucchakaÑ paÒhaÑ (SÊ, I), puthujjanapaÒcakapaÒhaÑ (SyÈ)
2. Khu 5. 272 piÔÔhe.
3. SannipatitÈ (SÊ, I)
4. GuÓakathÈya (SÊ, I)
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imaÑ tesaÑ kÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti brahmalokÈ ÈgantvÈ
assamapadamatthake mahantenÈnubhÈvena ÈkÈse ÔhatvÈ jeÔÔhantevÈsikassa
paÒÒÈnubhÈvaÑ vaÓÓento imaÑ gÈthamÈha–
99. “Parosahassampi samÈgatÈnaÑ,
KandeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈ.
Ekova seyyo puriso sapaÒÒo,
Yo bhÈsitassa vijÈnÈti atthan”ti.
Tattha parosahassampÊti atirekasahassampi. SamÈgatÈnanti
sannipatitÈnaÑ bhÈsitassa atthaÑ jÈnituÑ asakkontÈnaÑ bÈlÈnaÑ.
KandeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈti te evaÑ samÈgatÈ apaÒÒÈ ime
bÈlatÈpasÈ viya vassasatampi vassasahassampi rodeyyuÑ parideveyyuÑ,
rodamÈnÈpi pana atthaÑ vÈ kÈraÓaÑ vÈ neva jÈneyyunti dÊpeti. Ekova
seyyo puriso sapaÒÒoti evar|pÈnaÑ bÈlÈnaÑ parosahassatopi eko
paÓÉitapurisova seyyo varataroti attho. KÊdiso sapaÒÒoti? Yo bhÈsitassa
vijÈnÈti atthaÑ ayaÑ jeÔÔhantevÈsiko viyÈti.
EvaÑ mahÈsatto ÈkÈse Ôhitova dhammaÑ desetvÈ tÈpasagaÓaÑ
bujjhÈpetvÈ brahmalokameva gato, tepi tÈpasÈ jÊvitapariyosÈne
brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jeÔÔhantevÈsiko SÈriputto ahosi, mahÈbrahmÈ pana ahameva ahosin”ti.
ParosahassajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. AsÈtar|pajÈtakavaÓÓanÈ (100)
AsÈtaÑ sÈtar|penÈti idaÑ SatthÈ KuÓÉiyanagaraÑ upanissÈya
KuÓÉadhÈnavane viharanto KoliyarÈjadhÊtaraÑ SuppavÈsaÑ upÈsikaÑ
Èrabbha kathesi. SÈ hi tasmiÑ samaye satta vassÈni kucchinÈ gabbhaÑ
pariharitvÈ sattÈhaÑ m|ÄhagabbhÈ ahosi, adhimattÈ vedanÈ pavattiÑsu.
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SÈ evaÑ adhimattavedanÈbhibh|tÈpi “SammÈsambuddho vata so BhagavÈ,
yo evar|passa dukkhassa pahÈnÈya dhammaÑ deseti. SuppaÔipanno vata
tassa Bhagavato sÈvakasaÑgho, yo evar|passa dukkhassa pahÈnÈya
paÔipanno. SusukhaÑ vata nibbÈnaÑ, yattheva r|paÑ dukkhaÑ natthÊ”ti1
imehi tÊhi vitakkehi adhivÈsesi. SÈ sÈmikaÑ pakkosetvÈ taÒca attano
pavattiÑ vandanasÈsanaÒca ÈrocetuÑ Satthu santikaÑ pesesi. SatthÈ
vandanasÈsanaÑ sutvÈva “sukhinÊ hotu SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ, sukhinÊ
arogÈ arogaÑ puttaÑ vijÈyat|”ti Èha. Saha vacaneneva pana Bhagavato
SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ sukhinÊ arogÈ arogaÑ puttaÑ vijÈyi. AthassÈ sÈmiko
gehaÑ gantvÈ taÑ vijÈtaÑ disvÈ “acchariyaÑ vata bho”ti ativiya
TathÈgatassa ÈnubhÈvena acchariyabbhutacittajÈto ahosi.
SuppavÈsÈpi puttaÑ vijÈyitvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa saÑghassa
dÈnaÑ dÈtukÈmÈ puna nimantanatthÈya taÑ pesesi. Tena kho pana
samayena MahÈmoggallÈnassa upaÔÔhÈkena Buddhappamukho saÑgho
nimantito hoti. SatthÈ SuppavÈsÈya dÈnassa okÈsadÈnatthÈya theraÑ tassa
santikaÑ pesetvÈ taÑ saÒÒÈpetvÈ sattÈhaÑ tassÈ dÈnaÑ paÔiggahesi saddhiÑ
bhikkhusaÑghena. Sattame pana divase SuppavÈsÈ puttaÑ SÊvalikumÈraÑ
maÓÉetvÈ SatthÈraÒceva bhikkhusaÑghaÒca vandÈpesi. TasmiÑ paÔipÈÔiyÈ
SÈriputtattherassa santikaÑ nÊte thero tena saddhiÑ “kacci te SÊvali
khamanÊyan”ti paÔisanthÈramakÈsi. So “kuto me bhante sukhaÑ, svÈhaÑ
satta vassÈni lohitakumbhiyaÑ vasin”ti therena saddhiÑ evar|paÑ kathaÑ
kathesi. SuppavÈsÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “sattÈhajÈto me putto anubuddhena
DhammasenÈpatinÈ saddhiÑ mantetÊ”ti somanassappattÈ ahosi. SatthÈ “api
nu suppavÈse aÒÒepi evar|pe putte icchasÊ”ti Èha. Sace bhante evar|pe aÒÒe
satta putte labheyyaÑ, iccheyyamevÈhanti. SatthÈ udÈnaÑ udÈnetvÈ
anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SÊvalikumÈropi kho sattavassikakÈleyeva
sÈsane uraÑ datvÈ pabbajitvÈ paripuÓÓavasso upasampadaÑ labhitvÈ
puÒÒavÈ lÈbhaggappatto hutvÈ pathaviÑ unnÈdetvÈ arahattaÑ patvÈ
puÒÒavantÈnaÑ antare etadaggaÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 93 piÔÔhe UdÈne.
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AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ “Èvuso
SÊvalitthero nÈma evar|po mahÈpuÒÒo patthitapatthano
pacchimabhavikasatto satta vassÈni lohitakumbhiyaÑ vasitvÈ sattÈhaÑ
m|ÄhagabbhabhÈvaÑ Èpajji, aho mÈtÈputtÈ mahantaÑ dukkhaÑ
anubhaviÑsu, kiÑ nu kho kammaÑ akaÑs|”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ.
SatthÈ tatthÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave sÊvalino mahÈpuÒÒatova satta
vassÈni lohitakumbhiyaÑ nivÈso ca sattÈhaÑ m|ÄhagabbhabhÈvappatti ca
attanÈ katakammam|lakÈva, SuppavÈsÈyapi satta vassÈni kucchinÈ
gabbhapariharaÓadukkhaÒca sattÈhaÑ m|ÄhagabbhadukkhaÒca attanÈ
katakammam|lakamevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena rajjaÑ patvÈ dhammena rajjaÑ
kÈresi. TasmiÑ samaye KosalamahÈrÈjÈ mahantena balenÈgantvÈ BÈrÈÓasiÑ
gahetvÈ rÈjÈnaÑ mÈretvÈ tasseva aggamahesiÑ attano aggamahesiÑ akÈsi.
BÈrÈÓasiraÒÒo pana putto pitu maraÓakÈle niddhamanadvÈrena palÈyitvÈ
balaÑ saÑharitvÈ BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ avid|re nisÊditvÈ tassa raÒÒo paÓÓaÑ
pesesi “rajjaÑ vÈ detu yuddhaÑ vÈ”ti. So “yuddhaÑ demÊ”ti paÔipaÓÓaÑ
pesesi. RÈjakumÈrassa pana mÈtÈ taÑ sÈsanaÑ sutvÈ “yuddhena kammaÑ
natthi, sabbadisÈsu saÒcÈraÑ pacchinditvÈ BÈrÈÓasinagaraÑ parivÈretu, tato
dÈr|dakabhattaparikkhayena kilantamanussaÑ nagaraÑ vinÈva yuddhena
gaÓhissasÊ”ti paÓÓaÑ pesesi. So mÈtu sÈsanaÑ sutvÈ satta divasÈni saÒcÈraÑ
pacchinditvÈ nagaraÑ rundhi, nÈgarÈ saÒcÈraÑ alabhamÈnÈ sattame divase
tassa raÒÒo sÊsaÑ gahetvÈ kumÈrassa adaÑsu. KumÈro pana nagaraÑ
pavisitvÈ rajjaÑ gahetvÈ jÊvitapariyosÈne yathÈkammaÑ gato.
So etarahi satta divasÈni saÒcÈraÑ pacchinditvÈ nagaraÑ rundhitvÈ
gahitakammanissandena satta vassÈni lohitakumbhiyaÑ vasitvÈ sattÈhaÑ
m|ÄhagabbhabhÈvaÑ Èpajji. YaÑ pana so Padumuttarassa Bhagavato
pÈdam|le “lÈbhÊnaÑ aggo bhaveyyan”ti mahÈdÈnaÑ datvÈ patthanaÑ akÈsi,
yaÒca
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VipassibuddhakÈle nÈgarehi saddhiÑ sahassagghanakaÑ guÄadadhiÑ datvÈ
patthanamakÈsi, tassÈnubhÈvena lÈbhÊnaÑ aggo jÈto. SuppavÈsÈpi “nagaraÑ
rundhitvÈ gaÓha tÈtÈ”ti pesitabhÈvena satta vassÈni kucchinÈ gabbhaÑ
pariharitvÈ sattÈhaÑ m|ÄhagabbhÈ jÈtÈ.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
100. “AsÈtaÑ sÈtar|pena, piyar|pena appiyaÑ.
DukkhaÑ sukhassa r|pena, pamattamativattatÊ”ti.
Tattha asÈtaÑ sÈtar|penÈti amadhurameva madhurapatir|pakena.
PamattamativattatÊti asÈtaÑ appiyaÑ dukkhanti etaÑ tividhampi etena
sÈtar|pÈdinÈ ÈkÈrena sativippavÈsavasena pamattaÑ puggalaÑ ativattati
abhibhavati ajjhottharatÊti attho. IdaÑ BhagavatÈ yaÒca te mÈtÈputtÈ iminÈ
gabbhapariharaÓagabbhavÈsasa~khÈtena asÈtÈdinÈ pubbe
nagararundhanasÈtÈdipatir|pakena ajjhotthaÔÈ, yaÒca idÈni sÈ upÈsikÈ
punapi sattakkhattuÑ evar|paÑ asÈtaÑ appiyaÑ dukkhaÑ
pemavatthubh|tena puttasa~khÈtena sÈtÈdipatir|pakena ajjhotthaÔÈ hutvÈ
tathÈ avaca, taÑ sabbampi sandhÈya vuttanti veditabbaÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
nagaraÑ rundhitvÈ rajjappattakumÈro SÊvali ahosi, mÈtÈ SuppavÈsÈ, pitÈ
pana BÈrÈÓasirÈjÈ ahameva ahosin”ti.
AsÈtar|pajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Littavaggo dasamo.
TassuddÈnaÑ
LittatejaÑ mahÈsÈraÑ, vissÈsa lomahaÑsanaÑ.
Sudassana telapattaÑ, nÈmasiddhi k|ÔavÈÓijaÑ.
Parosahassa asÈtar|panti.
MajjhimapaÓÓÈsako niÔÔhito.
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11. Parosatavagga
1. ParosatajÈtakavaÓÓanÈ (101)
101. “ParosataÒcepi samÈgatÈnaÑ,
JhÈyeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈ.
Ekova seyyo puriso sapaÒÒo,
Yo bhÈsitassa vijÈnÈti atthan”ti–
IdaÑ jÈtakaÑ vatthuto ca veyyÈkaraÓato ca samodhÈnato ca
ParosahassajÈtakasadisameva. KevalaÒhettha “jhÈyeyyun”ti padamattameva
viseso. Tassattho–vassasatampi apaÒÒÈ jhÈyeyyuÑ olokeyyuÑ
upadhÈreyyuÑ, evaÑ olokentÈpi pana atthaÑ vÈ kÈraÓaÑ vÈ na passanti,
tasmÈ yo bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈti, so ekova sapaÒÒo seyyoti.
ParosatajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. PaÓÓikajÈtakavaÓÓanÈ (102)
Yo dukkhaphuÔÔhÈya bhaveyya tÈÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ paÓÓikaÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ upÈsako
nÈnappakÈrÈni m|lapaÓÓÈdÊni ceva lÈbukumbhaÓÉÈdÊni ca vikkiÓitvÈ
jÊvikaÑ kappeti. TassekÈ dhÊtÈ abhir|pÈ pÈsÈdikÈ ÈcÈrasÊlasampannÈ
hirottappasamannÈgatÈ kevalaÑ niccappahasitamukhÈ. TassÈ samÈnakulesu
vÈreyyatthÈya Ègatesu so cintesi “imissÈ vÈreyyaÑ vattati, ayaÒca
niccappahasitamukhÈ. KumÈrikÈdhamme pana asati kumÈrikÈya parakulaÑ
gatÈya mÈtÈpit|naÑ garahÈ hoti, ‘atthi nu kho imissÈ kumÈrikÈdhammo,
natthÊ’ti vÊmaÑsissÈmi nan”ti. So ekadivasaÑ dhÊtaraÑ pacchiÑ gÈhÈpetvÈ
paÓÓatthÈya araÒÒaÑ gantvÈ vÊmaÑsanavasena kilesasannissito viya hutvÈ
rahassakathaÑ kathetvÈ taÑ hatthe gaÓhi. SÈ gahitamattÈva rodantÊ kandantÊ
“ayuttametaÑ tÈta, udakato aggipÈtubhÈvasadisaÑ, mÈ evar|paÑ karothÈ”ti
Èha. Amma mayÈ
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vÊmaÑsanatthÈya tvaÑ hatthe gahitÈ, na ca kilesavasena. Vadehi, atthi dÈni
te kumÈrikÈdhammoti. Œma tÈta atthi. MayÈ hi lobhavasena na koci puriso
olokitapubboti. So dhÊtaraÑ assÈsetvÈ gharaÑ netvÈ ma~galaÑ katvÈ
parakulaÑ pesetvÈ “SatthÈraÑ vandissÈmÊ”ti gandhamÈlÈdihattho JetavanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ p|jetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, “cirassamÈgatosÊ”ti ca
vutte tamatthaÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ “upÈsaka kumÈrikÈ ciraÑ
paÔÔhÈya ÈcÈrasÊlasampannÈva, tvaÑ pana na idÈneva evaÑ vÊmaÑsasi,
pubbepi vÊmaÑsiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. Atheko BÈrÈÓasiyaÑ paÓÓika-upÈsakoti
atÊtavatthu paccuppannasadisameva. Tena pana sÈ vÊmaÑsanatthÈya hatthe
gahitamattÈ paridevamÈnÈ imaÑ gÈthamÈha–
102. “Yo dukkhaphuÔÔhÈya bhaveyya tÈÓaÑ,
So me pitÈ dubbhi vane karoti.
SÈ kassa kandÈmi vanassa majjhe,
Yo tÈyitÈ so sahasaÑ karotÊ”ti.
Tattha yo dukkhaphuÔÔhÈya bhaveyya tÈÓanti kÈyikacetasikehi dukkhehi
phuÔÔhÈya tÈyitÈ paritÈyitÈ patiÔÔhÈ bhaveyya. So me pitÈ dubbhi vane
karotÊti so mayhaÑ dukkhaparitÈyako pitÈva imasmiÑ vane evar|paÑ
mittadubbhi kammaÑ karoti, attano jÈtÈya dhÊtari vÊtikkamaÑ kÈtuÑ
maÒÒatÊti attho. SÈ kassa kandÈmÊti kassa rodÈmi, ko me patiÔÔhÈ
bhavissatÊti dÊpeti. Yo tÈyitÈ so sahasaÑ karotÊti yo mayhaÑ tÈyitÈ rakkhitÈ
avassayo bhavituÑ arahati, so pitÈyeva sÈhasikakammaÑ karotÊti attho.
Atha naÑ pitÈ assÈsetvÈ “amma rakkhitattÈsÊ”ti pucchi. Œma tÈta
rakkhito me attÈti. So taÑ gharaÑ netvÈ maÓÉetvÈ ma~galaÑ katvÈ
parakulaÑ pesesi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ pitÈ
etarahi pitÈva, dhÊtÈ ca etarahi dhÊtÈva, taÑ kÈraÓaÑ paccakkhato
diÔÔharukkhadevatÈ pana ahameva ahosinti.
PaÓÓikajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VerijÈtakavaÓÓanÈ (103)
Yattha verÊ nivisatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto AnÈthapiÓÉikaÑ
Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉiko kira bhogagÈmaÑ gantvÈ Ègacchanto
antarÈmagge core disvÈ “antarÈmagge vasituÑ na yuttaÑ, SÈvatthimeva
gamissÈmÊ”ti vegena goÓe pÈjetvÈ SÈvatthimeva ÈgantvÈ punadivase
vihÈraÑ gato satthu etamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “pubbepi gahapati paÓÉitÈ
antarÈmagge core disvÈ antarÈ avilambamÈnÈ attano vasanaÔÔhÈnameva
gamiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈvibhavo
seÔÔhi hutvÈ ekaÑ gÈmakaÑ1 nimantanaÑ bhuÒjanatthÈya gantvÈ
paccÈgacchanto antarÈmagge core disvÈ antarÈmagge avasitvÈva vegena
goÓe pÈjento attano gehameva ÈgantvÈ nÈnaggarasehi bhuÒjitvÈ mahÈsayane
nisinno “corÈnaÑ hatthato muccitvÈ nibbhayaÔÔhÈnaÑ attano gehaÑ
ÈgatomhÊ”ti udÈnavasena imaÑ gÈthamÈha–
103. “Yattha verÊ nivisati, na vase tattha paÓÉito.
EkarattaÑ dirattaÑ vÈ, dukkhaÑ vasati veris|”ti.
Tattha verÊti veracetanÈsama~gipuggalo. NivisatÊti patiÔÔhÈti. Na vase
tattha paÓÉitoti so verÊpuggalo yasmiÑ ÔhÈne patiÔÔhito hutvÈ vasati, tattha
paÓÉito paÓÉiccena samannÈgato na vaseyya. KiÑkÈraÓÈ? EkarattaÑ
dirattaÑ vÈ, dukkhaÑ vasati veris|ti, verÊnaÒhi antare vasanto ekÈhampi
dvÊhampi dukkhameva vasatÊti attho.
______________________________________________________________
1. GÈmantaraÑ (Ka)
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EvaÑ mahÈsatto udÈnaÑ udÈnetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ahameva BÈrÈÓasiseÔÔhi ahosin”ti.
VerijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ (104)
Catubbhi aÔÔha’jjhagamÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ MittavindakajÈtake
vuttanayena vitthÈretabbaÑ. IdaÑ pana jÈtakaÑ KassapabuddhakÈlikaÑ.
TasmiÒhi kÈle uracakkaÑ1 ukkhipitvÈ niraye paccamÈno eko nerayikasatto
“bhante kiÑ nu kho pÈpakammaÑ akÈsin”ti bodhisattaÑ pucchi. Bodhisatto
“tayÈ idaÒcidaÒca pÈpakammaÑ katan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
104. “Catubbhi aÔÔha’jjhagamÈ, aÔÔhÈhipi ca soÄasa.
SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa, atricchaÑ cakkamÈsado.
IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake”ti.
Tattha catubbhi aÔÔha’jjhagamÈti samuddantare catasso vimÈnapetiyo
labhitvÈ tÈhi asantuÔÔho atricchatÈya parato2 gantvÈ aparÈ aÔÔha adhigatosÊti
attho. Sesapadadvayepi eseva nayo. AtricchaÑ cakkamÈsadoti evaÑ
sakalÈbhena asantuÔÔho atra atra icchanto parato parato lÈbhaÑ patthento
idÈni cakkamÈsado idaÑ uracakkaÑ pattosi. Tassa te evaÑ icchÈhatassa
posassa taÓhÈya hatassa3 upahatassa tava cakkaÑ bhamati matthake.
PÈsÈÓacakkaÑ ayacakkanti imesu dvÊsu khuradhÈraÑ ayacakkaÑ tassa
matthake punappunaÑ patanavasena bhamantaÑ disvÈ evamÈha. VatvÈ ca
pana attano devalokameva gato. Sopi nerayikasatto attano pÈpe khÊÓe
yathÈkammaÑ gato.
______________________________________________________________
1. KhuracakkaÑ (Ka)

2. Purato (SyÈ, Ka)

3. Œhatassa (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Mittavindako dubbacabhikkhu ahosi, devaputto pana ahameva ahosin”ti.
MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. DubbalakaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ (105)
Bahumpe’taÑ vane kaÔÔhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
uttasitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ eko kulaputto Satthu
dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajitvÈ maraÓabhÊruko ahosi,
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu vÈtassa vÈ vÊjantassa sukkhadaÓÉakassa vÈ patantassa
pakkhicatuppadÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ maraÓabhayatajjito mahÈravaÑ
ravanto palÈyati. Tassa hi “maritabbaÑ mayÈ”ti satimattampi natthi. Sace hi
so “ahaÑ marissÈmÊ”ti jÈneyya, na maraÓaÑ bhÈyeyya.
MaraÓassatikammaÔÔhÈnassa pana tassa abhÈvitattÈva bhÈyati. Tassa so
maraÓabhÊrukabhÈvo bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso asuko nÈma bhikkhu maraÓabhÊruko maraÓaÑ bhÈyati, bhikkhunÈ
nÈma ‘avassaÑ mayÈ maritabban’ti maraÓassatikammaÔÔhÈnaÑ bhÈvetuÑ
vaÔÔatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ
“saccaÑ kira tvaÑ maraÓabhÊruko”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte
“bhikkhave mÈ etassa bhikkhuno anattamanÈ hotha, nÈyaÑ idÈneva
maraÓabhÊruko, pubbepi maraÓabhÊrukoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Himavante
rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TasmiÑ kÈle BÈrÈÓasirÈjÈ attano
ma~galahatthiÑ ÈneÒjakÈraÓaÑ sikkhÈpetuÑ hatthÈcariyÈnaÑ adÈsi. TaÑ
ÈÄÈne niccalaÑ bandhitvÈ tomarahatthÈ manussÈ parivÈretvÈ ÈneÒjakÈraÓaÑ
kÈrenti. So taÑ kÈraÓaÑ kÈriyamÈno vedanaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto
ÈÄÈnaÑ bhinditvÈ manusse palÈpetvÈ

440

KhuddakanikÈya

HimavantaÑ pÈvisi. ManussÈ taÑ gahetuÑ asakkontÈ nivattiÑsu. So tattha
maraÓabhÊruko ahosi, vÈtasaddÈni sutvÈ kampamÈno maraÓabhayatajjito
soÓÉaÑ vidhunitvÈ vegena palÈyati, ÈÄÈne bandhitvÈ ÈneÒjakÈraÓaÑ
karaÓakÈlo viyassa hoti, kÈyassÈdaÑ vÈ cittassÈdaÑ vÈ alabhanto
kampamÈno vicarati.
RukkhadevatÈ taÑ disvÈ khandhaviÔape ÔhatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
105. “Bahumpe’taÑ vane kaÔÔhaÑ, vÈto bhaÒjati dubbalaÑ.
Tassa ce bhÈyasi nÈga, kiso n|na bhavissasÊ”ti.
TatthÈyaÑ piÓÉattho–yaÑ etaÑ dubbalaÑ kaÔÔhaÑ puratthimÈdibhedo
vÈto bhaÒjati, taÑ imasmiÑ vane bahuÑ sulabhaÑ, tattha tattha saÑvijjati.
Sace tvaÑ tassa bhÈyasi, evaÑ sante niccaÑ bhÊto maÑsalohitakkhayaÑ
patvÈ kiso n|na bhavissasi, imasmiÑ pana vane tava bhayaÑ nÈma natthi,
tasmÈ ito paÔÔhÈya mÈ bhÈyÊti.
EvaÑ devatÈ tassa ovÈdaÑ adÈsi, sopi tato paÔÔhÈya nibbhayo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
nÈgo ayaÑ bhikkhu ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosinti.
DubbalakaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. UdaÒcanÊjÈtakavaÓÓanÈ (106)
SukhaÑ vata maÑ jÊvantanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
thullakumÈrikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu TerasakanipÈte
C|ÄanÈradakassapajÈtake1 Èvi bhavissati. TaÑ pana bhikkhuÑ satthÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ BhagavÈ”ti
vutte “kattha te cittaÑ paÔibaddhan”ti pucchi. So “ekissÈ
thullakumÈrikÈyÈ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 261 piÔÔhe.
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Atha naÑ SatthÈ “ayaÑ te bhikkhu anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ
nissÈya sÊlabyasanaÑ patvÈ kampanto vicaramÈno paÓÉite nissÈya sukhaÑ
labhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrenteti atÊtavatthupi
c|ÄanÈradakassapajÈtakeyeva Èvi bhavissati. TadÈ pana bodhisatto sÈyaÑ
phalÈphale ÈdÈya ÈgantvÈ paÓÓasÈlÈdvÈraÑ vivaritvÈ pavisitvÈ puttaÑ
c|ÄatÈpasaÑ etadavoca “tÈta tvaÑ aÒÒesu divasesu dÈr|ni Èharasi, pÈnÊyaÑ
paribhojanÊyaÑ Èharasi, aggiÑ karosi, ajja pana ekampi akatvÈ kasmÈ
dummukho pajjhÈyanto nipannosÊ”ti. TÈta tumhesu phalÈphalatthÈya gatesu
ekÈ itthÊ ÈgantvÈ maÑ palobhetvÈ ÈdÈya gantuÑ Èrabhi, ahaÑ pana
“tumhehi vissajjito gamissÈmÊ”ti na gacchiÑ, asukaÔÔhÈne pana naÑ
nisÊdÈpetvÈ Ègatomhi, idÈni gacchÈmahaÑ tÈtÈti. Bodhisatto “na sakkÈ etaÑ
nivattetun”ti ÒatvÈ “tena hi tÈta gaccha, esÈ pana taÑ netvÈ yadÈ
macchamaÑsÈdÊni vÈ khÈditukÈmÈ bhavissati, sappiloÓataÓÉulÈdÊhi vÈ
panassÈ attho bhavissati, tadÈ ‘idaÒcidaÒcÈharÈ’ti taÑ kilamessati. TadÈ
mayhaÑ guÓaÑ saritvÈ palÈyitvÈ idheva ÈgaccheyyÈsÊ”ti vissajjesi. So tÈya
saddhiÑ manussapathaÑ agamÈsi. Atha naÑ sÈ attano vasaÑ gametvÈ
“maÑsaÑ Èhara, macchaÑ ÈharÈ”ti yena yena atthikÈ hoti, taÑ taÑ
ÈharÈpeti. TadÈ so “ayaÑ maÑ attano dÈsaÑ viya kammakÈraÑ viya ca
katvÈ pÊÄetÊ”ti palÈyitvÈ pitu santikaÑ ÈgantvÈ pitaraÑ vanditvÈ Ôhitakova
imaÑ gÈthamÈha–
106. “SukhaÑ vata maÑ jÊvantaÑ, pacamÈnÈ udaÒcanÊ.
CorÊ jÈyappavÈdena, telaÑ loÓaÒca yÈcatÊ”ti.
Tattha sukhaÑ vata maÑ jÊvantanti tÈta tumhÈkaÑ santike maÑ
sukhaÑ jÊvantaÑ. PacamÈnÈti tÈpayamÈnÈ pÊÄayamÈnÈ, yaÑ yaÑ vÈ
khÈditukÈmÈ hoti, taÑ taÑ pacamÈnÈ. UdakaÑ aÒcanti etÈyÈti udaÒcanÊ,
cÈÔito vÈ k|pato vÈ udaka-ussiÒcanaghaÔikÈyetaÑ nÈmaÑ. SÈ pana udaÒcanÊ
viya, udakaÑ viya ghaÔikÈ1, yena yenatthikÈ hoti, taÑ taÑ ÈkaÉÉhatiyevÈti
______________________________________________________________
1. SÈ pana udaÒcanÊ udakaÑ viya ghaÔikÈya (SÊ, SyÈ), sÈ pana udaÒcanÊ viya udaÒcanÊ
udakaÑ viya ghaÔikÈ (Ka)

442

KhuddakanikÈya

attho. CorÊ jÈyappavÈdenÈti “bhariyÈ”ti nÈmena ekÈ corÊ maÑ
madhuravacanena upalÈpetvÈ tattha netvÈ telaÑ loÓaÒca yaÒca aÒÒaÑ
icchati, taÑ sabbaÑ yÈcati, dÈsaÑ viya kammakÈraÑ viya ca katvÈ
ÈharÈpetÊti tassÈ aguÓaÑ kathesi.
Atha naÑ bodhisatto assÈsetvÈ “hotu tÈta, ehi tvaÑ mettaÑ bhÈvehi,
karuÓaÑ bhÈvehÊ”ti cattÈro brahmavihÈre Ècikkhi, ÈcikkhitvÈ
kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. So na cirasseva abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
uppÈdetvÈ brahmavihÈre bhÈvetvÈ saddhiÑ pitarÈ brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
thullakumÈrikÈva etarahi thullakumÈrikÈ, c|ÄatÈpaso ukkaÓÔhitabhikkhu
ahosi, pitÈ pana ahameva ahosin”ti.
UdaÒcanÊjÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. SÈlittakajÈtakavaÓÓanÈ (107)
SÈdhu kho sippakaÑ nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
haÑsapaharanakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kireko SÈvatthivÈsÊ
kulaputto sÈlittakasippe nipphattiÑ patto. “SÈlittakasippan”ti
sakkharÈkhipanasippaÑ vuccati. So ekadivasaÑ dhammaÑ sutvÈ sÈsane
uraÑ datvÈ pabbajitvÈ upasampadaÑ labhi, na pana sikkhÈkÈmo, na
paÔipattisÈdhako1 ahosi. So ekadivasaÑ ekaÑ daharabhikkhuÑ ÈdÈya
AciravatiÑ gantvÈ nhÈyitvÈ nadÊtÊre aÔÔhÈsi. TasmiÑ samaye dve setahaÑsÈ
ÈkÈsena gacchanti. So taÑ daharaÑ Èha “imaÑ pacchimahaÑsaÑ
sakkharÈya akkhimhi paharitvÈ pÈdam|le pÈtemÊ”ti. Itaro “kathaÑ pÈtessasi,
na sakkhissasi paharitun”ti Èha. Itaro “tiÔÔhatu tÈvassa orato akkhi, parato
akkhimhi taÑ paharÈmÊ”ti. IdÈni pana tvaÑ asantaÑ kathesÊti. “Tena hi
upadhÈrehÊ”ti ekaÑ tikhiÓasakkharaÑ2 gahetvÈ a~guliyÈ pariyante katvÈ3
______________________________________________________________
1. PaÔipattisÈrako (SÊ, I)
3. A~guliyÈ yantetvÈ (SÊ, I), parivattetvÈ (SyÈ)

2. TiyaÑsaÑ sakkharaÑ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

443

tassa haÑsassa pacchato khipi. SÈ “run”ti saddaÑ akÈsi, haÑso “parissayena
bhavitabban”ti nivattitvÈ saddaÑ sotuÑ Èrabhi, itaro tasmiÑ khaÓe ekaÑ
vaÔÔasakkharaÑ gahetvÈ tassa nivattitvÈ olokentassa parabhÈge akkhiÑ
pahari. SakkharÈ itarampi akkhiÑ vinivijjhitvÈ gatÈ. HaÑso mahÈravaÑ
ravanto pÈdam|leyeva pati. Tato tato bhikkh| ÈgantvÈ garahitvÈ
“ananucchavikaÑ te katan”ti Satthu santikaÑ netvÈ “bhante iminÈ idaÑ
nÈma katan”ti tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ garahitvÈ “na
bhikkhave idÈnevesa etasmiÑ sippe kusalo, pubbepi kusaloyeva ahosÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa amacco
ahosi. TasmiÑ kÈle raÒÒo purohito atimukharo hoti bahubhÈÓÊ, tasmiÑ
kathetuÑ Èraddhe aÒÒe okÈsameva na labhanti. RÈjÈ cintesi “kadÈ nu kho
etassa vacanupacchedakaÑ kaÒci labhissÈmÊ”ti. So tato paÔÔhÈya tathÈr|paÑ
ekaÑ upadhÈrento vicarati. TasmiÑ kÈle BÈrÈÓasiyaÑ eko pÊÔhasappÊ
sakkharÈkhipanasippe nipphattiÑ patto hoti. GÈmadÈrakÈ taÑ rathakaÑ
ÈropetvÈ ÈkaÉÉhamÈnÈ BÈrÈÓasinagaradvÈram|le eko viÔapasampanno
mahÈnigrodho atthi, tattha ÈnetvÈ samparivÈretvÈ kÈkaÓikÈdÊni datvÈ
“hatthir|pakaÑ kara, assar|pakaÑ karÈ”ti vadanti. So sakkharÈ khipitvÈ
khipitvÈ nigrodhapaÓÓesu nÈnÈr|pÈni dasseti, sabbÈni paÓÓÈni
chiddÈvachiddÈneva ahesuÑ.
Atha BÈrÈÓasirÈjÈ uyyÈnaÑ gacchanto taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓi.
UssÈraÓÈbhayena sabbe dÈrakÈ palÈyiÑsu, pÊÔhasappÊ tattheva nipajji. RÈjÈ
nigrodham|laÑ patvÈ rathe nisinno pattÈnaÑ chiddatÈya chÈyaÑ
kabarakabaraÑ disvÈ olokento sabbesaÑ pattÈnaÑ chiddabhÈvaÑ disvÈ
“kenetÈni evaÑ katÈnÊ”ti pucchi. PÊÔhasappinÈ devÈti. RÈjÈ “imaÑ nissÈya
brÈhmaÓassa vacanupacchedaÑ kÈtuÑ sakkÈ bhavissatÊ”ti cintetvÈ “kahaÑ
bhaÓe pÊÔhasappÊ”ti pucchi. VicinantÈ m|lantare nipannaÑ disvÈ “ayaÑ
devÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ naÑ pakkosÈpetvÈ parisaÑ ussÈretvÈ pucchi
“amhÈkaÑ santike eko mukharabrÈhmaÓo atthi, sakkhissasi taÑ nissaddaÑ
kÈtun”ti. NÈÄimattÈ ajalaÓÉikÈ labhanto sakkhissÈmi devÈti. RÈjÈ
pÊÔhasappiÑ gharaÑ netvÈ antosÈÓiyaÑ nisÊdÈpetvÈ sÈÓiyaÑ chiddaÑ
kÈretvÈ brÈhmaÓassa
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chiddÈbhimukhaÑ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nÈÄimattÈ sukkhÈ ajalaÓÉikÈ
pÊÔhasappissa santike ÔhapÈpetvÈ brÈhmaÓaÑ upaÔÔhÈnakÈle ÈgataÑ tasmiÑ
Èsane nisÊdÈpetvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesi. BrÈhmaÓo aÒÒesaÑ okÈsaÑ adatvÈ
raÒÒÈ saddhiÑ kathetuÑ Èrabhi. Athassa so pÊÔhasappÊ sÈÓicchiddena
ekekaÑ ajalaÓÉikaÑ pacchiyaÑ1 pavesento viya tÈlutalamhiyeva pÈteti,
brÈhmaÓo ÈgatÈgataÑ nÈÄiyaÑ telaÑ pavesento viya gilati, sabbÈ
parikkhayaÑ gamiÑsu. TassetÈ nÈÄimattÈ ajalaÓÉikÈ kucchiÑ paviÔÔhÈ
aÉÉhÈÄhakamattÈ ahesuÑ.
RÈjÈ tÈsaÑ parikkhÊÓabhÈvaÑ ÒatvÈ Èha “Ècariya tumhe atimukharatÈya
nÈÄimattÈ ajalaÓÉikÈ gilantÈ kiÒci na jÈnittha, ito dÈni uttari jÊrÈpetuÑ na
sakkhissatha. Gacchatha, piya~gudakaÑ pivitvÈ chaÉÉetvÈ attÈnaÑ arogaÑ
karothÈ”ti. BrÈhmaÓo tato paÔÔhÈya pihitamukho viya hutvÈ kathentenÈpi
saddhiÑ akathanasÊlo ahosi. RÈjÈ “iminÈ me kaÓÓasukhaÑ katan”ti
pÊÔhasappissa satasahassuÔÔhÈnake cat|su disÈsu cattÈro gÈme adÈsi.
Bodhisatto rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva sippaÑ nÈma loke paÓÉitehi
uggahitabbaÑ, pÊÔhasappinÈ sÈlittakamattenÈpi ayaÑ sampatti laddhÈ”ti
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
107. “SÈdhuÑ kho sippakaÑ nÈma, api yÈdisa kÊdisaÑ.
Passa khaÒjappahÈrena, laddhÈ gÈmÈ catuddisÈ”ti.
Tattha passa khaÒjappahÈrenÈti passa mahÈrÈja iminÈ
khaÒjapÊÔhasappinÈ ajalaÓÉikÈpahÈrena catuddisÈ cattÈro gÈmÈ laddhÈ,
aÒÒesaÑ sippÈnaÑ ko ÈnisaÑsaparicchedo”ti sippaguÓaÑ kathesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
pÊÔhasappÊ ayaÑ bhikkhu ahosi, rÈjÈ Œnando, paÓÉitÈmacco pana ahameva
ahosin”ti.
SÈlittakajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.

______________________________________________________________
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8. BÈhiyajÈtakavaÓÓanÈ (108)
Sikkheyya sikkhitabbÈnÊti idaÑ SatthÈ VesÈliÑ upanissÈya MahÈvane
k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto ekaÑ LicchaviÑ Èrabbha kathesi. So kira
LicchavirÈjÈ saddho pasanno BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ
nimantetvÈ attano nivesane mahÈdÈnaÑ pavattesi. BhariyÈ panassa
th|la~gapacca~gÈ uddhumÈtakanimittasadisÈ anÈkappasampannÈ ahosi.
SatthÈ bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ katvÈ vihÈraÑ gantvÈ bhikkh|naÑ
ovÈdaÑ datvÈ gandhakuÔiÑ pÈvisi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso tassa nÈma LicchaviraÒÒo tÈva abhir|passa tÈdisÈ
bhariyÈ th|la~gapacca~gÈ anÈkappasampannÈ, kathaÑ so tÈya saddhiÑ
abhiramatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave esa idÈneva,
pubbepi th|lasarÊrÈya eva itthiyÈ saddhiÑ abhiramÊ”ti vatvÈ tehi yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa amacco
ahosi. AthekÈ janapaditthÊ th|lasarÊrÈ anÈkappasampannÈ bhatiÑ kurumÈnÈ
rÈja~gaÓassa avid|rena gacchamÈnÈ sarÊravaÄaÒjapÊÄitÈ hutvÈ
nivatthasÈÔakena sarÊraÑ paÔicchÈdetvÈ nisÊditvÈ sarÊravaÄaÒjaÑ muÒcitvÈ
khippameva uÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe BÈrÈÓasirÈjÈ vÈtapÈnena rÈja~gaÓaÑ
olokento taÑ disvÈ cintesi “ayaÑ evar|pe a~gaÓaÔÔhÈne sarÊravaÄaÒjaÑ
muÒcamÈnÈ hirottappaÑ appahÈya nivÈsaneneva paÔicchannÈ hutvÈ
sarÊravaÄaÒjaÑ mocetvÈ khippaÑ uÔÔhitÈ, imÈya nirogÈya bhavitabbaÑ,
etissÈ vatthu visadaÑ bhavissati, visade pana vatthusmiÑ eko putto
labbhamÈno visado puÒÒavÈ bhavissati, imaÑ mayÈ aggamahesiÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti. So tassÈ apariggahitabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈharÈpetvÈ1
aggamahesiÔÔhÈnaÑ adÈsi. SÈ tassa piyÈ ahosi manÈpÈ, na cirasseva ekaÑ
puttaÑ vijÈyi. So panassÈ putto cakkavattÊ rÈjÈ ahosi.
Bodhisatto tassÈ sampattiÑ disvÈ tathÈr|paÑ vacanokÈsaÑ labhitvÈ
“deva sikkhitabbayuttakaÑ nÈma sippaÑ kasmÈ na sikkhitabbaÑ, yatra hi
nÈmÈyaÑ mahÈpuÒÒÈ hirottappaÑ appahÈya paÔicchannÈkÈrena
sarÊravaÄaÒjaÑ kurumÈnÈ
______________________________________________________________
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tumhe ÈrÈdhetvÈ evar|paÑ sampattiÑ pattÈ”ti vatvÈ sikkhitabbayuttakÈnaÑ
sippÈnaÑ vaÓÓaÑ kathento imaÑ gÈthamÈha–
108. “Sikkheyya sikkhitabbÈni, santi sacchandino janÈ.
BÈhiyÈ hi suhannena, rÈjÈnamabhirÈdhayÊ”ti.
Tattha santi sacchandino1 janÈti tesu tesu sippesu sacchandÈ janÈ
atthiyeva. BÈhiyÈti bahijanapade jÈtÈ saÑvaÉÉhÈ itthÊ. SuhannenÈti
hirottappaÑ appahÈya paÔicchannenÈkÈrena hannaÑ suhannaÑ nÈma2, tena
suhannena. RÈjÈnamabhirÈdhayÊti devaÑ abhirÈdhayitvÈ imaÑ sampattiÑ
pattÈti. EvaÑ mahÈsatto sikkhitabbayuttakÈnaÑ sippÈnaÑ guÓaÑ kathesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jayampatikÈ etarahipi jayampatikÈva, paÓÉitÈmacco pana ahameva
ahosin”ti.
BÈhiyajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KuÓÉakap|vajÈtakavaÓÓanÈ (109)
Yathanno puriso hotÊti idaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto
MahÈduggataÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi kadÈci ekameva kulaÑ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ deti, kadÈci tÊÓi cattÈri ekato
hutvÈ, kadÈci gaÓabandhanena, kadÈci vÊthisabhÈgena, kadÈci
sakalanagaraÑ chandakaÑ saÑharitvÈ. TadÈ pana vÊthibhattaÑ nÈma ahosi.
Atha manussÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa yÈguÑ datvÈ
“khajjakaÑ ÈharathÈ”ti ÈhaÑsu. TadÈ paneko paresaÑ bhatikÈrako
duggatamanusso tassaÑ vÊthiyaÑ vasamÈno cintesi “ahaÑ yÈguÑ dÈtuÑ na
sakkhissÈmi, khajjakaÑ pana dassÈmÊ”ti saÓhasaÓhaÑ kuÓÉakaÑ
vaÉÉhÈpetvÈ udakena temetvÈ akkapaÓÓena veÔhetvÈ kukkuÄe pacitvÈ “idaÑ
Buddhassa dassÈmÊ”ti taÑ ÈdÈya gantvÈ Satthu santike Ôhito “khajjakaÑ
ÈharathÈ”ti ekasmiÑ vacane vuttamatte sabbapaÔhamaÑ gantvÈ taÑ p|vaÑ
Satthu patte patiÔÔhÈpesi, SatthÈ aÒÒehi dÊyamÈnaÑ khajjakaÑ aggahetvÈ
tameva p|vakhajjakaÑ paribhuÒji.
______________________________________________________________
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TasmiÑyeva pana khaÓe “SammÈsambuddhena kira MahÈduggatassa
kuÓÉakakhajjakaÑ ajigucchitvÈ amataÑ viya paribhuttan”ti sakalanagaraÑ
ekakolÈhalaÑ ahosi. RÈjarÈjamahÈmattÈdayo antamaso dovÈrike upÈdÈya
sabbeva sannipatitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ MahÈduggataÑ upasa~kamitvÈ
“handa bho sataÑ gahetvÈ, dve satÈni gahetvÈ, paÒca satÈni gahetvÈ
amhÈkaÑ pattiÑ dehÊ”ti vadiÑsu. So “SatthÈraÑ paÔipucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti
Satthu santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “dhanaÑ gahetvÈ vÈ
aggahetvÈ vÈ sabbasattÈnaÑ pattiÑ dehÊ”ti Èha. So dhanaÑ gahetuÑ Èrabhi.
ManussÈ diguÓacatugguÓa-aÔÔhaguÓÈdivasena dadantÈ nava hiraÒÒakoÔiyo
adaÑsu. SatthÈ anumodanaÑ katvÈ vihÈraÑ gantvÈ bhikkh|hi vatte dassite
sugatovÈdaÑ datvÈ gandhakuÔiÑ pÈvisi. RÈjÈ sÈyanhasamaye
MahÈduggataÑ pakkosÈpetvÈ seÔÔhiÔÔhÈnena p|jesi.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈ
MahÈduggatena dinnaÑ kuÓÉakap|vaÑ ajigucchanto amataÑ viya
paribhuÒji, MahÈduggatopi bahudhanaÒca seÔÔhiÔÔhÈnaÒca labhitvÈ
mahÈsampattiÑ patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva mayÈ ajigucchantena tassa kuÓÉakap|vo paribhutto, pubbepi
rukkhadevatÈya hutvÈ paribhuttoyeva, tadÈpi cesa maÑ nissÈya
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ alatthevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
ÔhÈne eraÓÉarukkhe rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ tasmiÑ gÈmake
manussÈ devatÈma~galikÈ honti. AthekasmiÑ chaÓe sampatte manussÈ
attano attano rukkhadevatÈnaÑ balikammaÑ akaÑsu. Atheko
duggatamanusso te manusse rukkhadevatÈ paÔijaggante disvÈ ekaÑ
eraÓÉarukkhaÑ paÔijaggi. Te manussÈ attano attano devatÈnaÑ
nÈnappakÈrÈni mÈlÈgandhavilepanÈdÊni ceva khajjabhojjÈni ca ÈdÈya
gacchiÑsu. So pana kuÓÉakap|vaÒceva uÄu~kena ca udakaÑ ÈdÈya gantvÈ
eraÓÉarukkhassa avid|re ÔhatvÈ cintesi “devatÈ nÈma dibbakhajjakÈni
khÈdanti, mayhaÑ devatÈ
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imaÑ kuÓÉakap|vaÑ na khÈdissati, kiÑ imaÑ akÈraÓena nÈsemi1, ahameva
naÑ khÈdissÈmÊ”ti tatova nivatti. Bodhisatto khandhaviÔape ÔhatvÈ “bho
purisa sace tvaÑ issaro bhaveyyÈsi, mayhaÑ madhurakhajjakaÑ dadeyyÈsi.
TvaÑ pana duggato, ahaÑ tava p|vaÑ na khÈditvÈ aÒÒaÑ kiÑ khÈdissÈmi,
mÈ me koÔÔhÈsaÑ nÈsehÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
109. “Yathanno puriso hoti, tathannÈ tassa devatÈ.
Œhare’taÑ kuÓÉap|vaÑ2, mÈ me bhÈgaÑ vinÈsayÈ”ti.
Tattha yathannoti yathÈr|pabhojano hoti. TathannÈti tassa purisassa
devatÈpi tathÈr|pabhojanÈva hoti. ŒhÈre’taÑ kuÓÉap|vanti etaÑ kuÓÉakena
pakkap|vaÑ Ènehi, mayhaÑ bhÈgaÑ mÈ vinÈsehÊti.
So nivattitvÈ bodhisattaÑ oloketvÈ balikammamakÈsi. Bodhisatto tato
ojaÑ paribhuÒjitvÈ “purisa tvaÑ kimatthaÑ maÑ paÔijaggasÊ”ti Èha.
Duggatomhi sÈmi, taÑ nissÈya duggatabhÈvato muccitukÈmatÈya
paÔijaggÈmÊti. “Bho purisa mÈ cintayi, tayÈ kataÒÒussa katavedino p|jÈ katÈ,
imaÑ eraÓÉaÑ parikkhipitvÈ nidhikumbhiyo gÊvÈya gÊvaÑ Èhacca ÔhitÈ.
TvaÑ raÒÒo ÈcikkhitvÈ sakaÔehi dhanaÑ ÈharÈpetvÈ rÈja~gaÓe rÈsiÑ kÈrehi,
rÈjÈ te tussitvÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ dassatÊ”ti vatvÈ bodhisatto antaradhÈyi. So
tathÈ akÈsi. RÈjÈpi tassa seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. Iti so bodhisattaÑ nissÈya
mahÈsampattiÑ patvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
duggato etarahi duggatova, eraÓÉarukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
KuÓÉakap|vajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
______________________________________________________________
1. IminÈ kÈraÓena nÈsemi (SyÈ), iminÈ kÈraÓena na demi (Ka)
2. KaÓaÑ p|vaÑ (SÊ, I)
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10. SabbasaÑhÈrakapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ (110)
SabbasaÑhÈrako natthÊti ayaÑ sabbasaÑhÈrakapaÒho sabbÈkÈrena
uma~gajÈtake Èvi bhavissatÊti.
SabbasaÑhÈrakapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Parosatavaggo ekÈdasamo.
TassuddÈnaÑ
Parosatampi paÓÓikaÑ, verÊ ca MittavindakaÑ.
DubbalaÒca udaÒcanÊ, sÈlittampi ca bÈhiyaÑ.
KuÓÉakap|vasabbasaÑhÈrakanti.
_____
12. HaÑcivagga
1. GadrabhapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ (111)
HaÑci tuvaÑ evamaÒÒasÊti1 ayampi gadrabhapaÒho MahÈuma~gajÈtakeyeva2 Èvi bhavissati.
GadrabhapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. AmarÈdevÊpaÒhajÈtakavaÓÓanÈ (112)
Yena sattubila~gÈ cÈti ayampi amarÈdevipaÒho nÈma tattheva Èvi
bhavissati.
AmarÈdevÊpaÒhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.

______________________________________________________________
1. HaÑsi tvaÑ maÒÒasÊti (SÊ, I)

2. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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3. Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ (113)

SaddahÈsi si~gÈlassÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. TasmiÒhi samaye bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ
“Èvuso Devadattena paÒca bhikkhusatÈni ÈdÈya gayÈsÊsaÑ gantvÈ ‘yaÑ
samaÓo Gotamo karoti, na so dhammo. YamahaÑ karomi, ayameva
dhammo’ti te bhikkh| attano laddhiÑ gÈhÈpetvÈ ÔhÈnappattaÑ musÈvÈdaÑ
katvÈ saÑghaÑ bhinditvÈ ekasÊmÈya dve uposathÈ katÈ”ti Devadattassa
aguÓakathaÑ kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
Devadatto 5idÈneva musÈvÈdÊ, pubbepi musÈvÈdÊyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto susÈnavane
rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ BÈrÈÓasiyaÑ nakkhattaÑ ghuÔÔhaÑ ahosi.
ManussÈ “yakkhabalikammaÑ karomÈ”ti tesu tesu caccararacchÈdiÔÔhÈnesu
macchamaÑsÈdÊni vippakiritvÈ kapÈlakesu bahuÑ suraÑ ÔhapayiÑsu.
Atheko si~gÈlo aÉÉharattasamaye niddhamanena nagaraÑ pavisitvÈ
macchamaÑsaÑ khÈditvÈ suraÑ pivitvÈ punnÈgagacchantaraÑ pavisitvÈ
yÈva aruÓuggamanÈ niddaÑ okkami. So pabujjhitvÈ ÈlokaÑ disvÈ “idÈni
nikkhamituÑ na sakkÈ”ti maggasamÊpaÑ gantvÈ adissamÈno nipajjitvÈ aÒÒe
manusse disvÈpi kiÒci avatvÈ ekaÑ brÈhmaÓaÑ mukhadhovanatthÈya
gacchantaÑ disvÈ cintesi “brÈhmaÓÈ nÈma dhanalolÈ honti, imaÑ dhanena
palobhetvÈ yathÈ maÑ upakacchakantare katvÈ uttarÈsa~gena paÔicchÈdetvÈ
nagarÈ nÊharati, tathÈ karissÈmÊ”ti. So manussabhÈsÈya “brÈhmaÓÈ”ti Èha. So
nivattitvÈ “ko maÑ pakkosatÊ”ti Èha. AhaÑ brÈhmaÓÈti. KiÑ kÈraÓÈti.
BrÈhmaÓa mayhaÑ dve kahÈpaÓasatÈni atthi. Sace maÑ upakacchakantare
katvÈ uttarÈsa~gena paÔicchÈdetvÈ yathÈ na koci passati, tathÈ nagarÈ
nikkhÈmetuÑ sakkosi, tuyhaÑ te kahÈpaÓe dassÈmÊti. BrÈhmaÓo
dhanalobhena “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ tathÈ katvÈ ÈdÈya nagarÈ
nikkhamitvÈ thokaÑ agamÈsi. Atha naÑ si~gÈlo pucchi “kataraÔÔhÈnaÑ
brÈhmaÓÈ”ti. AsukaÑ nÈmÈti. AÒÒaÑ thokaÑ ÔhÈnaÑ gacchÈti. EvaÑ
punappunaÑ vadanto mahÈsusÈnaÑ patvÈ “idha maÑ
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otÈrehÊ”ti Èha. Tattha naÑ otÈresi. Atha si~gÈlo “tena hi brÈhmaÓa
uttarisÈÔakaÑ pattharÈ”ti Èha. So dhanalobhena “sÈdh|”ti patthari. Atha naÑ
“imaÑ rukkham|laÑ khaÓÈhÊ”ti pathavikhaÓane yojetvÈ brÈhmaÓassa
uttarisÈÔakaÑ abhiruyha cat|su kaÓÓesu ca majjhe cÈti paÒcasu ÔhÈnesu
sarÊranissandaÑ pÈtetvÈ makkhetvÈ ceva temetvÈ ca susÈnavanaÑ pÈvisi.
Bodhisatto rukkhaviÔape ÔhatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
113. “SaddahÈsi si~gÈlassa, surÈpÊtassa brÈhmaÓa.
SippikÈnaÑ sataÑ natthi, kuto kaÑsasatÈ duve”ti.
Tattha saddahÈsÊti saddahasi, ayameva vÈ pÈÔho, pattiyÈyasÊti attho.
SippikÈnaÑ sataÑ natthÊti etassa hi sippikÈsatampi natthi. Kuto kaÑsasatÈ
duveti dve kahÈpaÓasatÈni panassa kuto evÈti.
Bodhisatto imaÑ gÈthaÑ vatvÈ “gaccha brÈhmaÓa, tava sÈÔakaÑ
dhovitvÈ nhÈyitvÈ attano kammaÑ karohÊ”ti vatvÈ antaradhÈyi. BrÈhmaÓo
tathÈ katvÈ “vaÒcito vatamhÊ”ti domanassappatto pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Devadatto ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MitacintÊjÈtakavaÓÓanÈ (114)
BahucintÊ appacintÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve
mahallakatthere Èrabbha kathesi. Te kira janapade ekasmiÑ araÒÒÈvÈse
vassaÑ vasitvÈ “Satthu dassanatthÈya gacchissÈmÈ”ti pÈtheyyaÑ sajjetvÈ
“ajja gacchÈma, sve gacchÈmÈ”ti mÈsaÑ atikkÈmetvÈ puna pÈtheyyaÑ
sajjetvÈ tatheva mÈsaÑ, puna mÈsanti evaÑ attano kusÊtabhÈvena ceva
nivÈsaÔÔhÈne ca apekkhÈya tayo mÈse
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atikkÈmetvÈ tato nikkhamma JetavanaÑ gantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne pattacÊvaraÑ
paÔisÈmetvÈ SatthÈraÑ passiÑsu. Atha ne bhikkh| pucchiÑsu “ciraÑ vo
Èvuso BuddhupaÔÔhÈnaÑ akarontÈnaÑ, kasmÈ evaÑ cirÈyitthÈ”ti. Te
tamatthaÑ ÈrocesuÑ. Atha nesaÑ so ÈlasiyakusÊtabhÈvo bhikkhusaÑghe
pÈkaÔo jÈto. DhammasabhÈyampi tesaÑ bhikkh|nameva ÈlasiyabhÈvaÑ
nissÈya kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte te
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tumhe bhikkhave alasÈ kusÊtÈ”ti pucchitvÈ
“saccaÑ bhante”ti vutte “na bhikkhave idÈnevete alasÈ, pubbepi alasÈ ceva
nivÈsaÔÔhÈne ca sÈlayÈ sÈpekkhÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasinadiyaÑ tayo
macchÈ ahesuÑ, BahucintÊ appacintÊ mitacintÊti tesaÑ nÈmÈni. Te araÒÒato
manussapathaÑ ÈgamiÑsu. Tattha MitacintÊ itare dve evamÈha “ayaÑ
manussapatho nÈma sÈsa~ko sappaÔibhayo, kevaÔÔÈ nÈnappakÈrÈni
jÈlakuminÈdÊni khipitvÈ macche gaÓhanti, mayaÑ araÒÒameva gacchÈmÈ”ti.
Itare dve janÈ alasatÈya ceva ÈmisagiddhatÈya ca “ajja gacchÈma, sve
gacchÈmÈ”ti tayo mÈse atikkÈmesuÑ. Atha kevaÔÔÈ nadiyaÑ jÈlaÑ
khipiÑsu. BahucintÊ ca AppacintÊ ca gocaraÑ gaÓhantÈ purato gacchanti. Te
attano andhabÈlatÈya jÈlagandhaÑ asallakkhetvÈ jÈlakucchimeva pavisiÑsu.
MitacintÊ pacchato Ègacchanto jÈlagandhaÑ sallakkhetvÈ tesaÒca
jÈlakucchiÑ paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ “imesaÑ kusÊtÈnaÑ andhabÈlÈnaÑ
jÊvitadÈnaÑ dassÈmÊ”ti cintetvÈ bahipassena jÈlakucchiÔÔhÈnaÑ gantvÈ
jÈlakucchiÑ phÈletvÈ nikkhantasadiso hutvÈ udakaÑ ÈluÄento jÈlassa purato
patitvÈ puna jÈlakucchiÑ pavisitvÈ pacchimabhÈgena phÈletvÈ
nikkhantasadiso udakaÑ ÈluÄento pacchimabhÈge1 pati. KevaÔÔÈ “macchÈ
jÈlaÑ phÈletvÈ gatÈ”ti maÒÒamÈnÈ jÈlakoÔiyaÑ gahetvÈ ukkhipiÑsu, te
dvepi macchÈ jÈlato muccitvÈ udake patiÑsu. Iti tehi MitacintiÑ nissÈya
jÊvitaÑ laddhaÑ.
______________________________________________________________
1. PacchimabhÈgena (SÊ)
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SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
114. “BahucintÊ AppacintÊ, ubho jÈle abajjhare.
MitacintÊ pamocesi, ubho tattha samÈgatÈ”ti.
Tattha bahucintÊti bahucintanatÈya vitakkabahulatÈya evaÑladdhanÈmo.
Itaresupi dvÊsu ayameva nayo. Ubho tattha samÈgatÈti MitacintiÑ nissÈya
laddhajÊvitÈ tattha udake puna ubhopi janÈ MitacintinÈ saddhiÑ samÈgatÈti
attho.
EvaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mahallakÈ bhikkh| sotÈpattiphale
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ BahucintÊ ca AppacintÊ ca ime dve ahesuÑ, MitacintÊ
pana ahameva ahosinti.
MitacintÊjÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. AnusÈsikajÈtakavaÓÓanÈ (115)
YÈ’yaÒÒe manusÈsatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
anusÈsikaÑ bhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira SÈvatthivÈsinÊ ekÈ
kuladhÊtÈ pabbajitvÈ upasampannakÈlato paÔÔhÈya samaÓadhamme
ananuyuttÈ ÈmisagiddhÈ hutvÈ yattha aÒÒÈ bhikkhuniyo na gacchanti, tÈdise
nagarassa ekadese piÓÉÈya carati. AthassÈ manussÈ paÓÊtapiÓÉapÈtaÑ denti.
SÈ rasataÓhÈya bajjhitvÈ “sace imasmiÑ padese aÒÒÈpi bhikkhuniyo piÓÉÈya
carissanti, mayhaÑ lÈbho parihÈyissati. YathÈ etaÑ padesaÑ aÒÒÈ
nÈgacchanti, evaÑ mayÈ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ bhikkhun|passayaÑ
gantvÈ “ayye asukaÔÔhÈne caÓÉo hatthÊ, caÓÉo asso, caÓÉo meÓÉo, caÓÉo
kukkuro carati, saparissayaÔÔhÈnaÑ, mÈ tattha piÓÉÈya caritthÈ”ti
bhikkhuniyo anusÈsati. TassÈ vacanaÑ sutvÈ ekÈ bhikkhunÊpi taÑ padesaÑ
gÊvaÑ parivattetvÈ na olokesi. TassÈ ekasmiÑ divase tasmiÑ padese
piÓÉÈya carantiyÈ
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vegenekaÑ gehaÑ pavisantiyÈ caÓÉo meÓÉako paharitvÈ |ruÔÔhikaÑ bhindi.
ManussÈ vegena upadhÈvitvÈ dvidhÈ bhinnaÑ |ruÔÔhikaÑ ekato bandhitvÈ
taÑ bhikkhuniÑ maÒcenÈdÈya bhikkhun|passayaÑ nayiÑsu. Bhikkhuniyo
“ayaÑ aÒÒÈ bhikkhuniyo anusÈsitvÈ sayaÑ tasmiÑ padese carantÊ
|ruÔÔhikaÑ bhindÈpetvÈ ÈgatÈ”ti parihÈsaÑ akaÑsu. Tampi tÈya
katakÈraÓaÑ na cirasseva bhikkhusaÑghe pÈkaÔaÑ ahosi.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| “Èvuso asukÈ anusÈsikÈ
bhikkhunÊ aÒÒaÑ anusÈsitvÈ sayaÑ tasmiÑ padese caramÈnÈ caÓÉena
meÓÉakena |ruÑ bhindÈpesÊ”ti tassÈ aguÓakathaÑ kathesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesÈ aÒÒe anusÈsatiyeva, sayaÑ
pana na vattati, niccakÈlaÑ dukkhameva anubhotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
sakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto sakuÓajeÔÔhako hutvÈ
anekasakuÓasahassaparivÈro HimavantaÑ pÈvisi. Tassa tattha vasanakÈle
ekÈ caÓÉasakuÓikÈ mahÈvattanimaggaÑ gantvÈ gocaraÑ gaÓhÈti. SÈ tattha
sakaÔehi patitÈni vÊhimuggabÊjÈdÊni labhitvÈ “yathÈ idÈni imaÑ padesaÑ
aÒÒe sakuÓÈ nÈgacchanti, tathÈ karissÈmÊ”ti cintetvÈ sakuÓasaÑghassa
ovÈdaÑ deti “vattanimahÈmaggo nÈma sappaÔibhayo, hatthi-assÈdayo ceva
caÓÉagoÓayuttayÈnÈdÊni ca saÒcaranti, sahasÈ uppatitumpi na sakkÈ hoti, na
tattha gantabban”ti. SakuÓasaÑgho tassÈ “anusÈsikÈ”teva nÈmaÑ akÈsi.
SÈ ekadivasaÑ vattanimahÈmagge carantÊ atimahÈvegena Ègacchantassa
yÈnassa saddaÑ sutvÈ nivattitvÈ oloketvÈ “d|re tÈvÈ”ti caratiyeva. Atha naÑ
yÈnaÑ vÈtavegena sÊghameva sampÈpuÓi, sÈ uÔÔhÈtuÑ nÈsakkhi, cakkena
dvidhÈ chinditvÈ gatÈ. SakuÓajeÔÔhako sakuÓe samÈnento taÑ adisvÈ
“anusÈsikÈ na dissati, upadhÈretha nan”ti Èha. SakuÓÈ upadhÈrentÈ taÑ
mahÈmagge dvidhÈ chinnaÑ disvÈ sakuÓajeÔÔhakassa ÈrocesuÑ.
SakuÓajeÔÔhako “sÈ aÒÒÈ sakuÓikÈ vÈretvÈ sayaÑ tattha caramÈnÈ dvidhÈ
chinnÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
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115. “YÈ’yaÒÒe manusÈsati1, sayaÑ loluppacÈrinÊ.
SÈyaÑ vipakkhikÈ seti, hatÈ cakkena sÈsikÈ”ti2.
Tattha yÈ’yaÒÒe manusÈsatÊti yakÈro padasandhikaro, yÈ aÒÒe
anusÈsatÊti attho. SayaÑ loluppacÈrinÊti attanÈ loluppacÈrinÊ samÈnÈ. SÈyaÑ
vipakkhikÈ setÊti sÈ esÈ vihatapakkhÈ hutvÈ mahÈmagge sayati. HatÈ
cakkena sÈsikÈti yÈnacakkena hatÈ sÈsikÈ sakuÓikÈti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
anusÈsikÈ sakuÓikÈ ayaÑ anusÈsikÈ bhikkhunÊ ahosi, sakuÓajeÔÔhako pana
ahameva ahosin”ti.
AnusÈsikajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. DubbacajÈtakavaÓÓanÈ (116)
Atikara’makarÈ’cariyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tassa vatthu NavakanipÈte GijjhajÈtake3
Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ ÈmantetvÈ “bhikkhu na tvaÑ
idÈneva dubbaco, pubbepi dubbacoyeva. DubbacabhÈveneva paÓÉitÈnaÑ
ovÈdaÑ akaronto sattippahÈrena jÊvitakkhayaÑ pattosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
la~ghanaÔakayoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ vayappatto paÒÒavÈ upÈyakusalo
ahosi. So ekassa la~ghanakassa4 santike sattila~ghanasippaÑ sikkhitvÈ
Ècariyena saddhiÑ sippaÑ dassento vicarati. Œcariyo panassa catunnaÑyeva
sattÊnaÑ la~ghanasippaÑ jÈnÈti, na paÒcannaÑ. So ekadivasaÑ ekasmiÑ
gÈmake sippaÑ dassento surÈmadamatto “paÒca sattiyo la~ghissÈmÊ”ti
paÔipÈÔiyÈ Ôhapesi. Atha naÑ bodhisatto Èha “Ècariya tvaÑ
paÒcasattila~ghanasippaÑ na jÈnÈsi, ekaÑ sattiÑ hara. Sace la~ghissasi,
______________________________________________________________
1. YÈyaÒÒamanusÈsati (SÊ, SyÈ, I)
3. Khu 5. 187 piÔÔhe.
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paÒcamÈya sattiyÈ viddho marissasÊ”ti. So suÔÔhu mattatÈya “tvaÑ hi
mayhaÑ pamÈÓaÑ na jÈnÈsÊ”ti tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ catasso la~ghitvÈ
paÒcamÈya sattiyÈ daÓÉake madhukapupphaÑ viya Èvuto paridevamÈno
nipajji. Atha naÑ bodhisatto “paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ imaÑ byasanaÑ
pattosÊ”ti imaÑ gÈthamÈha–
116. “Atikara’makarÈ’cariya, mayhampe’taÑ na ruccati.
Catutthe la~ghayitvÈna, paÒcamÈya’si Èvuto”ti.
Tattha atikara’makarÈ’cariyÈti Ècariya ajja tvaÑ atikaraÑ akari, attano
karaÓato atirekaÑ karaÓaÑ akarÊti attho. Mayhampe’taÑ na ruccatÊti
mayhaÑ antevÈsikassapi samÈnassa etaÑ tava karaÓaÑ na ruccati, tena te
ahaÑ paÔhamameva kathesinti dÊpeti. Catutthe la~ghayitvÈnÈti catutthe
sattithale apatitvÈ attÈnaÑ la~ghayitvÈ. PaÒcamÈya’si Èvutoti paÓÉitÈnaÑ
vacanaÑ aggaÓhanto idÈni paÒcamÈya sattiyÈ ÈvutosÊti. IdaÑ vatvÈ
ÈcariyaÑ sattito apanetvÈ kattabbayuttakaÑ akÈsi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Ècariyo ayaÑ
dubbaco ahosi, antevÈsiko pana ahameva ahosin”ti.
DubbacajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. TittirajÈtakavaÓÓanÈ (117)
AccuggatÈ’ti balatÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. Tassa vatthu TerasakanipÈte TakkÈriyajÈtake1 Èvi
bhavissati. SatthÈ pana “na bhikkhave KokÈliko idÈneva attano vÈcaÑ
nissÈya naÔÔho, pubbepi naÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 268 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha
samÈpattiyo nibbattesi. Himavantappadese sabbo isigaÓo sannipatitvÈ taÑ
ovÈdÈcariyaÑ katvÈ parivÈresi. So paÒcannaÑ isisatÈnaÑ ovÈdÈcariyo hutvÈ
jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto Himavante vasati. TadÈ eko cettha paÓÉurogÊ tÈpaso
kuÔhÈriÑ gahetvÈ kaÔÔhaÑ phÈleti. Atheko mukharatÈpaso tassa santike
nisÊditvÈ “idha pahÈraÑ dehi, idha pahÈraÑ dehÊ”ti taÑ tÈpasaÑ rosesi. So
kujjhitvÈ “na dÈni me tvaÑ dÈruphÈlanasippaÑ sikkhÈpanakÈcariyo”ti
tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ ukkhipitvÈ naÑ ekappahÈreneva jÊvitakkhayaÑ pÈpesi.
Bodhisatto tassa sarÊrakiccaÑ kÈresi. TadÈ assamato1 avid|re ekasmiÑ
vammikapÈde eko tittiro vasati, so sÈyaÑ pÈtaÑ tasmiÑ vammikamatthake
ÔhatvÈ mahÈvassitaÑ vassati. TaÑ sutvÈ eko luddako “tittirena
bhavitabban”ti cintetvÈ saddasaÒÒÈya tattha gantvÈ taÑ vadhitvÈ ÈdÈya gato.
Bodhisatto tassa saddaÑ asuÓanto “asukaÔÔhÈne tittiro vasati, kiÑ nu
kho tassa saddo na s|yatÊ”ti tÈpase pucchi. Te tassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. So
ubhopi tÈni kÈraÓÈni saÑsandetvÈ isigaÓamajjhe imaÑ gÈthamÈha–
117. “AccuggatÈ’tibalatÈ, ativelaÑ pabhÈsitÈ.
VÈcÈ hanati dummedhaÑ, tittiraÑ vÈ’tivassitan”ti.
Tattha accuggatÈti ati-uggatÈ. AtibalatÈti2 punappunaÑ bhÈsanena
atibalasabhÈvÈ3. AtivelaÑ pabhÈsitÈti atikkantavelÈ pamÈÓÈtikkamena
bhÈsitÈ. TittiraÑ vÈ’ti vassitanti yathÈ tittiraÑ ativassitaÑ hanati, tathÈ
evar|pÈ vÈcÈ dummedhaÑ bÈlapuggalaÑ hanatÊti.
EvaÑ bodhisatto isigaÓassa ovÈdaÑ datvÈ cattÈro brahmavihÈre
bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
______________________________________________________________
1. Assamapadato (SyÈ, Ka)
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SatthÈ “na bhikkhave KokÈliko idÈneva attano vacanaÑ nissÈya naÔÔho,
pubbepi naÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ mukharatÈpaso KokÈliko ahosi, isigaÓo BuddhaparisÈ,
gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
TittirajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. VaÔÔajÈtakavaÓÓanÈ (118)
NÈcintayanto purisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
UttaraseÔÔhiputtaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira UttaraseÔÔhi nÈma
ahosi mahÈvibhavo. Tassa bhariyÈya kucchiyaÑ eko puÒÒavÈ satto
brahmalokÈ cavitvÈ paÔisandhiÑ gahetvÈ vayappatto abhir|po pÈsÈdiko
ahosi brahmavaÓÓÊ. Atha ekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ kattikachaÓe nakkhatte
ghuÔÔhe sabbo loko nakkhattanissito ahosi. Tassa sahÈyakÈ aÒÒe seÔÔhiputtÈ
sapajÈpatikÈ ahesuÑ. UttaraseÔÔhiputtassa pana dÊgharattaÑ brahmaloke
vasitattÈ kilesesu cittaÑ na allÊyati. Athassa sahÈyakÈ “UttaraseÔÔhiputtassapi
ekaÑ itthiÑ ÈnetvÈ nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti sammantayitvÈ taÑ
upasa~kamitvÈ “samma imasmiÑ nagare kattikachaÓo ghuÔÔho, tuyhampi
ekaÑ itthiÑ ÈnetvÈ nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. “Na me attho itthiyÈ”ti
ca vuttepi punappunaÑ nibandhitvÈ sampaÔicchÈpetvÈ ekaÑ vaÓÓadÈsiÑ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ tassa gharaÑ netvÈ “tvaÑ seÔÔhiputtassa
santikaÑ gacchÈ”ti sayanigharaÑ pesetvÈ nikkhamiÑsu. TaÑ sayanigharaÑ
paviÔÔhampi seÔÔhiputto neva oloketi, nÈlapati. SÈ cintesi “ayaÑ evaÑ
r|pasobhaggappattaÑ uttamavilÈsasampannaÑ maÑ neva oloketi, nÈlapati,
idÈni naÑ attano itthikuttalÊlÈya olokÈpessÈmÊ”ti itthilÊlaÑ dassentÊ
pahaÔÔhÈkÈrena aggadante vivaritvÈ hasitaÑ akÈsi, seÔÔhiputto oloketvÈ
dantaÔÔhike nimittaÑ gaÓhi. Athassa aÔÔhikasaÒÒÈ uppajji, sakalampi taÑ
sarÊraÑ aÔÔhikasa~khalikÈ viya paÒÒÈyi. So tassÈ paribbayaÑ datvÈ
“gacchÈ”ti uyyojesi.
TaÑ tassa gharÈ otiÓÓaÑ eko issaro antaravÊthiyaÑ disvÈ paribbayaÑ
datvÈ attano gharaÑ nesi, sattÈhe vÊtivatte nakkhattaÑ ositaÑ,
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vaÓÓadÈsiyÈ mÈtÈ dhÊtu ÈgamanaÑ adisvÈ seÔÔhiputtÈnaÑ santikaÑ gantvÈ
“kahaÑ sÈ”ti pucchi. Te UttaraseÔÔhiputtassa gharaÑ gantvÈ “kahaÑ sÈ”ti
pucchiÑsu. Ta~khaÓaÒÒeva tassÈ paribbayaÑ datvÈ uyyojesinti. AthassÈ
mÈtÈ rodantÊ “dhÊtaraÑ me na passÈmi, dhÊtaraÑ me samÈnethÈ”ti
UttaraseÔÔhiputtaÑ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ agamÈsi. RÈjÈ aÉÉaÑ
vinicchinanto “ime te seÔÔhiputtÈ vaÓÓadÈsiÑ ÈnetvÈ tuyhaÑ adaÑs|”ti
pucchi. Œma devÈti. IdÈni sÈ kahanti. Na jÈnÈmi, ta~khaÓaÒÒeva naÑ
uyyojesinti. IdÈni taÑ samÈnetuÑ sakkosÊti. Na sakkomi devÈti. RÈjÈ “sace
samÈnetuÑ na sakkoti, rÈjÈÓamassa karothÈ”ti Èha. Atha naÑ pacchÈbÈhaÑ
bandhitvÈ “rÈjÈÓaÑ karissÈmÈ”ti gahetvÈ pakkamiÑsu. “SeÔÔhiputtaÑ kira
vaÓÓadÈsiÑ samÈnetuÑ asakkontaÑ rÈjÈ rÈjÈÓaÑ kÈretÊ”ti sakalanagaraÑ
ekakolÈhalaÑ ahosi. MahÈjano ure hatthe ÔhapetvÈ “kiÑ nÈmetaÑ sÈmi,
attano te ananucchavikaÑ laddhan”ti paridevati. SeÔÔhipi puttassa pacchato
pacchato paridevanto gacchati.
SeÔÔhiputto cintesi “idaÑ mayhaÑ evar|paÑ dukkhaÑ agÈre
vasanabhÈvena uppannaÑ. Sace ito muccissÈmi,
MahÈgotamasammÈsambuddhassa santike pabbajissÈmÊ”ti. SÈpi kho
vaÓÓadÈsÊ taÑ kolÈhalasaddaÑ sutvÈ “kiÑsaddo nÈmeso”ti pucchitvÈ taÑ
pavattiÑ sutvÈ vegena otaritvÈ “ussaratha ussaratha sÈmÊ, maÑ
rÈjapurisÈnaÑ daÔÔhuÑ dethÈ”ti attÈnaÑ dassesi. RÈjapurisÈ taÑ disvÈ
mÈtaraÑ paÔicchÈpetvÈ seÔÔhiputtaÑ muÒcitvÈ pakkamiÑsu. So
sahÈyakaparivutovanadiÑ gantvÈ sasÊsaÑ nhÈyitvÈ gehaÑ gantvÈ
bhuttapÈtarÈso mÈtÈpitaro vanditvÈ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ cÊvarasÈÔake
ÈdÈya mahantena parivÈrena Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ pabbajjaÑ
yÈcitvÈ pabbajjaÒca upasampadaÒca labhitvÈ avissaÔÔhakammaÔÔhÈno
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva arahatte patiÔÔhÈsi.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ bhikkh| “Èvuso
UttaraseÔÔhiputto attano bhaye uppanne sÈsanassa guÓaÑ jÈnitvÈ ‘imamhÈ
dukkhÈ muccamÈno pabbajissÈmÊ’ti cintetvÈ tena sucintitena maraÓamutto
ceva, pabbajito ca aggaphale patiÔÔhito”ti tassa guÓakathaÑ kathesuÑ. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
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sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
UttaraseÔÔhiputtova attano bhaye uppanne ‘iminÈ upÈyena imamhÈ dukkhÈ
muccissÈmÊ’ti cintetvÈ maraÓabhayÈ mutto, atÊte paÓÉitÈpi attano bhaye
uppanne ‘iminÈ upÈyena imamhÈ dukkhÈ muccissÈmÈ’ti cintetvÈ
maraÓabhayato mucciÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
cutipaÔisandhivasena parivattanto vaÔÔakayoniyaÑ nibbatti. TadÈ eko
vaÔÔakaluddako araÒÒÈ bah| vaÔÔake ÈharitvÈ gehe ÔhapetvÈ gocaraÑ datvÈ
m|laÑ gahetvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ hatthe vaÔÔake vikkiÓanto jÊvikaÑ kappeti. So
ekadivasaÑ bah|hi vaÔÔakehi saddhiÑ bodhisattampi gahetvÈ Ènesi.
Bodhisatto cintesi “sacÈhaÑ iminÈ dinnaÑ gocaraÒca pÈnÊyaÒca
paribhuÒjissÈmi, ayaÑ maÑ gahetvÈ ÈgatÈnaÑ manussÈnaÑ dassati. Sace
pana na paribhuÒjissÈmi, ahaÑ milÈyissÈmi, atha maÑ milÈyantaÑ disvÈ
manussÈ na gaÓhissanti. EvaÑ me sotthi bhavissati, imaÑ upÈyaÑ
karissÈmÊ”ti. So tathÈ karonto milÈyitvÈ aÔÔhicammamatto ahosi. ManussÈ
taÑ disvÈ na gaÓhiÑsu. Luddako bodhisattaÑ ÔhapetvÈ sesesu vaÔÔakesu
parikkhÊÓesu pacchiÑ nÊharitvÈ dvÈre ÔhapetvÈ bodhisattaÑ hatthatale katvÈ
“kiÑ nu kho1 ayaÑ vaÔÔako”ti cintetvÈ oloketuÑ Èraddho. Athassa
pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ bodhisatto pakkhe pasÈretvÈ uppatitvÈ araÒÒameva
gato. AÒÒe vaÔÔakÈ taÑ disvÈ “kiÑ nu kho na paÒÒÈyasi, kahaÑ gatosÊ”ti
pucchitvÈ “luddakena gahitomhÊ”ti vutte “kinti katvÈ muttosÊ”ti pucchiÑsu.
Bodhisatto “ahaÑ tena dinnaÑ gocaraÑ aggahetvÈ pÈnÊyaÑ apivitvÈ
upÈyacintÈya mutto”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
118. “NÈcintayanto puriso, visesa’madhigacchati.
Cintitassa phalaÑ passa, muttosmi vadhabandhanÈ”ti.
TatthÈyaÑ piÓÉattho–puriso dukkhaÑ patvÈ “iminÈ nÈma upÈyena
imamhÈ dukkhÈ muccissÈmÊ”ti acintayanto attano dukkhÈ
mokkhasa~khÈtaÑ visesaÑ nÈdhigacchati. IdÈni pana mayÈ
cintitakammassa phalaÑ passa. Teneva
______________________________________________________________
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upÈyena muttosmi vadhabandhanÈ, maraÓato ca bandhanato ca muttosmi
ahanti. EvaÑ bodhisatto attanÈ katakÈraÓaÑ Ècikkhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
maraÓamutto vaÔÔako ahameva ahosin”ti.
VaÔÔajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. AkÈlarÈvijÈtakavaÓÓanÈ (119)
AmÈtÈpitarasaÑvaddhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
akÈlarÈviÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto sÈsane
pabbajitvÈ vattaÑ vÈ sikkhaÑ vÈ na uggaÓhi. So “imasmiÑ kÈle mayÈ
vattaÑ kÈtabbaÑ, imasmiÑ kÈle upaÔÔhÈtabbaÑ, imasmiÑ kÈle
uggahetabbaÑ, imasmiÑ kÈle sajjhÈyitabban”ti na jÈnÈti, paÔhamayÈmepi
majjhimayÈmepi pacchimayÈmepi pabuddhapabuddhakkhaÓeyeva
mahÈsaddaÑ karoti, bhikkh| niddaÑ na labhanti. DhammasabhÈyaÑ
bhikkh| “Èvuso asuko nÈma bhikkhu evar|pe ratanasÈsane pabbajitvÈ
vattaÑ vÈ sikkhaÑ vÈ kÈlaÑ vÈ akÈlaÑ vÈ na jÈnÈtÊ”ti tassa aguÓakathaÑ
kathesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈnevesa
akÈlarÈvÊ, pubbepi akÈlarÈvÊyeva, kÈlÈkÈlaÑ ajÈnanabhÈvena ca gÊvÈya
vaÔÔitÈya1 jÊvitakkhayaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto sabbasippesu pÈraÑ gantvÈ
BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒcasate mÈÓave sippaÑ vÈceti.
TesaÑ mÈÓavÈnaÑ eko kÈlarÈvÊ kukkuÔo atthi, te tassa vassitasaddena
uÔÔhÈya sippaÑ sikkhanti. So kÈlamakÈsi, te aÒÒaÑ kukkuÔaÑ pariyesantÈ
caranti. Atheko mÈÓavako susÈnavane dÈr|ni uddharanto ekaÑ kukkuÔaÑ
disvÈ ÈnetvÈ paÒjare ÔhapetvÈ paÔijaggati. So susÈne vaÉÉhitattÈ
“asukavelÈya nÈma vassitabban”ti ajÈnanto kadÈci atirattiÑ vassati, kadÈci
aruÓuggamane.
______________________________________________________________
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MÈÓavÈ tassa atirattiÑ vassitakÈle sippaÑ sikkhantÈ yÈva aruÓuggamanÈ
sikkhituÑ na sakkonti, niddÈyamÈnÈ gahitaÔÔhÈnampi na passanti.
AtipabhÈte vassitakÈle sajjhÈyassa okÈsameva na labhanti. MÈÓavÈ “ayaÑ
atirattiÑ vÈ vassati atipabhÈte vÈ, imaÑ nissÈya amhÈkaÑ sippaÑ na
niÔÔhÈyissatÊ”ti taÑ gahetvÈ gÊvaÑ vaÔÔetvÈ1 jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
“akÈlarÈvÊ kukkuÔo amhehi ghÈtito”ti Ècariyassa kathesuÑ. Œcariyo
“ovÈdaÑ aggahetvÈ saÑvaÉÉhitabhÈvena maraÓaÑ patto”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
119. “AmÈtÈpitarasaÑvaddho2, anÈcerakule3 vasaÑ.
NÈyaÑ kÈlaÑ akÈlaÑ vÈ, abhijÈnÈti kukkuÔo”ti.
Tattha amÈtÈpitarasaÑvaddhoti mÈtÈpitaro nissÈya tesaÑ ovÈdaÑ
aggahetvÈ saÑvaÉÉho. AnÈcerakule vasanti Ècariyakulepi avasamÈno,
ÈcÈrasikkhÈpakaÑ kaÒci nissÈya avasitattÈti attho. NÈyaÑ kÈlaÑ akÈlaÑ
vÈti “imasmiÑ kÈle vassitabbaÑ, imasmiÑ na vassitabban”ti evaÑ
vassitabbayuttakaÑ kÈlaÑ vÈ akÈlaÑ vÈ esa kukkuÔo na jÈnÈti,
ajÈnanabhÈveneva jÊvitakkhayaÑ pattoti. IdaÑ kÈraÓaÑ dassetvÈ bodhisatto
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
akÈlarÈvÊ kukkuÔo ayaÑ bhikkhu ahosi, antevÈsikÈ BuddhaparisÈ, Ècariyo
pana ahameva ahosin”ti.
AkÈlarÈvijÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. BandhanamokkhajÈtakavaÓÓanÈ (120)
AbaddhÈ tattha bajjhantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
CiÒcamÈÓavikaÑ Èrabbha kathesi. TassÈ vatthu DvÈdasakanipÈte
MahÈpadumajÈtake4 Èvi bhavissati. TadÈ pana SatthÈ “na bhikkhave
CiÒcamÈÓavikÈ idÈneva maÑ abh|tena abbhÈcikkhati, pubbepi
abbhÈcikkhiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. ValetvÈ (SÊ, I)
2. AmÈtÈpitari saÑvaddho (SÊ, I), amÈtÈpitusaÑvaÉÉho (SyÈ)
3. AnÈcariyakule (SÊ, SyÈ, I)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto purohitassa
gehe nibbattitvÈ vayappatto pitu accayena tasseva purohito ahosi. Tena
aggamahesiyÈ varo dinno hoti “bhadde yaÑ icchasi, taÑ vadeyyÈsÊ”ti. SÈ
evamÈha “na mayhaÑ aÒÒo varo nÈma dullabho, ito pana te paÔÔhÈya aÒÒÈ
itthÊ kilesavasena na oloketabbÈ”ti. So paÔikkhipitvÈ punappunaÑ
nippÊÄiyamÈno tassÈ vacanaÑ atikkamituÑ asakkonto sampaÔicchitvÈ tato
paÔÔhÈya soÄasasu nÈÔakitthisahassesu kilesavasena ekitthimpi na olokesi.
Athassa paccanto kuppi, paccante ÔhitÈ yodhÈ corehi saddhiÑ dve tayo
sa~gÈme katvÈ “ito uttari mayaÑ na sakkomÈ”ti raÒÒo paÓÓaÑ pesesuÑ.
RÈjÈ tattha gantukÈmo balakÈyaÑ saÑharitvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde
ahaÑ paccantaÑ gacchÈmi, tattha nÈnappakÈrÈni yuddhÈni honti,
jayaparÈjayopi anibaddho, tÈdisesu ÔhÈnesu mÈtugÈmo dupparihÈro, tvaÑ
idheva nivattÈhÊ”ti Èha. SÈ “na sakkÈ deva mayÈ nivattitun”ti punappunaÑ
raÒÒÈ paÔikkhittÈ Èha “tena hi ekekaÑ yojanaÑ gantvÈ mayhaÑ
sukhadukkhajÈnanatthaÑ ekekaÑ manussaÑ peseyyÈthÈ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ bodhisattaÑ nagare ÔhapetvÈ mahantena balakÈyena
nikkhamitvÈ gacchanto yojane yojane ekekaÑ purisaÑ “amhÈkaÑ ÈrogyaÑ
ÈrocetvÈ deviyÈ sukhadukkhaÑ jÈnitvÈ ÈgacchÈ”ti pesesi. SÈ ÈgatÈgataÑ
purisaÑ “rÈjÈ kimatthaÑ taÑ pesetÊ”ti pucchitvÈ “tumhÈkaÑ
sukhadukkhajÈnanatthÈyÈ”ti vutte “tena hi ehÊ”ti tena saddhiÑ
asaddhammaÑ paÔisevati. RÈjÈ dvattiÑsayojanamaggaÑ gacchanto
dvattiÑsa jane pesesi, sÈ sabbehipi tehi saddhiÑ tatheva akÈsi.
RÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ janapadaÑ samassÈsetvÈ puna
Ègacchantopi tatheva dvattiÑsa jane pesesi, sÈ tehipi saddhiÑ tatheva
vippaÔipajjiyeva. RÈjÈ ÈgantvÈ jayakkhandhÈvÈraÔÔhÈne ÔhatvÈ “nagaraÑ
paÔijaggÈpet|”ti bodhisattassa paÓÓaÑ pesesi, bodhisatto sakalanagaraÑ
paÔijaggÈpetvÈ rÈjanivesanaÑ paÔijaggÈpento deviyÈ vasanaÔÔhÈnaÑ
agamÈsi. SÈ bodhisattassa r|pasobhaggappattaÑ kÈyaÑ disvÈ saÓÔhÈtuÑ1
asakkontÊ “ehi
______________________________________________________________
1. SandhÈretuÑ (Ka)
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brÈhmaÓa, sayanaÑ abhiruhÈ”ti Èha. Bodhisatto “mÈ evaÑ avaca, rÈjÈpi
garu, akusalampi bhÈyÈmi, na sakkÈ mayÈ evaÑ kÈtun”ti Èha. CatusaÔÔhiyÈ
pÈdam|likÈnaÑ neva rÈjÈ garu, na akusalaÑ bhÈyanti. Taveva rÈjÈ garu,
tvaÑyeva ca akusalaÑ bhÈyasÊti. Œma devi, sace tesampi evaÑ bhaveyya,
na evar|paÑ kareyyuÑ. AhaÑ pana jÈnamÈno evar|paÑ sÈhasiyakammaÑ
na karissÈmÊti. KiÑ bahuÑ vippalapasi, sace me vacanaÑ na karosi, sÊsaÑ
te chindÈpessÈmÊti. TiÔÔhatu tÈva ekasmiÑ attabhÈve sÊsaÑ,
attabhÈvasahassepi sÊse chijjante1 na sakkÈ mayÈ evar|paÑ kÈtunti. SÈ
“hotu, jÈnissÈmÊ”ti bodhisattaÑ tajjetvÈ attano gabbhaÑ pavisitvÈ sarÊre
nakhavaÄaÒjaÑ dassetvÈ telena gattÈni abbhaÒjitvÈ kiliÔÔhavatthaÑ nivÈsetvÈ
gilÈnÈlayaÑ katvÈ dÈsiyo ÈÓÈpesi ‘raÒÒÈ kahaÑ devÊ’ti vutte ‘gilÈnÈ’ti
katheyyÈthÈ”ti.
Bodhisattopi raÒÒo paÔipathaÑ agamÈsi. RÈjÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ
katvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha deviÑ apassanto “kahaÑ devÊ”ti pucchi. GilÈnÈ
devÈti. Sopi sirigabbhaÑ pavisitvÈ tassÈ piÔÔhiÑ parimajjanto “kiÑ te
bhadde aphÈsukan”ti pucchi, sÈ tuÓhÊ ahosi. TatiyavÈre rÈjÈnaÑ oloketvÈ
“tvampi mahÈrÈja jÊvasi nÈma, mÈdisÈpi itthiyo sassÈmikÈyeva nÈmÈ”ti Èha.
KiÑ etaÑ bhaddeti. Tumhehi nagaraÑ rakkhanatthÈya Ôhapito purohito
“tumhÈkaÑ nivesanaÑ paÔijaggÈmÊ”ti idhÈgantvÈ attano vacanaÑ akarontiÑ
maÑ paharitvÈ attano manaÑ p|retvÈ gatoti. RÈjÈ aggimhi
pakkhittaloÓasakkharÈ viya kodhena taÔataÔÈyanto sirigabbhÈ nikkhamitvÈ
dovÈrikapÈdam|likÈdayo pakkosÈpetvÈ “gacchatha bhaÓe, purohitaÑ
pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ vajjhabhÈvappattaÑ katvÈ nagarÈ nÊharitvÈ
ÈghÈtanaÑ netvÈ sÊsamassa chindathÈ”ti Èha. Te vegena gantvÈ taÑ
pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ vajjhabheriÑ carÈpesuÑ2.
Bodhisatto cintesi “addhÈ tÈya duÔÔhadeviyÈ rÈjÈ puretarameva
paribhinno, ajja dÈnÈhaÑ attano baleneva attÈnaÑ mocessÈmÊ”ti. So te
purise Èha “bho tumhe maÑ mÈrentÈ raÒÒo dassetvÈva mÈrethÈ”ti. KiÑ
kÈraÓÈti. AhaÑ rÈjakammiko, bahu me kammaÑ kataÑ, bah|ni
mahÈnidhiÔÔhÈnÈni3 jÈnÈmi, rÈjakuÔumbaÑ mayÈ vicÈritaÑ. Sace maÑ
______________________________________________________________
1. Chindantena (SyÈ), chindante (Ka)

2. VÈdÈpesuÑ (SÊ)

3. MahÈnidhÈnÈni (SÊ)
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raÒÒo na dassessatha, bahudhanaÑ nassissati, mayÈ raÒÒo sÈpateyye
Ècikkhite pacchÈ kÈtabbaÑ karothÈ”ti. Te taÑ raÒÒo dassayiÑsu. RÈjÈ taÑ
disvÈva “kasmÈ bho brÈhmaÓa mayi lajjaÑ na akÈsi, kasmÈ te evar|paÑ
pÈpakammaÑ katan”ti Èha. MahÈrÈja ahaÑ sotthiyakule jÈto, mayÈ
kunthakipillikamattopi pÈÓÈtipÈto na katapubbo, tiÓasalÈkamattampi
adinnaÑ nÈdinnapubbaÑ, lobhavasena paresaÑ itthÊ akkhÊni ummÊletvÈpi na
olokitapubbÈ, hassavasenÈpi1 musÈ na bhÈsitapubbÈ, kusaggenÈpi majjaÑ
na pÊtapubbaÑ, ahaÑ tumhesu niraparÈdho. SÈ pana bÈlÈ lobhavasena maÑ
hatthe gahetvÈ mayÈ paÔikkhittÈ maÑ tajjetvÈ attanÈ kataÑ pÈpaÑ uttÈnaÑ
katvÈ mama ÈcikkhitvÈ antogabbhaÑ paviÔÔhÈ. AhaÑ niraparÈdho, paÓÓaÑ
gahetvÈ pana ÈgatÈ catusaÔÔhi janÈ sÈparÈdhÈ, te pakkosÈpetvÈ “tÈya vo
vacanaÑ kataÑ, na katan”ti puccha devÈti. RÈjÈ te catusaÔÔhi jane
bandhÈpetvÈ deviÑ pakkosÈpetvÈ “tayÈ etehi saddhiÑ pÈpaÑ kataÑ, na
katan”ti pucchi. “KataÑ devÈ”ti vutte te pacchÈbÈhaÑ bandhÈpetvÈ
“imesaÑ catusaÔÔhijanÈnaÑ sÊsÈni chindathÈ”ti ÈÓÈpesi.
Atha naÑ bodhisatto Èha “natthi mahÈrÈja etesaÑ doso, devÊ attano
ruciÑ kÈrÈpesi. NiraparÈdhÈ ete, tasmÈ nesaÑ khamatha. TassÈpi doso
natthi, itthiyo nÈma methunadhammena atittÈ. JÈtisabhÈvo hi esa. EtÈsaÑ
khamitabbayuttameva hoti. TasmÈ etissÈpi khamathÈ”ti nÈnappakÈrena
rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ te catusaÔÔhipi jane taÒca bÈlaÑ mocÈpetvÈ sabbesaÑ
yathÈsakÈni ÔhÈnÈni dÈpesi. EvaÑ te sabbe mocetvÈ sakaÔÔhÈne patiÔÔhÈpetvÈ
bodhisatto rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja andhabÈlÈnaÑ nÈma
avatthukena vacanena abandhitabbayuttakÈpi paÓÉitÈ pacchÈbÈhaÑ baddhÈ,
paÓÉitÈnaÑ kÈraÓayuttena vacanena pacchÈbÈhaÑ baddhÈpi muttÈ. EvaÑ
bÈlÈ nÈma abandhitabbayuttakepi bandhÈpenti, paÓÉitÈ baddhepi mocentÊ”ti
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
120. “AbaddhÈ tattha bajjhanti, yattha bÈlÈ pabhÈsare.
BaddhÈpi tattha muccanti, yattha dhÊrÈ pabhÈsare”ti.
______________________________________________________________
1. HÈsavasenapi (Ka), hÈsanavasenapi (SyÈ)
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Tattha abaddhÈti abandhitabbayuttÈ. PabhÈsareti pabhÈsanti vadanti
kathenti.
EvaÑ mahÈsatto imÈya gÈthÈya raÒÒo dhammaÑ desetvÈ “mayÈ imaÑ
dukkhaÑ agÈre vasanabhÈvena laddhaÑ, idÈni me agÈrena kiccaÑ natthi,
pabbajjaÑ me anujÈna devÈ”ti pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ assumukhaÑ
ÒÈtijanaÑ mahantaÒca vibhavaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante
vasanto abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
duÔÔhadevÊ CiÒcamÈÓavikÈ ahosi, rÈjÈ Œnando, purohito pana ahameva
ahosin”ti.
BandhanamokkhajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
HaÑcivaggo dvÈdasamo.
TassuddÈnaÑ
GadrabhapaÒhÈ amarÈ, si~gÈlaÑ Mitacinti ca.
AnusÈsikadubbacaÑ, tittiraÑ vaÔÔakaÑ puna.
AkÈlarÈvi bandhananti.
_____
13. KusanÈÄivagga
1. KusanÈÄijÈtakavaÓÓanÈ (121)
Kare sarikkhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto AnÈthapiÓÉikassa
mittaÑ1 Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉikassa hi mittasuhajjaÒÈtibandhavÈ
ekato hutvÈ “mahÈseÔÔhi ayaÑ tayÈ jÈtigottadhanadhaÒÒÈdÊhi neva sadiso, na
uttaritaro, kasmÈ etena saddhiÑ santhavaÑ karosi, mÈ karohÊ”ti
punappunaÑ nivÈresuÑ. AnÈthapiÓÉiko pana “mittasanthavo nÈma hÊnehipi
samehipi atirekehipi kattabboyevÈ”ti
______________________________________________________________
1. NicchayamittaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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tesaÑ vacanaÑ aggahetvÈ bhogagÈmaÑ gacchanto taÑ kuÔumbarakkhakaÑ
katvÈ agamÈsÊti sabbaÑ KÈÄakaÓÓivatthusmiÑ vuttanayeneva veditabbaÑ.
Idha pana AnÈthapiÓÉikena attano ghare pavattiyÈ ÈrocitÈya SatthÈ
“gahapati mitto nÈma khuddako natthi, mittadhammaÑ rakkhituÑ
samatthabhÈvovettha pamÈÓaÑ, mitto nÈma attanÈ samopi hÊnopi seÔÔhopi
gahetabbo. Sabbepi hete attano pattabhÈraÑ nittharantiyeva, idÈni tÈva tvaÑ
attano nÊcamittaÑ1 nissÈya kuÔumbassa sÈmiko jÈto, porÈÓÈ pana
nÊcamittaÑ nissÈya vimÈnasÈmikÈ jÈtÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto raÒÒo uyyÈne
kusanÈÄigacche devatÈ hutvÈ nibbatti. TasmiÑyeva ca uyyÈne ma~galasilaÑ
nissÈya ujugatakkhandho parimaÓÉalasÈkhÈviÔapasampanno raÒÒo santikÈ
laddhasammÈno rucama~galarukkho2 atthi, “mukhako”tipi3 vuccati.
TasmiÑ eko mahesakkho devarÈjÈ nibbatti. Bodhisattassa tena saddhiÑ
mittasanthavo ahosi. TadÈ rÈjÈ ekasmiÑ ekatthambhake pÈsÈde vasati, tassa
so thambho cali. Athassa calitabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ vaÉÉhakÊ
pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ mama ekatthambhakassa ma~galapÈsÈdassa thambho
calito, ekaÑ sÈratthambhaÑ ÈharitvÈ taÑ niccalaÑ karothÈ”ti Èha. Te
“sÈdhu devÈ”ti raÒÒo vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tadanucchavikaÑ rukkhaÑ
pariyesamÈnÈ aÒÒattha adisvÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ taÑ mukhakarukkhaÑ
disvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “kiÑ tÈtÈ diÔÔho vo tadanucchaviko rukkho”ti
vutte “diÔÔho deva, apica taÑ chindituÑ na visahÈmÈ”ti ÈhaÑsu.
KiÑkÈraÓÈti. MayaÒhi aÒÒattha rukkhaÑ apassantÈ uyyÈnaÑ pavisimha,
tatrapi ÔhapetvÈ ma~galarukkhaÑ aÒÒaÑ na passÈma. Iti naÑ
ma~galarukkhatÈya chindituÑ na visahÈmÈti. Gacchatha, taÑ chinditvÈ
pÈsÈdaÑ thiraÑ karotha, mayaÑ aÒÒaÑ ma~galarukkhaÑ karissÈmÈti. Te
“sÈdh|”ti balikammaÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ “sve chindissÈmÈ”ti
rukkhassa balikammaÑ katvÈ nikkhamiÑsu.
RukkhadevatÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “sve mayhaÑ vimÈnaÑ nÈsessanti,
dÈrake gahetvÈ kuhiÑ gamissÈmÊ”ti gantabbaÔÔhÈnaÑ apassantÊ puttake
______________________________________________________________
1. NicchayamittaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. Mukkhakotipi (SÊ), samukkhakotipi (SyÈ)

2. Rucarukkho (SÊ)
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gÊvÈya gahetvÈ parodi. TassÈ sandiÔÔhasambhattÈ rukkhadevatÈ1 ÈgantvÈ
“kiÑ etan”ti pucchitvÈ taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ sayampi vaÉÉhakÊnaÑ
paÔikkaman|pÈyaÑ2 apassantiyo taÑ parissajitvÈ rodituÑ ÈrabhiÑsu.
TasmiÑ samaye bodhisatto “rukkhadevataÑ passissÈmÊ”ti tattha gantvÈ taÑ
kÈraÓaÑ sutvÈ “hotu, mÈ cintayittha, ahaÑ rukkhaÑ chindituÑ na dassÈmi,
sve vaÉÉhakÊnaÑ ÈgatakÈle mama kÈraÓaÑ passathÈ”ti tÈ devatÈ
samassÈsetvÈ punadivase vaÉÉhakÊnaÑ ÈgatavelÈya kakaÓÔakavesaÑ gahetvÈ
vaÉÉhakÊnaÑ purato gantvÈ ma~galarukkhassa m|lantaraÑ pavisitvÈ taÑ
rukkhaÑ susiraÑ viya katvÈ rukkhamajjhena abhiruhitvÈ
khandhamatthakena nikkhamitvÈ sÊsaÑ kampayamÈno nipajji.
MahÈvaÉÉhakÊ taÑ kakaÓÔakaÑ disvÈ rukkhaÑ hatthena paharitvÈ
“susirarukkho eso nissÈro, hiyyo anupadhÈretvÈva balikammaÑ karimhÈ”ti
ekaghanaÑ mahÈrukkhaÑ garahitvÈ pakkÈmi. RukkhadevatÈ bodhisattaÑ
nissÈya vimÈnassa sÈminÊ jÈtÈ.
TassÈ paÔisanthÈratthÈya sandiÔÔhasambhattÈ bah| devatÈ sannipatiÑsu.
RukkhadevatÈ “vimÈnaÑ me laddhan”ti tuÔÔhacittÈ tÈsaÑ devatÈnaÑ majjhe
bodhisattassa guÓaÑ kathayamÈnÈ “bho devatÈ mayaÑ mahesakkhÈ hutvÈpi
dandhapaÒÒatÈya imaÑ upÈyaÑ na jÈnimha, kusanÈÄidevatÈ pana attano
ÒÈÓasampattiyÈ amhe vimÈnasÈmike akÈsi, mitto nÈma sadisopi adhikopi
hÊnopi kattabbova. Sabbepi hi attano thÈmena sahÈyakÈnaÑ uppannaÑ
dukkhaÑ nittharitvÈ sukhe patiÔÔhÈpentiyevÈ”ti mittadhammaÑ vaÓÓetvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
121. “Kare sarikkho atha vÈpi seÔÔho,
NihÊnako vÈpi kareyya eko.
Kareyyumete byasane uttamatthaÑ,
YathÈ ahaÑ kusanÈÄi rucÈyan”ti.
Tattha kare sarikkhoti jÈti-ÈdÊhi sadisopi mittadhammaÑ kareyya. Atha
vÈpi seÔÔhoti jÈti-ÈdÊhi adhikopi kareyya. NihÊnako vÈpi kareyya ekoti eko
jÈti-ÈdÊhi hÊnopi mittadhammaÑ kareyya. TasmÈ sabbepi ete mittÈ
kÈtabbÈyevÈti dÊpeti. KiÑ kÈraÓÈ?
______________________________________________________________
1. RukkhadevatÈ vanadevatÈ (SÊ, I, Ka)

2. PaÔikkhipan|pÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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Kareyyumete byasane uttamatthanti sabbepete sahÈyassa byasane uppanne
attano attano pattabhÈraÑ vahamÈnÈ uttamatthaÑ kareyyuÑ,
kÈyikacetasikadukkhato taÑ sahÈyakaÑ moceyyumevÈti attho. TasmÈ
hÊnopi mitto kÈtabboyeva, pageva itare. TatridaÑ opammaÑ–yathÈ ahaÑ
kusanÈÄi rucÈyanti, yathÈ ahaÑ rucÈyaÑ nibbattadevatÈ ayaÒca
kusanÈÄidevatÈ, appesakkhÈpi mittasanthavaÑ karimha, tatrapÈhaÑ
mahesakkhÈpi samÈnÈ attano uppannadukkhaÑ bÈlatÈya anupÈyakusalatÈya
harituÑ nÈsakkhiÑ, imaÑ pana appesakkhampi samÈnaÑ paÓÉitadevataÑ
nissÈya dukkhato muttomhi. TasmÈ aÒÒehipi dukkhÈ muccitukÈmehi
samavisiÔÔhabhÈvaÑ anoloketvÈ hÊnopi paÓÉito mitto kÈtabboti.
RucÈdevatÈ imÈya gÈthÈya devasaÑghassa dhammaÑ desetvÈ
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ saddhiÑ kusanÈÄidevatÈya yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
rucÈdevatÈ Œnando ahosi, kusanÈÄidevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
KusanÈÄijÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. DummedhajÈtakavaÓÓanÈ (122)
YasaÑ laddhÈna dummedhoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÒhi bhikkh| “Èvuso
Devadatto TathÈgatassa puÓÓacandasassirikamukhaÑ
asÊtÈnubyaÒjanadvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ
byÈmappabhÈparikkhittaÑ ÈveÄÈveÄÈbh|tÈ1 yamakayamakabh|tÈ
ghanabuddharasmiyo vissajjentaÑ paramasobhaggappattaÑ attabhÈvaÒca
oloketvÈ cittaÑ pasÈdetuÑ na sakkoti, us|yameva karoti. ‘BuddhÈ nÈma
evar|pena sÊlena samÈdhinÈ paÒÒÈya vimuttiyÈ vimuttiÒÈÓadassanena
samannÈgatÈ’ti vuccamÈne vaÓÓaÑ sahituÑ na sakkoti, us|yameva karotÊ”ti
Devadattassa aguÓakathaÑ kathayiÑsu. SatthÈ
______________________________________________________________
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ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva Devadatto mama vaÓÓe
bhaÒÒamÈne us|yaÑ karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahanagare ekasmiÑ MagadharÈje rajjaÑ
kÈrente bodhisatto hatthiyoniyaÑ nibbattitvÈ sabbaseto ahosi heÔÔhÈ
vaÓÓitasadisÈya r|pasampattiyÈ samannÈgato. Atha naÑ
“lakkhaÓasampanno ayan”ti so rÈjÈ ma~galahatthiÑ akÈsi. AthekasmiÑ
chaÓadivase sakalanagaraÑ devanagaraÑ viya ala~kÈrÈpetvÈ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ ma~galahatthiÑ abhiruhitvÈ mahantena
rÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ akÈsi. MahÈjano tattha tattha ÔhatvÈ
ma~galahatthino r|pasobhaggappattaÑ sarÊraÑ disvÈ “aho r|paÑ, aho gati,
aho lÊÄÈ, aho lakkhaÓasampatti, evar|po nÈma sabbasetavaravÈraÓo
cakkavattiraÒÒo anucchaviko”ti ma~galahatthimeva vaÓÓesi.
RÈjÈ ma~galahatthissa vaÓÓaÑ sutvÈ sahituÑ asakkonto us|yaÑ
uppÈdetvÈ “ajjeva taÑ pabbatapÈde1 pÈtetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊ”ti
hatthÈcariyaÑ pakkosÈpetvÈ “kinti katvÈ tayÈ ayaÑ nÈgo sikkhÈpito”ti Èha.
SusikkhÈpito devÈti. Na susikkhito, dusikkhitoti. Susikkhito devÈti. Yadi
susikkhito, sakkhissasi naÑ VepullapabbatamatthakaÑ Èropetunti. Œma
devÈti. “Tena hi ehÊ”ti sayaÑ otaritvÈ hatthÈcariyaÑ ÈropetvÈ pabbatapÈdaÑ
gantvÈ hatthÈcariyena hatthipiÔÔhiyaÑ nisÊditvÈva hatthimhi
VepullapabbatamatthakaÑ Èropite sayampi amaccagaÓaparivuto
pabbatamatthakaÑ abhiruhitvÈ hatthiÑ papÈtÈbhimukhaÑ kÈretvÈ “tvaÑ
‘mayÈ esa susikkhÈpito’ti vadesi, tÊhiyeva tÈva naÑ pÈdehi ÔhapehÊ”ti Èha.
HatthÈcariyo piÔÔhiyaÑ nisÊditvÈva “bho tÊhi pÈdehi tiÔÔhÈ”ti hatthissa
paÓhikÈya saÒÒaÑ adÈsi, mahÈsatto tathÈ akÈsi. Puna rÈjÈ “dvÊhi
purimapÈdehiyeva ÔhapehÊ”ti Èha, mahÈsatto dve pacchimapÈde ukkhipitvÈ
purimapÈdehi aÔÔhÈsi. “PacchimapÈdehiyevÈ”ti vuttepi dve purimapÈde
ukkhipitvÈ pacchimapÈdehi aÔÔhÈsi, “ekenÈ”ti vuttepi tayo pÈde ukkhipitvÈ
______________________________________________________________
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ekeneva aÔÔhÈsi. Athassa apatanabhÈvaÑ ÒatvÈ “sace pahosi, ÈkÈse naÑ
ÔhapehÊ”ti Èha.
Œcariyo cintesi “sakalajambudÊpe iminÈ sadiso susikkhito hatthÊ nÈma
natthi, nissaÑsayaÑ panetaÑ esa papÈte pÈtetvÈ mÈretukÈmo bhavissatÊ”ti.
So tassa kaÓÓam|le mantesi “tÈta ayaÑ rÈjÈ taÑ papÈte pÈtetvÈ
mÈretukÈmo, na tvaÑ etassa anucchaviko. Sace te ÈkÈsena gantuÑ balaÑ
atthi, maÑ yathÈnisinnaÑyeva ÈdÈya vehÈsaÑ abbhuggantvÈ BÈrÈÓasiÑ
gacchÈ”ti. PuÒÒiddhiyÈ samannÈgato mahÈsatto ta~khaÓaÒÒeva ÈkÈse
aÔÔhÈsi. HatthÈcariyo “mahÈrÈja ayaÑ hatthÊ puÒÒiddhiyÈ samannÈgato, na
tÈdisassa mandapuÒÒassa dubbuddhino anucchaviko, paÓÉitassa
puÒÒasampannassa raÒÒo anucchaviko, tÈdisÈ nÈma mandapuÒÒÈ evar|paÑ
vÈhanaÑ labhitvÈ tassa guÓaÑ ajÈnantÈ taÒceva vÈhanaÑ avasesaÒca
yasasampattiÑ nÈsentiyevÈ”ti vatvÈ hatthikkhandhe nisinnova imaÑ
gÈthamÈha–
122. “YasaÑ laddhÈna dummedho, anatthaÑ carati attano.
Attano ca paresaÒca, hiÑsÈya paÔipajjatÊ”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–mahÈrÈja tÈdiso dummedho nippaÒÒo puggalo
parivÈrasampattiÑ labhitvÈ attano anatthaÑ carati. KiÑ kÈraÓÈ? So hi
yasamadamatto kattabbÈkattabbaÑ ajÈnanto attano ca paresaÒca hiÑsÈya
paÔipajjati. HiÑsÈ vuccati kilamanaÑ dukkhuppÈdanaÑ, tadatthÈya eva
paÔipajjatÊti.
EvaÑ imÈya gÈthÈya raÒÒo dhammaÑ desetvÈ “tiÔÔha dÈni tvan”ti vatvÈ
ÈkÈse uppatitvÈ BÈrÈÓasinagaraÑ gantvÈ rÈja~gaÓe ÈkÈse aÔÔhÈsi.
SakalanagaraÑ sa~khubhitvÈ “amhÈkaÑ raÒÒo ÈkÈsena setavaravÈraÓo
ÈgantvÈ rÈja~gaÓe Ôhito”ti ekakolÈhalaÑ ahosi. Vegena raÒÒopi ÈrocesuÑ.
RÈjÈ nikkhamitvÈ “sace mayhaÑ upabhogatthÈya Ègatosi, bh|miyaÑ
patiÔÔhÈhÊ”ti Èha. Bodhisatto bh|miyaÑ patiÔÔhÈsi, Ècariyo otaritvÈ rÈjÈnaÑ
vanditvÈ “kuto Ègatosi tÈtÈ”ti vutte “RÈjagahato”ti vatvÈ sabbaÑ pavattiÑ
Èrocesi. RÈjÈ “manÈpaÑ te tÈta kataÑ idhÈgacchantenÈ”ti
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tuÔÔhahaÔÔho nagaraÑ sajjÈpetvÈ vÈraÓaÑ ma~galahatthiÔÔhÈne ÔhapetvÈ
sakalarajjaÑ tayo koÔÔhÈse katvÈ ekaÑ bodhisattassa adÈsi, ekaÑ Ècariyassa,
ekaÑ attanÈ aggahesi. Bodhisattassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈyeva pana raÒÒo
sakalajambudÊpe rajjaÑ hatthagatameva jÈtaÑ. So JambudÊpe aggarÈjÈ hutvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MagadharÈjÈ Devadatto ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ SÈriputto, hatthÈcariyo Œnando,
hatthÊ pana ahameva ahosin”ti.
DummedhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. Na~galÊsajÈtakavaÓÓanÈ (123)
AsabbatthagÈmiÑ vÈcanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
LÈÄudÈyittheraÑ Èrabbha kathesi. So kira dhammaÑ kathento “imasmiÑ
ÔhÈne idaÑ kathetabbaÑ, imasmiÑ ÔhÈne idaÑ na kathetabban”ti
yuttÈyuttaÑ na jÈnÈti, ma~gale avama~galaÑ vadanto “tirokuÔÔesu tiÔÔhanti,
sandhisi~ghÈÔakesu cÈ”ti idaÑ avama~galaÑ ma~galaÑ katvÈ anumodanaÑ
katheti. Avama~galesu anumodanaÑ karonto “bah| devÈ manussÈ ca,
ma~galÈni acintayun”ti vatvÈ “evar|pÈnaÑ ma~galÈnaÑ satampi sahassampi
kÈtuÑ samatthÈ hothÈ”ti vadati. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh|
“Èvuso LÈÄudÈyÊ yuttÈyuttaÑ na jÈnÈti, sabbattha abhÈsitabbavÈcaÑ
bhÈsatÊ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
lÈÄudÈyÊ idÈneva dandhaparisakkano yuttÈyuttaÑ na jÈnÈti, pubbepi evar|po
ahosi, niccaÑ lÈÄakoyeva1 eso”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ
______________________________________________________________
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paÒca mÈÓavakasatÈni sippaÑ vÈcesi. TadÈ tesu mÈÓavesu eko
dandhaparisakkano lÈÄako mÈÓavo dhammantevÈsiko hutvÈ sippaÑ
uggaÓhÈti, dandhabhÈvena pana uggaÓhituÑ na sakkoti. Bodhisattassa pana
upakÈro hoti, dÈso viya sabbakiccÈni karoti. AthekadivasaÑ bodhisatto
sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ sayane nipanno taÑ mÈÓavaÑ
hatthapÈdapiÔÔhiparikammÈni katvÈ gacchantaÑ Èha “tÈta maÒcapÈde
upatthambhetvÈ yÈhÊ”ti. MÈÓavo ekaÑ pÈdaÑ upatthambhetvÈ ekassa
upatthambhakaÑ alabhanto attano |rumhi ÔhapetvÈ rattiÑ khepesi.
Bodhisatto pacc|sasamaye uÔÔhÈya taÑ disvÈ “kiÑ tÈta nisinnosÊ”ti
pucchi. Œcariya ekassa maÒcapÈdassa upatthambhakaÑ alabhanto |rumhi
ÔhapetvÈ nisinnomhÊti. Bodhisatto saÑviggamÈnaso hutvÈ “ayaÑ ati viya
mayhaÑ upakÈro, ettakÈnaÑ pana mÈÓavakÈnaÑ antare ayameva dandho
sippaÑ sikkhituÑ na sakkoti, kathaÑ nu kho ahaÑ imaÑ paÓÉitaÑ
kareyyan”ti cintesi. Athassa etadahosi “attheko upÈyo, ahaÑ imaÑ
mÈÓavaÑ dÈru-atthÈya paÓÓatthÈya ca vanaÑ gantvÈ ÈgataÑ ‘ajja te kiÑ
diÔÔhaÑ, kiÑ katan’ti pucchissÈmi. Atha me ‘idaÑ nÈma ajja mayÈ diÔÔhaÑ,
idaÑ katan’ti Ècikkhissati. Atha naÑ ‘tayÈ diÔÔhaÒca kataÒca kÊdisan’ti
pucchissÈmi, so ‘evar|paÑ nÈmÈ’ti upamÈya ca kÈraÓena ca kathessati. Iti
naÑ navaÑ navaÑ upamaÒca kÈraÓaÒca kathÈpetvÈ iminÈ upÈyena
paÓÉitaÑ karissÈmÊ”ti. So taÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta mÈÓava ito paÔÔhÈya dÈruatthÈya vÈ paÓÓatthÈya vÈ gataÔÔhÈne yaÑ te tattha diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
bhuttaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ khÈditaÑ vÈ hoti, taÑ ÈgantvÈ mayhaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti
Èha.
So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ ekadivasaÑ mÈÓavehi saddhiÑ dÈru-atthÈya
araÒÒaÑ gato tattha sappaÑ disvÈ ÈgantvÈ “Ècariya sappo me diÔÔho”ti
Èrocesi. Sappo nÈma tÈta kÊdiso hotÊti. SeyyathÈpi na~galÊsÈti. SÈdhu tÈta
manÈpÈ te upamÈ ÈhaÔÈ, sappÈ nÈma na~galÊsasadisÈva hontÊti. Atha
bodhisatto “mÈÓavakena manÈpÈ upamÈ ÈhaÔÈ, sakkhissÈmi naÑ paÓÉitaÑ
kÈtun”ti cintesi. MÈÓavo puna ekadivasaÑ araÒÒe hatthiÑ disvÈ “hatthÊ me
Ècariya diÔÔho”ti Èha. HatthÊ nÈma tÈta kÊdisoti. SeyyathÈpi na~galÊsÈti.
Bodhisatto
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“hatthissa soÓÉÈ na~galÊsasadisÈ honti, dantÈdayo evar|pÈ ca evar|pÈ ca.
AyaÑ pana bÈlatÈya vibhajitvÈ kathetuÑ asakkonto soÓÉaÑ sandhÈya
kathesi maÒÒe”ti tuÓhÊ ahosi. AthekadivasaÑ nimantane ucchuÑ labhitvÈ
“Ècariya ajja mayaÑ ucchuÑ khÈdimhÈ”ti Èha. “Ucchu nÈma kÊdiso”ti vutte
“seyyathÈpi na~galÊsÈ”ti Èha. Œcariyo “thokaÑ patir|paÑ kÈraÓaÑ
kathesÊ”ti tuÓhÊ jÈto.
PunekadivasaÑ nimantane ekacce mÈÓavÈ guÄaÑ dadhinÈ bhuÒjiÑsu,
ekacce khÊrena. So ÈgantvÈ “Ècariya ajja mayaÑ dadhinÈ khÊrena ca
bhuÒjimhÈ”ti vatvÈ “dadhikhÊraÑ nÈma kÊdisaÑ hotÊ”ti vutte “seyyathÈpi
na~galÊsÈ”ti Èha. Œcariyo “ayaÑ mÈÓavo ‘sappo na~galÊsasadiso’ti kathento
tÈva sukathitaÑ kathesi, ‘hatthÊ na~galÊsasadiso’ti kathentenÈpi soÓÉaÑ
sandhÈya lesena kathitaÑ. ‘Ucchu na~galÊsasadisan’ti kathanepi leso atthi,
‘dadhikhÊrÈni pana niccaÑ paÓÉarÈni pakkhittabhÈjanasaÓÔhÈnÈnÊ’ti idha
sabbena sabbaÑ upamaÑ na kathesi1, na sakkÈ imaÑ lÈÄakaÑ
sikkhÈpetun”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
123. “AsabbatthagÈmiÑ vÈcaÑ, bÈlo sabbattha bhÈsati.
NÈyaÑ dadhiÑ vedi na na~galÊsaÑ,
DadhippayaÑ2 maÒÒati na~galÊsan”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–yÈ vÈcÈ opammavasena sabbattha na gacchati,
taÑ asabbatthagÈmiÑ vÈcaÑ bÈlo dandhapuggalo sabbattha bhÈsati, “dadhi
nÈma kÊdisan”ti puÔÔhopi “seyyathÈpi na~galÊsÈ”ti vadateva. EvaÑ vadanto
nÈyaÑ dadhiÑ vedi na na~galÊsaÑ. KiÑ kÈraÓÈ? DadhippayaÑ maÒÒati
na~galÊsaÑ, yasmÈ ayaÑ dadhimpi na~galÊsameva maÒÒati. Atha vÈ dadhÊti
dadhimeva, payanti khÊraÑ, dadhi ca payaÒca dadhippayaÑ. YasmÈ
dadhikhÊrÈnipi ayaÑ na~galÊsameva maÒÒati, ediso cÈyaÑ bÈlo, kiÑ iminÈti
antevÈsikÈnaÑ dhammakathaÑ kathetvÈ paribbayaÑ datvÈ taÑ uyyojesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
lÈÄakamÈÓavo LÈÄudÈyÊ ahosi, disÈpÈmokkho Ècariyo pana ahameva
ahosin”ti.
Na~galÊsajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
______________________________________________________________
1. Na sameti (Ka)

2. DadhimpayaÑ (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

475

4. AmbajÈtakavaÓÓanÈ (124)
VÈyametheva purisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
vattasampannaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto
sÈsane uraÑ datvÈ pabbajito vattasampanno ahosi, ÈcariyupajjhÈyavattÈni
pÈnÊyaparibhojanÊya-uposathÈgÈrajantÈgharÈdivattÈni ca sÈdhukaÑ karoti,
cuddasasu mahÈvattesu asÊtikhandhakavattesu ca parip|rakÈrÊyeva hoti,
vihÈraÑ sammajjati, pariveÓaÑ vitakkamÈÄakaÑ vihÈramaggaÑ sammajjati,
manussÈnaÑ pÈnÊyaÑ deti. ManussÈ tassa vattasampattiyaÑ pasÊditvÈ
paÒcasatamattÈni dhuvabhattÈni1 adaÑsu, mahÈlÈbhasakkÈro uppajji. TaÑ
nissÈya bah|naÑ phÈsuvihÈro jÈto. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ
bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma bhikkhu attano
vattasampattiyÈ mahantaÑ lÈbhasakkÈraÑ nibbattesi, etaÑ ekaÑ nissÈya
bah|naÑ phÈsuvihÈro jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepÈyaÑ bhikkhu vattasampanno, pubbepetaÑ ekaÑ nissÈya
paÒca isisatÈni phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ agantvÈ eteneva ÈnÊtaphalÈphalehi
yÈpesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
paÒcasata-isiparivÈro pabbatapÈde vihÈsi. TadÈ Himavante caÓÉo nidÈgho
ahosi, tattha tattha pÈnÊyÈni chijjiÑsu, tiracchÈnÈ pÈnÊyaÑ alabhamÈnÈ
kilamanti. Atha tesu tÈpasesu eko tÈpaso tesaÑ pipÈsadukkhaÑ disvÈ ekaÑ
rukkhaÑ chinditvÈ doÓiÑ katvÈ pÈnÊyaÑ ussiÒcitvÈ doÓiÑ p|retvÈ tesaÑ
pÈnÊyaÑ adÈsi. Bah|su sannipatitvÈ pÈnÊyaÑ pivantesu tÈpasassa
phalÈphalatthÈya gamanokÈso nÈhosi. So nirÈhÈropi pÈnÊyaÑ detiyeva.
MigagaÓÈ cintesuÑ “ayaÑ amhÈkaÑ pÈnÊyaÑ dento phalÈphalatthÈya
gantuÑ okÈsaÑ na labhati, nirÈhÈratÈya ativiya kilamati, handa mayaÑ
katikaÑ karomÈ”ti. Te katikaÑ akaÑsu “ito paÔÔhÈya pÈnÊyaÑ pivanatthÈya
Ègacchantena attano balÈnur|pena phalÈphalaÑ gahetvÈva Ègantabban”ti. Te
tato paÔÔhÈya ekeko
______________________________________________________________
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tiracchÈno attano attano balÈnur|pena madhuramadhurÈni
ambajambupanasÈdÊni gahetvÈva Ègacchati. Ekassa atthÈya ÈbhataÑ
phalÈphalaÑ aÉÉhateyyasakaÔabhÈrappamÈÓaÑ ahosi. PaÒcasatatÈpasÈ
tadeva paribhuÒjanti, atirekaÑ chaÉÉÊyittha.
Bodhisatto taÑ disvÈ “ekaÑ nÈma vattasampannaÑ nissÈya ettakÈnaÑ
tÈpasÈnaÑ phalÈphalatthÈya agantvÈ yÈpanaÑ uppannaÑ, vÊriyaÑ nÈma
kÈtabbamevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
124. “VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
VÈyÈmassa phalaÑ passa, bhuttÈ ambÈ anÊtihan”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–paÓÉito attano vattap|raÓÈdike kammasmiÑ
vÈyametheva, na ukkaÓÔheyya. KiÑ kÈraÓÈ? VÈyÈmassa nipphalatÈya
abhÈvato. Iti mahÈsatto “vÈyÈmo nÈmesa saphalova hotÊ”ti isigaÓaÑ
Èlapanto “vÈyÈmassa phalaÑ passÈ”ti Èha. KÊdisaÑ? BhuttÈ ambÈ anÊtihaÑ.
Tattha ambÈti desanÈmattaÑ, tehi pana nÈnappakÈrÈni phalÈphalÈni
ÈbhatÈni. Tesu sampannatarÈnaÑ ussannatarÈnaÑ vÈ vasena “ambÈ”ti
vuttaÑ. Ye imehi paÒcahi isisatehi sayaÑ araÒÒaÑ agantvÈ ekassa atthÈya
ÈnÊtÈ ambÈ bhuttÈ, idaÑ vÈyÈmassa phalaÑ. TaÒca kho pana anÊtihaÑ, “iti
Èha iti ÈhÈ”ti1 evaÑ itihÊtihena gahetabbaÑ na hoti, paccakkhameva taÑ
phalaÑ passÈti. EvaÑ mahÈsatto isigaÓassa ovÈdaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
vattasampanno tÈpaso ayaÑ bhikkhu ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva
ahosin”ti.
AmbajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. KaÔÈhakajÈtakavaÓÓanÈ (125)
Bahumpi so vikattheyyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
vikatthakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tassa vatthu heÔÔhÈ kathitasadisameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
mahÈvibhavo seÔÔhi ahosi. Tassa bhariyÈ puttaÑ vijÈyi, dÈsÊpissa taÑ
divasaÒÒeva puttaÑ vijÈyi. Te ekatova vaÉÉhiÑsu. SeÔÔhiputte lekhaÑ
sikkhante dÈsopissa phalakaÑ vahamÈno gantvÈ teneva saddhiÑ lekhaÑ
sikkhi, gaÓanaÑ sikkhi, dve tayo1 vohÈre akÈsi. So anukkamena
vacanakusalo vohÈrakusalo yuvÈ abhir|po ahosi, nÈmena kaÔÈhako nÈma.
So seÔÔhighare bhaÓÉÈgÈrikakammaÑ karonto cintesi “na maÑ ime
sabbakÈlaÑ bhaÓÉÈgÈrikakammaÑ kÈressanti, kiÒcideva dosaÑ disvÈ
tÈÄetvÈ bandhitvÈ lakkhaÓena a~ketvÈ dÈsaparibhogenapi paribhuÒjissanti.
Paccante kho pana seÔÔhissa sahÈyako seÔÔhi atthi, yann|nÈhaÑ seÔÔhissa
vacanena lekhaÑ ÈdÈya tattha gantvÈ ‘ahaÑ seÔÔhiputto’ti vatvÈ taÑ seÔÔhiÑ
vaÒcetvÈ tassa dhÊtaraÑ gahetvÈ sukhaÑ vaseyyan”ti. So sayameva paÓÓaÑ
gahetvÈ “ahaÑ asukaÑ nÈma mama puttaÑ tava santikaÑ pahiÓiÑ,
ÈvÈhavivÈhasambandho nÈma mayhaÒca tayÈ, tuyhaÒca mayÈ saddhiÑ
patir|po, tasmÈ tvaÑ imassa dÈrakassa attano dhÊtaraÑ datvÈ etaÑ tattheva
vasÈpehi, ahampi okÈsaÑ labhitvÈ ÈgamissÈmÊ”ti likhitvÈ seÔÔhisseva
muddikÈya laÒjetvÈ yathÈrucitaÑ paribbayaÒceva gandhavatthÈdÊni ca
gahetvÈ paccantaÑ gantvÈ seÔÔhiÑ disvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
Atha naÑ seÔÔhi “kuto Ègatosi tÈtÈ”ti pucchi. BÈrÈÓasitoti. Kassa
puttosÊti. BÈrÈÓasiseÔÔhissÈti. KenatthenÈgatosÊti. TasmiÑ khaÓe kaÔÈhako
“idaÑ disvÈ jÈnissathÈ”ti paÓÓaÑ adÈsi. SeÔÔhi paÓÓaÑ vÈcetvÈ “idÈnÈhaÑ
jÊvÈmi nÈmÈ”ti tuÔÔhacitto dhÊtaraÑ datvÈ patiÔÔhÈpesi. Tassa parivÈro
mahanto ahosi. So yÈgukhajjakÈdÊsu vÈ vatthagandhÈdÊsu vÈ upanÊtesu
“evampi nÈma
______________________________________________________________
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yÈguÑ pacanti, evaÑ khajjakaÑ, evaÑ bhattaÑ, aho paccantavÈsikÈ nÈmÈ”ti
yÈgu-ÈdÊni garahati. “Ime paccantavÈsibhÈveneva ahatasÈÔake1 vaÄaÒjituÑ
na jÈnanti, gandhe pisituÑ2, pupphÈni ganthituÑ na jÈnantÊ”ti
vatthakammantikÈdayo garahati.
Bodhisattopi dÈsaÑ apassanto “kaÔÈhako na dissati, kahaÑ gato,
pariyesatha nan”ti samantÈ manusse payojesi. Tesu eko tattha gantvÈ taÑ
disvÈ saÒjÈnitvÈ attÈnaÑ ajÈnÈpetvÈ ÈgantvÈ bodhisattassa Èrocesi.
Bodhisatto taÑ pavattiÑ sutvÈ “ayuttaÑ tena kataÑ, gantvÈ naÑ gahetvÈ
ÈgacchissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ mahantena parivÈrena nikkhami. “SeÔÔhi
kira paccantaÑ gacchatÊ”ti sabbattha pÈkaÔo jÈto. KaÔÈhako “seÔÔhi kira
ÈgacchatÊ”ti sutvÈ cintesi “na so aÒÒena kÈraÓena Ègacchissati, maÑ
nissÈyevassa Ègamanena bhavitabbaÑ. Sace panÈhaÑ palÈyissÈmi, puna
ÈgantuÑ na sakkÈ bhavissati. Atthi panesa upÈyo. Mama sÈmikassa
paÔipathaÑ gantvÈ dÈsakammaÑ katvÈ tameva ÈrÈdhessÈmÊ”ti. So tato
paÔÔhÈya parisamajjhe evaÑ bhÈsati “aÒÒe bÈlamanussÈ attano bÈlabhÈvena
mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ ajÈnantÈ tesaÑ bhojanavelÈya apacitikammaÑ akatvÈ
tehi saddhiÑyeva bhuÒjanti, mayaÑ pana mÈtÈpit|naÑ bhojanakÈle
paÔiggahaÑ upanema, kheÄamallakaÑ upanema, bhÈjanÈni3 upanema,
pÈnÊyampi bÊjanimpi gahetvÈ upatiÔÔhÈmÈ”ti yÈva sarÊravaÄaÒjanakÈle
udakakalasaÑ ÈdÈya paÔicchannaÔÔhÈnagamanÈ sabbaÑ dÈsehi sÈmikÈnaÑ
kattabbakiccaÑ pakÈsesi.
So evaÑ parisaÑ uggaÓhÈpetvÈ bodhisattassa paccantasamÊpaÑ
ÈgatakÈle sasuraÑ avoca “tÈta mama kira pitÈ tumhÈkaÑ dassanatthÈya
Ègacchati, tumhe khÈdanÊyabhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetha, ahaÑ paÓÓÈkÈraÑ
gahetvÈ paÔipathaÑ gamissÈmÊ”ti. So “sÈdhu tÈtÈ”ti sampaÔicchi. KaÔÈhako
bahuÑ paÓÓÈkÈramÈdÈya mahantena parivÈrena gantvÈ bodhisattaÑ
vanditvÈ paÓÓÈkÈraÑ adÈsi. Bodhisattopi paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ tena saddhiÑ
paÔisanthÈraÑ katvÈ pÈtarÈsakÈle khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ
sarÊravaÄaÒjanatthÈya paÔicchannaÔÔhÈnaÑ pÈvisi, kaÔÈhako attano
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parivÈraÑ nivattetvÈ kalasaÑ ÈdÈya bodhisattassa santikaÑ gantvÈ
udakakiccapariyosÈne pÈdesu patitvÈ “sÈmi ahaÑ tumhÈkaÑ yattakaÑ
icchatha, tattakaÑ dhanaÑ dassÈmi, mÈ me yasaÑ antaradhÈpayitthÈ”ti Èha.
Bodhisatto tassa vattasampadÈya pasÊditvÈ “mÈ bhÈyi, natthi te mama
santikÈ antarÈyo”ti samassÈsetvÈ paccantanagaraÑ pÈvisi. Mahanto sakkÈro
ahosi, kaÔÈhakopissa nirantaraÑ dÈsena kattabbakiccaÑ karoti. Atha naÑ
ekÈya velÈya sukhanisinnaÑ paccantaseÔÔhi Èha “mahÈseÔÔhi mayÈ
tumhÈkaÑ paÓÓaÑ disvÈva tumhÈkaÑ puttassa dÈrikÈ dinnÈ”ti. Bodhisatto
kaÔÈhakaÑ puttameva katvÈ tadanucchavikaÑ piyavacanaÑ vatvÈ seÔÔhiÑ
tosesi. Tato paÔÔhÈya kaÔÈhakassa mukhaÑ ulloketuÑ samattho nÈma nÈhosi.
AthekadivasaÑ mahÈsatto seÔÔhidhÊtaraÑ pakkositvÈ “ehi amma, sÊse
me |kÈ vicinÈhÊ”ti vatvÈ taÑ ÈgantvÈ |kÈ gahetvÈ ÔhitaÑ piyavacanaÑ vatvÈ
“kathehi amma, kacci te mama putto sukhadukkhesu appamatto, ubho janÈ
sammodamÈnÈ samaggavÈsaÑ vasathÈ”ti pucchi. TÈta mahÈseÔÔhi tumhÈkaÑ
puttassa aÒÒo doso natthi, kevalaÑ ÈhÈraÑ garahatÊti. “Amma
niccakÈlamesa dukkhasÊlova, apica te ahaÑ tassa mukhabandhanamantaÑ
dassÈmi, taÑ tvaÑ sÈdhukaÑ uggaÓhitvÈ mama puttassa bhojanakÈle
garahantassa uggahitaniyÈmeneva purato ÔhatvÈ vadeyyÈsÊ”ti gÈthaÑ
uggaÓhÈpetvÈ katipÈhaÑ vasitvÈ BÈrÈÓasimeva agamÈsi. KaÔÈhakopi bahuÑ
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ ÈdÈya anumaggaÑ gantvÈ bahudhanaÑ datvÈ
vanditvÈ nivatti. So bodhisattassa gatakÈlato paÔÔhÈya atirekamÈnÊ ahosi. So
ekadivasaÑ seÔÔhidhÊtÈya nÈnaggarasabhojanaÑ upanetvÈ kaÔacchuÑ ÈdÈya
parivisantiyÈ bhattaÑ garahituÑ Èrabhi. SeÔÔhidhÊtÈ bodhisattassa santike
uggahitaniyÈmeneva imaÑ gÈthamÈha–
125. “Bahumpi so vikattheyya, aÒÒaÑ janapadaÑ gato.
AnvÈgantvÈna d|seyya, bhuÒja bhoge kaÔÈhakÈ”ti.
Tattha bahumpi so vikattheyya, aÒÒaÑ janapadaÑ gatoti yo attano
jÈtibh|mito aÒÒaÑ janapadaÑ gato hoti, yatthassa jÈtiÑ na jÈnanti,
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so bahumpi vikattheyya, vambhanavacanaÑ vaÒcanavacanaÑ vadeyya.
AnvÈgantvÈna d|seyyÈti imaÑ tÈva vÈraÑ sÈmikassa paÔipathaÑ gantvÈ
dÈsakiccassa katattÈ kasÈhi paharitvÈ piÔÔhicammuppÈÔanato ca
lakkhaÓÈhananato ca muttosi. Sace anÈcÈraÑ karosi, puna aÒÒasmiÑ
ÈgamanavÈre tava sÈmiko anvÈgantvÈna d|seyya, imaÑ gehaÑ anu-ÈgantvÈ
kasÈbhighÈtehi ceva lakkhaÓÈhananena ca jÈtippakÈsanena ca taÑ d|seyya
upahaneyya. TasmÈ imaÑ anÈcÈraÑ pahÈya bhuÒja bhoge kaÔÈhaka, mÈ
pacchÈ attano dÈsabhÈvaÑ pÈkaÔaÑ kÈretvÈ vippaÔisÈrÊ ahosÊti ayamettha
seÔÔhino adhippÈyo.
SeÔÔhidhÊtÈ pana etamatthaÑ ajÈnantÊ uggahitaniyÈmena byaÒjanameva
payirudÈhÈsi. KaÔÈhako “addhÈ seÔÔhinÈ mama kulaÑ1 ÈcikkhitvÈ etissÈ
sabbaÑ kathitaÑ bhavissatÊ”ti tato paÔÔhÈya puna bhattaÑ garahituÑ na
visahi, nihatamÈno yathÈladdhaÑ bhuÒjitvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kaÔÈhako vikatthakabhikkhu ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
KaÔÈhakajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. AsilakkhaÓajÈtakavaÓÓanÈ (126)
Tathevekassa kalyÈÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo
asilakkhaÓapÈÔhakaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. So kira kammÈrehi raÒÒo
asÊnaÑ ÈhaÔakÈle asiÑ upasi~ghitvÈ asilakkhaÓaÑ udÈharati. So yesaÑ
hatthato lÈbhaÑ labhati, tesaÑ asiÑ “lakkhaÓasampanno
ma~galasaÑyutto”ti vadati. YesaÑ hatthato lÈbhaÑ na labhati, tesaÑ asiÑ
“avalakkhaÓo”ti garahati. Atheko kammÈro asiÑ katvÈ kosiyaÑ sukhumaÑ
maricacuÓÓaÑ pakkhipitvÈ raÒÒo asiÑ Èhari. RÈjÈ brÈhmaÓaÑ
pakkosÈpetvÈ “asiÑ vÊmaÑsÈ”ti Èha. BrÈhmaÓassa asiÑ ÈkaÉÉhitvÈ
upasi~ghantassa maricacuÓÓÈni nÈsaÑ
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pavisitvÈ khipitukÈmataÑ uppÈdesuÑ. Tassa khipantassa nÈsikÈ asidhÈrÈya
paÔihatÈ dvidhÈ chijji. TassevaÑ nÈsikÈya chinnabhÈvo bhikkhusaÑghe
pÈkaÔo jÈto. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso raÒÒo kira asilakkhaÓapÈÔhako asiÑ upasi~ghanto
nÈsikaÑ chindÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva so brÈhmaÓo asiÑ upasi~ghanto nÈsikÈchedaÑ patto, pubbepi
pattoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa
asilakkhaÓapÈÔhako brÈhmaÓo ahosÊti sabbaÑ
paccuppannavatthusadisameva. RÈjÈ pana tassa vejje datvÈ nÈsikÈkoÔiÑ
phÈsukaÑ kÈrÈpetvÈ lÈkhÈya paÔinÈsikaÑ kÈretvÈ puna taÑ upaÔÔhÈkameva
akÈsi. BÈrÈÓasiraÒÒo pana putto natthi, ekÈ dhÊtÈ ceva bhÈgineyyo ca
ahesuÑ. So ubhopi te attano santikeyeva vaÉÉhÈpesi. Te ekato vaÉÉhantÈ
aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈ ahesuÑ. RÈjÈpi amacce pakkosÈpetvÈ
“mayhaÑ bhÈgineyyopi imassa rajjassa sÈmikova, dhÊtaraÑ etasseva datvÈ
abhisekamassa karomÊ”ti vatvÈ puna cintesi “mayhaÑ bhÈgineyyo
sabbathÈpi ÒÈtakoyeva, etassa aÒÒaÑ rÈjadhÊtaraÑ ÈnetvÈ abhisekaÑ katvÈ
dhÊtaraÑ aÒÒassa raÒÒo dassÈmi, evaÑ no ÒÈtakÈ bah| bhavissanti,
dvinnampi rajjÈnaÑ mayameva sÈmikÈ bhavissÈmÈ”ti. So amaccehi saddhiÑ
sammantetvÈ “ubhopete visuÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti bhÈgineyyaÑ aÒÒasmiÑ
nivesane, dhÊtaraÑ aÒÒasmiÑ vÈsesi.
Te soÄasavassuddesikabhÈvaÑ pattÈ ativiya paÔibaddhacittÈ ahesuÑ.
RÈjakumÈro “kena nu kho upÈyena mÈtuladhÊtaraÑ rÈjagehÈ nÊharÈpetuÑ
sakkÈ bhaveyyÈ”ti cintento “attheko upÈyo”ti mahÈ-ikkhaÓikaÑ
pakkosÈpetvÈ tassÈ sahassabhaÓÉikaÑ datvÈ “kiÑ mayÈ kattabban”ti vutte
“amma tayi karontiyÈ anipphatti nÈma natthi, kiÒcideva kÈraÓaÑ vatvÈ
yathÈ mama mÈtulo rÈjÈ dhÊtaraÑ antogehÈ nÊharÈpeti, tathÈ karohÊ”ti Èha.
SÈdhu sÈmi, ahaÑ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhÈmi “deva
rÈjadhÊtÈya upari kÈÄakaÓÓÊ atthi, ettakaÑ kÈlaÑ nivattitvÈ olokentopi natthi,
ahaÑ rÈjadhÊtaraÑ
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asukadivase nÈma rathaÑ ÈropetvÈ bahu-Èvudhahatthe purise ÈdÈya
mahantena parivÈrena susÈnaÑ gantvÈ maÓÉalapÊÔhikÈya heÔÔhÈmaÒce
matamanussaÑ nipajjÈpetvÈ uparimaÒce rÈjadhÊtaraÑ ÔhapetvÈ
gandhodakaghaÔÈnaÑ aÔÔhuttarasatena nhÈpetvÈ kÈÄakaÓÓiÑ pavÈhessÈmÊ”ti
evaÑ vatvÈ rÈjadhÊtaraÑ susÈnaÑ nessÈmi, tvaÑ amhÈkaÑ tattha
gamanadivase amhehi puretarameva thokaÑ maricacuÓÓaÑ ÈdÈya
Èvudhahatthehi attano manussehi parivuto rathaÑ abhiruyha susÈnaÑ gantvÈ
rathaÑ susÈnadvÈre ekapadese ÔhapetvÈ Èvudhahatthe manusse susÈnavanaÑ
pesetvÈ sayaÑ susÈne maÓÉalapÊÔhikaÑ pasÈretvÈ1 matako viya paÔikujjo
hutvÈ nipajja, ahaÑ tattha ÈgantvÈ tava upari maÒcakaÑ attharitvÈ
rÈjadhÊtaraÑ ukkhipitvÈ maÒce sayÈpessÈmi, tvaÑ tasmiÑ khaÓe
maricacuÓÓaÑ nÈsikÈya pakkhipitvÈ dve tayo vÈre khipeyyÈsi, tayÈ
khipitakÈle mayaÑ rÈjadhÊtaraÑ pahÈya palÈyissÈma, atha tvaÑ
rÈjadhÊtaraÑ sÊsaÑ nhÈpetvÈ sayampi sÊsaÑ nhÈyitvÈ taÑ ÈdÈya attano
nivesanaÑ gaccheyyÈsÊti. So “sÈdhu sundaro upÈyo”ti sampaÔicchi.
SÈpi gantvÈ raÒÒo tamatthaÑ Èrocesi, rÈjÈpi sampaÔicchi. RÈjadhÊtÈyapi
taÑ antaraÑ Ècikkhi, sÈpi sampaÔicchi. SÈ nikkhamanadivase kumÈrassa
saÒÒaÑ datvÈ mahantena parivÈrena susÈnaÑ gacchantÊ
ÈrakkhamanussÈnaÑ bhayajananatthaÑ Èha “mayÈ rÈjadhÊtÈya maÒce
ÔhapitakÈle heÔÔhÈmaÒce matapuriso khipissati, khipitvÈ ca heÔÔhÈmaÒcÈ
nikkhamitvÈ yaÑ paÔhamaÑ passissati, tameva gahessati, appamattÈ
bhaveyyÈthÈ”ti. RÈjakumÈro puretaraÑ gantvÈ vuttanayeneva tattha nipajji.
MahÈ-ikkhaÓikÈ rÈjadhÊtaraÑ ukkhipitvÈ maÓÉalapÊÔhikÈÔhÈnaÑ gacchantÊ
“mÈ bhÈyÊ”ti saÒÒÈpetvÈ maÒce Ôhapesi. TasmiÑ khaÓe kumÈro
maricacuÓÓaÑ nÈsÈya pakkhipitvÈ khipi. Tena khipitamatteyeva mahÈikkhaÓikÈ rÈjadhÊtaraÑ pahÈya mahÈravaÑ ravamÈnÈ sabbapaÔhamaÑ
palÈyi, tassÈ palÈtakÈlato paÔÔhÈya ekopi ÔhÈtuÑ samattho nÈma nÈhosi,
gahitagahitÈni ÈvudhÈni chaÉÉetvÈ sabbe palÈyiÑsu. KumÈro
yathÈsammantitaÑ sabbaÑ katvÈ rÈjadhÊtaraÑ ÈdÈya attano nivesanaÑ
agamÈsi.
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1. GantvÈ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

483

IkkhaÓikÈ gantvÈ taÑ kÈraÓaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “pakatiyÈpi sÈ mayÈ
tassevatthÈya puÔÔhÈ, pÈyÈse chaÉÉitasappi viya jÈtan”ti sampaÔicchitvÈ
aparabhÈge bhÈgineyyassa rajjaÑ datvÈ dhÊtaraÑ mahÈdeviÑ kÈresi. So tÈya
saddhiÑ samaggavÈsaÑ vasamÈno dhammena rajjaÑ kÈresi. Sopi
asilakkhaÓapÈÔhako tasseva upaÔÔhÈko ahosi. TassekadivasaÑ rÈj|paÔÔhÈnaÑ
ÈgantvÈ paÔis|riyaÑ ÔhatvÈ upaÔÔhahantassa lÈkhÈ vilÊyi, paÔinÈsikÈ
bh|miyaÑ pati. So lajjÈya adhomukho aÔÔhÈsi. Atha naÑ rÈjÈ parihasanto
“Ècariya mÈ cintayittha, khipitaÑ nÈma ekassa kalyÈÓaÑ hoti, ekassa
pÈpakaÑ. Tumhehi khipitena nÈsikÈ chijjÊyittha, mayaÑ pana khipantÈ
mÈtuladhÊtaraÑ labhitvÈ rajjaÑ pÈpuÓimhÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
126. “Tathevekassa kalyÈÓaÑ, tathevekassa pÈpakaÑ.
TasmÈ sabbaÑ na kalyÈÓaÑ, sabbaÑ vÈpi na pÈpakan”ti.
Tattha tathevekassÈti tadevekassa. Ayameva vÈ pÈÔho. Dutiyapadepi
eseva nayo.
Iti so imÈya gÈthÈya taÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imÈya desanÈya lokasammatÈnaÑ kalyÈÓapÈpakÈnaÑ
anekaÑsikabhÈvaÑ pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
asilakkhaÓapÈÔhakova etarahi asilakkhaÓapÈÔhako, bhÈgineyyarÈjÈ pana
ahameva ahosin”ti.
AsilakkhaÓajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KalaÓÉukajÈtakavaÓÓanÈ (127)
Te desÈ tÈni vatth|nÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
vikatthakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tattha dvepi vatth|ni
kaÔÈhakajÈtakasadisÈneva.
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Idha panesa BÈrÈÓasiseÔÔhino dÈso KalaÓÉuko nÈma ahosi. Tassa
palÈyitvÈ paccantavÈsiseÔÔhino dhÊtaraÑ gahetvÈ mahantena parivÈrena
vasanakÈle BÈrÈÓasiseÔÔhi pariyesÈpetvÈpi tassa gataÔÔhÈnaÑ1 ajÈnanto
“gaccha, KalaÓÉukaÑ pariyesÈ”ti attanÈ puÔÔhaÑ sukapotakaÑ pesesi.
Sukapotako ito cito ca vicaranto taÑ nagaraÑ pÈpuÓi. TasmiÒca kÈle
KalaÓÉuko nadÊkÊÄaÑ kÊÄitukÈmo bahuÑ mÈlÈgandhavilepanaÒceva
khÈdanÊyabhojanÊyÈni ca gÈhÈpetvÈ nadiÑ gantvÈ seÔÔhidhÊtÈya saddhiÑ
nÈvaÑ Èruyha udake kÊÄati. TasmiÒca padese nadÊkÊÄaÑ kÊÄantÈ issarajÈtikÈ
tikhiÓabhesajjaparibhÈvitaÑ khÊraÑ pivanti, tena tesaÑ divasabhÈgampi
udake kÊÄantÈnaÑ sÊtaÑ na bÈdhati. AyaÑ pana KalaÓÉuko khÊragaÓÉ|saÑ
gahetvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ taÑ khÊraÑ nuÔÔhubhati. NuÔÔhubhantopi
udake anuÔÔhubhitvÈ seÔÔhidhÊtÈya sÊse nuÔÔhubhati. Sukapotakopi nadÊtÊraÑ
gantvÈ ekissÈ udumbarasÈkhÈya nisÊditvÈ oloketvÈ KalaÓÉukaÑ saÒjÈnitvÈ
seÔÔhidhÊtÈya sÊse nuÔÔhubhantaÑ disvÈ “are kalaÓÉuka dÈsa attano jÈtiÒca
vasanaÔÔhÈnaÒca anussara, khÊragaÓÉ|saÑ gahetvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ
jÈtisampannÈya sukhasaÑvaÉÉhÈya seÔÔhidhÊtÈya sÊse mÈ nuÔÔhubhi, attano
pamÈÓaÑ na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
127. “Te desÈ tÈni vatth|ni, ahaÒca vanagocaro.
Anuvicca kho taÑ gaÓheyyuÑ, piva khÊraÑ KalaÓÉukÈ”ti.
Tattha te desÈ tÈni vatth|nÊti mÈtukucchiÑ sandhÈya vadati.
AyametthÈdhippÈyo–yattha te vasitaÑ, na te khattiyadhÊtÈdÊnaÑ
kucchidesÈ. Yattha vÈsi patiÔÔhito, na tÈni khattiyadhÊtÈdÊnaÑ
kucchivatth|ni. Atha kho dÈsikucchiyaÑ tvaÑ vasi ceva patiÔÔhito cÈti.
AhaÒca vanagocaroti tiracchÈnabh|topi etamatthaÑ jÈnÈmÊti dÊpeti.
Anuvicca kho taÑ gaÓheyyunti evaÑ anÈcÈraÑ caramÈnaÑ mayÈ gantvÈ
Èrocite anuvicca jÈnitvÈ tava sÈmikÈ tÈÄetvÈ ceva lakkhaÓÈhataÒca katvÈ taÑ
gaÓheyyuÑ, gahetvÈ gamissanti, tasmÈ attano pamÈÓaÑ ÒatvÈ seÔÔhidhÊtÈya
sÊse anuÔÔhubhitvÈ piva khÊraÑ. KalaÓÉukÈti taÑ nÈmenÈlapati.
______________________________________________________________
1. VasanaÔÔhÈnaÑ (Ka)
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KalaÓÉukopi suvapotakaÑ saÒjÈnitvÈ “maÑ pÈkaÔaÑ kareyyÈ”ti
bhayena “ehi sÈmi, kadÈ ÈgatosÊ”ti Èha. Suko “na esa maÑ hitakÈmatÈya
pakkosati, gÊvaÑ pana me vaÔÔetvÈ mÈretukÈmo”ti ÒatvÈva “na me tayÈ
attho”ti tato uppatitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ yathÈdiÔÔhaÑ seÔÔhino vitthÈrena
kathesi. SeÔÔhi “ayuttaÑ tena katan”ti vatvÈ gantvÈ tassa ÈÓaÑ kÈretvÈ
BÈrÈÓasimeva naÑ ÈnetvÈ dÈsaparibhogena paribhuÒji.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KalaÓÉuko ayaÑ bhikkhu ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
KalaÓÉukajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. BiÄÈravatajÈtakavaÓÓanÈ (128)
Yo ve dhammaÑ dhajaÑ katvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi satthÈ tassa kuhakabhÈve Èrocite
“na bhikkhave idÈneva, pubbepesa kuhakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
m|sikayoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ vuÉÉhimanvÈya mahÈsarÊro
s|karacchÈpakasadiso hutvÈ anekasatam|sikÈhi parivuto araÒÒe viharati.
Atheko si~gÈlo ito cito ca vicaranto taÑ m|sikay|thaÑ disvÈ “imÈ m|sikÈ
vaÒcetvÈ khÈdissÈmÊ”ti cintetvÈ m|sikÈnaÑ Èsayassa avid|re
s|riyÈbhimukho vÈtaÑ pivanto ekena pÈdena aÔÔhÈsi. Bodhisatto gocarÈya
caramÈno taÑ disvÈ “sÊlavÈ eso bhavissatÊ”ti tassa santikaÑ gantvÈ “bhante
tvaÑ ko nÈmo”ti pucchi. Dhammiko nÈmÈti. CattÈro pÈde bh|miyaÑ
aÔhapetvÈ kasmÈ ekeneva ÔhitosÊti. Mayi cattÈro pÈde pathaviyaÑ Ôhapente
pathavÊ vahituÑ na sakkoti, tasmÈ ekeneva tiÔÔhÈmÊti. MukhaÑ vivaritvÈ
kasmÈ ÔhitosÊti. MayaÑ aÒÒaÑ na bhakkhayÈma, vÈtameva bhakkhayÈmÈti.
Atha kasmÈ
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s|riyÈbhimukho tiÔÔhasÊti. S|riyaÑ namassÈmÊti. Bodhisatto tassa vacanaÑ
sutvÈ “sÊlavÈ eso bhavissatÊ”ti tato paÔÔhÈya m|sikagaÓena saddhiÑ sÈyaÑ
pÈtaÑ tassa upaÔÔhÈnaÑ gacchati.
Athassa upaÔÔhÈnaÑ katvÈ gamanakÈle si~gÈlo sabbapacchimaÑ
m|sikaÑ gahetvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ ajjhoharitvÈ mukhaÑ puÒchitvÈ tiÔÔhati.
Anupubbena m|sikagaÓo tanuko jÈto. M|sikÈ “pubbe amhÈkaÑ ayaÑ Èsayo
nappahoti, nirantarÈ tiÔÔhÈma. IdÈni sithilÈ, evampi Èsayo na p|rateva, kiÑ
nu kho etan”ti bodhisattassa taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. Bodhisatto “kena nu
kho kÈraÓena m|sikÈ tanuttaÑ gatÈ”ti cintento si~gÈle Èsa~kaÑ ÔhapetvÈ
“vÊmaÑsissÈmi nan”ti upaÔÔhÈnakÈle sesam|sikÈ purato katvÈ sayaÑ
pacchato ahosi. Si~gÈlo tassa upari pakkhandi, bodhisatto attano
gahaÓatthÈya taÑ pakkhandantaÑ disvÈ nivattitvÈ “bho si~gÈla idaÑ te
vatasamÈdÈnaÑ na dhammasudhammatÈya, paresaÑ pana vihiÑsanatthÈya
dhammaÑ dhajaÑ katvÈ carasÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
128. “Yo ve dhammaÑ dhajaÑ katvÈ, nig|Äho pÈpamÈcare.
VissÈsayitvÈ bh|tÈni, biÄÈraÑ nÈma taÑ vatan”ti.
Tattha yo veti khattiyÈdÊsu yo kocideva. DhammaÑ dhajaÑ katvÈti
dasakusalakammapathadhammaÑ dhajaÑ karitvÈ, k|ÔaÑ karonto viya1
ussÈpetvÈ dassentoti attho. VissÈsayitvÈti “sÊlavÈ ayan”ti saÒÒÈya
saÒjÈtavissÈsÈni katvÈ. BiÄÈraÑ nÈma taÑ vatanti taÑ evaÑ dhammaÑ
dhajaÑ katvÈ raho pÈpÈni karontassa vataÑ kerÈÔikavataÑ nÈma hotÊti
attho.
M|sikarÈjÈ kathentova uppatitvÈ tassa gÊvÈyaÑ patitvÈ hanukassa
heÔÔhÈ antogalanÈÄiyaÑ ÉaÑsitvÈ galanÈÄiÑ phÈletvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi.
M|sikagaÓo nivattitvÈ si~gÈlaÑ “muru mur|”ti khÈditvÈ agamÈsi.
PaÔhamÈgatÈva kirassa maÑsaÑ labhiÑsu, pacchÈ ÈgatÈ na labhiÑsu. Tato
paÔÔhÈya m|sikagaÓo nibbhayo jÈto.
______________________________________________________________
1. TaÑ karonto (SÊ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo kuhakabhikkhu ahosi, m|sikarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
BiÄÈrajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. AggikabhÈradvÈjajÈtakavaÓÓanÈ (129)
NÈyaÑ sikhÈ puÒÒahet|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kuhakaÒÒeva
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. ( )1
AtÊtasmiÒhi BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
m|sikarÈjÈ hutvÈ araÒÒe vasati. Atheko si~gÈlo davaÉÈhe uÔÔhite palÈyituÑ
asakkonto ekasmiÑ rukkhe sÊsaÑ Èhacca aÔÔhÈsi. Tassa sakalasarÊre lomÈni
jhÈyiÑsu, rukkhaÑ Èhacca ÔhitaÔÔhÈne pana matthake c|ÄÈ viya thokÈni
lomÈni aÔÔhaÑsu. So ekadivasÑ soÓÉiyaÑ pÈnÊyaÑ pivanto chÈyaÑ
olokento c|ÄaÑ disvÈ “uppannaÑ dÈni me bhaÓÉam|lan”ti araÒÒe vicaranto
taÑ m|sikÈdariÑ2 disvÈ “imÈ m|sikÈ vaÒcetvÈ khÈdissÈmÊ”ti heÔÔhÈ
vuttanayeneva avid|re aÔÔhÈsi. Atha naÑ bodhisatto gocarÈya caranto disvÈ
“sÊlavÈ ayan”ti saÒÒÈya upasa~kamitvÈ “tvaÑ kinnÈmosÊ”ti pucchi. AhaÑ
AggikabhÈradvÈjo nÈmÈti. Atha kasmÈ ÈgatosÊti. TumhÈkaÑ
rakkhanatthÈyÈti. Kinti katvÈ amhe rakkhissasÊti. AhaÑ a~guÔÔhagaÓanaÑ
nÈma jÈnÈmi, tumhÈkaÑ pÈtova nikkhamitvÈ gocarÈya gamanakÈle
“ettakÈ”ti gaÓetvÈ paccÈgamanakÈlepi gaÓessÈmi, evaÑ sÈyaÑ pÈtaÑ
gaÓento rakkhissÈmÊti. Tena hi rakkha mÈtulÈti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
nikkhamanakÈle “eko dve tayo”ti gaÓetvÈ paccÈgamanakÈlepi tatheva
gaÓetvÈ sabbapacchimaÑ gahetvÈ khÈdati. SesaÑ purimasadisameva.
Idha pana m|sikarÈjÈ nivattitvÈ Ôhito “bho AggikabhÈradvÈja nÈyaÑ
tava dhammasudhammatÈya matthake c|ÄÈ ÔhapitÈ, kucchikÈraÓÈ pana
ÔhapitÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. (Paccuppannavatthu heÔÔhÈ vuttasadisaÑ) (SyÈ)

2. M|sikÈgÈraÑ (Ka)
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129. “NÈyaÑ sikhÈ puÒÒahetu, ghÈsahetu ayaÑ sikhÈ.
NÈ’guÔÔhigaÓanaÑ1 yÈti, alaÑ te hotu aggikÈ”ti.

Tattha nÈ’guÔÔhigaÓanaÑ yÈtÊti “a~guÔÔhigaÓanÈ”ti2 a~guÔÔhagaÓanÈ
vuccati, ayaÑ m|sikagaÓo a~guÔÔhagaÓanaÑ na gacchati na upeti na p|reti,
parikkhayaÑ gacchatÊti attho. AlaÑ te hotu aggikÈti si~gÈlaÑ nÈmena
Èlapanto Èha. EttÈvatÈ te alaÑ hotu, na ito paraÑ m|sike khÈdissasi.
Amhehi vÈ tayÈ saddhiÑ saÑvÈso alaÑ hotu, na mayaÑ idÈni tayÈ saddhiÑ
vasissÈmÈtipi attho. SesaÑ purimasadisameva.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo ayaÑ bhikkhu ahosi, m|sikarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
AggikabhÈradvÈjajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KosiyajÈtakavaÓÓanÈ (130)
YathÈ vÈcÈ ca bhuÒjass|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
SÈvatthiyaÑ mÈtugÈmaÑ Èrabbha kathesi. SÈ kirekassa saddhÈsampannassa
upÈsakabrÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ dussÊlÈ pÈpadhammÈ rattiÑ aticaritvÈ divÈ
kiÒci kammaÑ akatvÈ gilÈnÈlayaÑ dassetvÈ nitthunamÈnÈ nipajjati. Atha
naÑ brÈhmaÓo “kiÑ te bhadde aphÈsukan”ti pucchi. VÈtÈ me vijjhantÊti.
Atha kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. SiniddhamadhurÈni paÓÊtapaÓÊtÈni
yÈgubhattatelÈdÊnÊti. BrÈhmaÓo yaÑ yaÑ sÈ icchati, taÑ taÑ ÈharitvÈ deti,
dÈso viya sabbakiccÈni karoti. SÈ pana brÈhmaÓassa gehaÑ paviÔÔhakÈle
nipajjati, bahi nikkhantakÈle jÈrehi saddhiÑ vÊtinÈmeti.
Atha brÈhmaÓo “imissÈ sarÊre vijjhanavÈtÈnaÑ pariyanto na
paÒÒÈyatÊ”ti ekadivasaÑ gandhamÈlÈdÊni ÈdÈya JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ
p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “kiÑ brÈhmaÓa na paÒÒÈyasÊ”ti vutte
“bhante brÈhmaÓiyÈ kira me sarÊre vÈtÈ vijjhanti, svÈhaÑ
______________________________________________________________
1. NaguÔÔhagaÓanaÑ (SÊ, SyÈ), nÈ’~guÔÔhagaÓanaÑ (Ka)

2. Na~guÔÔhagaÓanÈti (SÊ)
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tassÈ sappitelÈdÊni ceva paÓÊtapaÓÊtabhojanÈni ca pariyesÈmi, sarÊramassÈ
ghanaÑ vippasannacchavivaÓÓaÑ jÈtaÑ, vÈtarogassa pana pariyanto na
paÒÒÈyati. AhaÑ taÑ paÔijaggantova idhÈgamanassa okÈsaÑ na labhÈmÊ”ti
Èha. SatthÈ brÈhmaÓiyÈ pÈpabhÈvaÑ ÒatvÈ “brÈhmaÓa ‘evaÑ nipannassa
mÈtugÈmassa roge av|pasamante idaÒcidaÒca bhesajjaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ’ti
pubbepi te paÓÉitehi kathitaÑ, bhavasa~khepagatattÈ pana na sallakkhesÊ”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo ahosi. EkasatarÈjadhÈnÊsu
khattiyakumÈrÈ ca brÈhmaÓakumÈrÈ ca yebhuyyena tasseva santike sippaÑ
uggaÓhanti. Atheko janapadavÈsÊ brÈhmaÓamÈÓavo bodhisattassa santike
tayo vede aÔÔhÈrasa ca vijjÈÔÔhÈnÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiyaÑyeva kuÔumbaÑ
saÓÔhapetvÈ divase divase dvattikkhattuÑ bodhisattassa santikaÑ Ègacchati.
Tassa brÈhmaÓÊ dussÊlÈ ahosi pÈpadhammÈti sabbaÑ
paccuppannavatthusadisameva.
Bodhisatto pana “iminÈ kÈraÓena ovÈdagahaÓÈya1 okÈsaÑ na
labhÈmÊ”ti vutte “sÈ mÈÓavikÈ imaÑ vaÒcetvÈ nipajjatÊ”ti ÒatvÈ “tassÈ
rogÈnucchavikaÑ bhesajjaÑ ÈcikkhissÈmÊ”ti cintetvÈ Èha “tÈta tvaÑ ito
paÔÔhÈya tassÈ sappikhÊrarasÈdÊni mÈ adÈsi, gomutte pana paÒcapaÓÓÈni
phalÈdÊni2 ca pakkhipitvÈ koÔÔetvÈ navatambalohabhÈjane pakkhipitvÈ
lohagandhaÑ gÈhÈpetvÈ rajjuÑ vÈ yottaÑ vÈ rukkhaÑ vÈ lataÑ3 vÈ gahetvÈ
‘idaÑ te rogassa anucchavikabhesajjaÑ, idaÑ vÈ piva, uÔÔhÈya vÈ tayÈ
bhuttabhattassa anucchavikaÑ kammaÑ karohÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthaÑ
vadeyyÈsi. Sace bhesajjaÑ na pivati, atha naÑ rajjuyÈ vÈ yottena vÈ
rukkhena vÈ latÈya vÈ katici pahÈre paharitvÈ kesesu gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ
kapparena potheyyÈsi, sÈ ta~khaÓaÒÒeva uÔÔhÈya kammaÑ karissatÊ”ti. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ vuttaniyÈmeneva bhesajjaÑ katvÈ “bhadde imaÑ
bhesajjaÑ pivÈ”ti Èha. Kena te idaÑ
______________________________________________________________
1. OvÈdagamanÈya (SyÈ, I)
2. PaÒcapaÓÓÈni tiphalÈdÊni (SÊ), paÒcavaÓÓÈni phalÈdÊni (I)
3. RukkhalataÑ (SÊ, SyÈ, I)
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Ècikkhitanti. Œcariyena bhaddeti. Apanehi taÑ, na pivissÈmÊti. MÈÓavo “na
tvaÑ attano ruciyÈ pivissasÊ”ti rajjuÑ gahetvÈ “attano rogassa
anucchavikaÑ bhesajjaÑ vÈ piva, yÈgubhattÈnucchavikaÑ kammaÑ vÈ
karohÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
130. “YathÈvÈcÈ ca bhuÒjassu, yathÈbhuttaÒca byÈhara.
UbhayaÑ te na sameti, vÈcÈ bhuttaÒca Kosiye”ti.
Tattha yathÈvÈcÈ ca bhuÒjass|ti yathÈ te vÈcÈ, tathÈ bhuÒjassu, “vÈtÈ
me vijjhantÊ”ti vÈcÈya anucchavikameva katvÈ bhuÒjass|ti attho.
“YathÈvÈcaÑ vÈ”tipi pÈÔho yujjati, “yathÈvÈcÈyÈ”tipi paÔhanti, sabbattha
ayameva attho. YathÈbhuttaÒca byÈharÈti yaÑ yathÈ te bhuttaÑ, tassa
anucchavikameva byÈhara, “arogamhÊ”ti vatvÈ gehe kattabbaÑ karosÊti
attho. “YathÈbh|taÒcÈ”tipi pÈÔho, atha vÈ arogamhÊti yathÈbh|tameva vatvÈ
kammaÑ karohÊti attho. UbhayaÑ te na sameti, vÈcÈ bhuttaÒca Kosiyeti yÈ
ca te ayaÑ vÈcÈ “vÈtÈ maÑ vijjhantÊ”ti yaÒca te idaÑ paÓÊtabhojanaÑ
bhuttaÑ, idaÑ ubhayampi tuyhaÑ na sameti, tasmÈ uÔÔhÈya kammaÑ
karohi. “Kosiye”ti taÑ gottenÈlapati.
EvaÑ vutte KosiyabrÈhmaÓadhÊtÈ1 “Ècariyena ussukkaÑ ÈpannakÈlato
paÔÔhÈya na sakkÈ mayÈ esa vaÒcetuÑ, uÔÔhÈya kammaÑ karissÈmÊ”ti
uÔÔhÈya kammaÑ akÈsi. “Œcariyena me dussÊlabhÈvo ÒÈto, idÈni na sakkÈ
ito paÔÔhÈya puna evar|paÑ kÈtun”ti Ècariye gÈravena pÈpakammatopi
viramitvÈ sÊlavatÊ ahosi. SÈpi brÈhmaÓÊ “SammÈsambuddhena kiramhi
ÒÈtÈ”ti Sattharipi gÈravena na puna anÈcÈraÑ akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jayampatikÈ idÈni jayampatikÈva, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
KosiyajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KusanÈÄivaggo terasamo.
______________________________________________________________
1. KosiyabrÈhmaÓÊ bhÊtÈ (SÊ)
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TassuddÈnaÑ
KusanÈÄi ca dummedhaÑ, na~galÊsambakaÔÈhaÑ.
AsilakkhaÓakalaÓÉukaÑ, biÄÈraggikakosiyanti.
_____
14. AsampadÈnavagga
1. AsampadÈnajÈtakavaÓÓanÈ (131)
AsampadÈneni’tarÊtarassÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÒhi kÈle bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto akataÒÒ| TathÈgatassa guÓaÑ na
jÈnÈtÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva
Devadatto akataÒÒ|, pubbepi akataÒÒ|yevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe RÈjagahe ekasmiÑ MagadharaÒÒe rajjaÑ kÈrente
bodhisatto tasseva seÔÔhi ahosi asÊtikoÔivibhavo Sa~khaseÔÔhÊti nÈmena.
BÈrÈÓasiyaÑ PÊÄiyaseÔÔhi1 nÈma asÊtikoÔivibhavova ahosi. Te aÒÒamaÒÒaÑ
sahÈyakÈ ahesuÑ. Tesu BÈrÈÓasiyaÑ PÊÄiyaseÔÔhissa kenacideva kÈraÓena
mahantaÑ bhayaÑ uppajji, sabbaÑ sÈpateyyaÑ parihÈyi. So daliddo
appaÔisaraÓo hutvÈ bhariyaÑ ÈdÈya Sa~khaseÔÔhiÑ paccayaÑ katvÈ
BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ padasÈva RÈjagahaÑ patvÈ Sa~khaseÔÔhissa
nivesanaÑ agamÈsi. So taÑ disvÈva “sahÈyo me Ègato”ti parissajitvÈ
sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ katipÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ ekadivasaÑ “samma
kenaÔÔhena ÈgatosÊ”ti pucchi. BhayaÑ me samma uppannaÑ, sabbaÑ
dhanaÑ parikkhÊÓaÑ, upatthambho me hohÊti. “SÈdhu samma, mÈ bhÈyÊ”ti
bhaÓÉÈgÈraÑ vivarÈpetvÈ cattÈlÊsa hiraÒÒakoÔiyo dÈpetvÈ sesampi
paricchadaparivÈraÑ sabbaÑ attano santakaÑ saviÒÒÈÓakaÑ aviÒÒÈÓakaÑ
majjhe bhinditvÈ upaÉÉhameva adÈsi. So taÑ vibhavaÑ ÈdÈya puna
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ nivÈsaÑ kappesi.
______________________________________________________________
1. PiliyaseÔÔhi (SÊ, SyÈ, I)
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AparabhÈge Sa~khaseÔÔhissapi tÈdisameva bhayaÑ uppajji. So attano
paÔisaraÓaÑ upadhÈrento “sahÈyassa me mahÈ-upakÈro kato,
upaÉÉhavibhavo dinno. Na so maÑ disvÈ pariccajissati, tassa santikaÑ
gamissÈmÊ”ti cintetvÈ bhariyaÑ ÈdÈya padasÈva BÈrÈÓasiÑ gantvÈ bhariyaÑ
Èha “bhadde tava mayÈ saddhiÑ antaravÊthiyÈ gamanaÑ nÈma na yuttaÑ,
mayÈ pesitayÈnamÈruyha mahantena parivÈrena pacchÈ Ègamissasi. YÈva
yÈnaÑ pesemi, tÈva idheva hohÊ”ti vatvÈ taÑ sÈlÈya ÔhapetvÈ sayaÑ
nagaraÑ pavisitvÈ seÔÔhissa gharaÑ gantvÈ “RÈjagahanagarato tumhÈkaÑ
sahÈyo Sa~khaseÔÔhi nÈma Ègato”ti ÈrocÈpesi. So “Ègacchat|”ti
pakkosÈpetvÈ taÑ disvÈ neva ÈsanÈ vuÔÔhÈsi, na paÔisanthÈraÑ akÈsi,
kevalaÑ “kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti pucchi. TumhÈkaÑ dassanatthaÑ ÈgatomhÊti.
NivÈso te kahaÑ gahitoti. Na tÈva nivÈsaÔÔhÈnaÑ atthi, seÔÔhigharaÓimpi
sÈlÈya ÔhapetvÈva ÈgatomhÊti. “TumhÈkaÑ idha nivÈsaÔÔhÈnaÑ natthi,
nivÈpaÑ gahetvÈ ekasmiÑ ÔhÈne pacÈpetvÈ bhuÒjitvÈ gacchatha, puna
amhÈkaÑ gharaÑ mÈ pavisathÈ”ti vatvÈ “mayhaÑ sahÈyassa dussante
bandhitvÈ ekaÑ bahalapalÈpatumbaÑ dehÊ”ti dÈsaÑ ÈÓÈpesi. TaÑ divasaÑ
kira so rattasÈlÊnaÑ sakaÔasahassamattaÑ ophunÈpetvÈ koÔÔhÈgÈraÑ
p|rÈpesi, cattÈlÊsakoÔidhanaÑ gahetvÈ Ègato akataÒÒ| mahÈcoro
sahÈyakassa tumbamatte palÈpe dÈpesi. DÈso pacchiyaÑ ekaÑ
palÈpatumbaÑ pakkhipitvÈ bodhisattassa santikaÑ agamÈsi.
Bodhisatto cintesi “ayaÑ asappuriso mama santikÈ cattÈlÊsakoÔidhanaÑ
labhitvÈ idÈni palÈpatumbaÑ dÈpesi, gaÓhÈmi nu kho, na gaÓhÈmÊ”ti.
Athassa etadahosi “ayaÑ tÈva akataÒÒ| mittadubbhÊ katavinÈsakabhÈvena
mayÈ saddhiÑ mittabhÈvaÑ bhindi. SacÈhaÑ etena dinnaÑ palÈpatumbaÑ
lÈmakattÈ na gaÓhissÈmi, ahampi mittabhÈvaÑ bhindissÈmi. AndhabÈlÈ
parittakaÑ laddhaÑ aggaÓhantÈ mittabhÈvaÑ vinÈsenti, ahaÑ pana etena
dinnaÑ palÈpatumbaÑ gahetvÈ mama vasena mittabhÈvaÑ
patiÔÔhÈpessÈmÊ”ti. So palÈpatumbaÑ dussante bandhitvÈ pÈsÈdÈ oruyha
sÈlaÑ agamÈsi. Atha naÑ bhariyÈ “kiÑ te ayya laddhan”ti pucchi. Bhadde
amhÈkaÑ sahÈyo PÊÄiyaseÔÔhi palÈpatumbaÑ datvÈ amhe
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ajjeva vissajjesÊti. SÈ “ayya kimatthaÑ aggahesi, kiÑ etaÑ
cattÈlÊsakoÔidhanassa anucchavikan”ti rodituÑ Èrabhi. Bodhisattopi “bhadde
mÈ rodi, ahaÑ tena saddhiÑ mittabhÈvabhedanabhayena mama vasena
mittabhÈvaÑ patiÔÔhÈpetuÑ gaÓhiÑ, tvaÑ kiÑ kÈraÓÈ rodasÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
131. “AsampadÈneni’tarÊtarassa,
BÈlassa mittÈni kalÊbhavanti.
TasmÈ harÈmi bhusaÑ aÉÉhamÈnaÑ,
MÈ me mitti jÊyittha sassatÈ’yan”ti.
Tattha asampadÈnenÈti asampÈdÈnena. AkÈralope1 sandhi, aggahaÓenÈti
attho. ItarÊtarassÈti yassa kassaci lÈmakÈlÈmakassa. BÈlassa mittÈni
kalÊbhavantÊti dandhassa apaÒÒassa mittÈni kalÊni2 kÈÄakaÓÓisadisÈni honti,
bhijjantÊti attho. TasmÈ harÈmi bhusaÑ aÉÉhamÈnanti tena kÈraÓena ahaÑ
sahÈyena dinnaÑ ekapalÈpatumbaÑ harÈmi gaÓhÈmÊti dasseti. “MÈnan”ti hi
aÔÔhannaÑ nÈÄÊnaÑ nÈmaÑ, catunnaÑ aÉÉhamÈnaÑ, catasso ca nÈÄiyo
tumbo nÈma. Tena vuttaÑ “palÈpatumban”ti. MÈ me mitti jÊyittha
sassatÈ’yanti mama sahÈyena saddhiÑ mittimÈ bhijjittha, sassatÈva ayaÑ
hot|ti attho.
EvaÑ vuttepi seÔÔhibhariyÈ rodateva. TasmiÑ khaÓe Sa~khaseÔÔhinÈ
PÊÄiyaseÔÔhissa dinno kammantadÈso sÈlÈdvÈrena Ègacchanto seÔÔhibhariyÈya
rodanasaddaÑ sutvÈ sÈlaÑ pavisitvÈ attano sÈmike disvÈ pÈdesu nipatitvÈ
roditvÈ kanditvÈ “kimatthaÑ idhÈgatattha sÈmÊ”ti pucchi. SeÔÔhi sabbaÑ
Èrocesi. KammantadÈso “hotu sÈmi, mÈ cintayitthÈ”ti ubhopi assÈsetvÈ
attano gehaÑ netvÈ gandhodakena nhÈpetvÈ bhojetvÈ “sÈmikÈ vo ÈgatÈ”ti
sesadÈse sannipÈtetvÈ dassetvÈ katipÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ sabbe dÈse gahetvÈ
rÈja~gaÓaÑ gantvÈ uparavaÑ akÈsi. RÈjÈ pakkosÈpetvÈ “kiÑ etan”ti pucchi,
te sabbaÑ taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ.
______________________________________________________________
1. Saralopena (SÊ, SyÈ, I)

2. KhalitÈni (SÊ), malinÈni (I)
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RÈjÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ ubhopi seÔÔhÊ pakkosÈpetvÈ Sa~khaseÔÔhiÑ
pucchi “saccaÑ kira tayÈ mahÈseÔÔhi PÊÄiyaseÔÔhissa cattÈlÊsakoÔidhanaÑ
dinnan”ti. Œma mahÈrÈja, mama sahÈyassa maÑ takketvÈ RÈjagahaÑ
Ègatassa na kevalaÑ dhanaÑ, sabbaÑ vibhavajÈtaÑ saviÒÒÈÓakaÑ
aviÒÒÈÓakaÑ dve koÔÔhÈse katvÈ samabhÈge adÈsinti. RÈjÈ “saccametan”ti
PÊÄiyaseÔÔhiÑ pucchi. Œma devÈti. TayÈ panassa taÒÒeva takketvÈ Ègatassa
atthi koci sakkÈro vÈ sammÈno vÈ katoti. So tuÓhÊ ahosi. Api pana te etassa
palÈpatumbamattaÑ dussante pakkhipÈpetvÈ dÈpitaÑ atthÊti. Tampi sutvÈ
tuÓhÊyeva ahosi. RÈjÈ “kiÑ kÈtabban”ti amaccehi saddhiÑ mantetvÈ taÑ
paribhÈsitvÈ “gacchatha, PÊÄiyaseÔÔhissa ghare sabbaÑ vibhavaÑ
Sa~khaseÔÔhissa dethÈ”ti Èha. Bodhisatto “mahÈrÈja mayhaÑ parasantakena
attho natthi, mayÈ dinnamattameva pana dÈpethÈ”ti Èha. RÈjÈ bodhisattassa
santakaÑ dÈpesi. Bodhisatto sabbaÑ attanÈ dinnavibhavaÑ paÔilabhitvÈ
dÈsaparivuto RÈjagahameva gantvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
PÊÄiyaseÔÔhi Devadatto ahosi, Sa~khaseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
AsampadÈnajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. BhÊrukajÈtakavaÓÓanÈ (132)
Kusal|padese dhitiyÈ daÄhÈya cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AjapÈlanigrodhe mÈradhÊtÈnaÑ palobhanasuttantaÑ Èrabbha kathesi.
BhagavatÈ hi Èdito paÔÔhÈya vuttaÑ–
“DaddallamÈnÈ ÈgaÒchuÑ, taÓhÈ ca aratÊ ragÈ.
TÈ tattha panudÊ satthÈ, t|laÑ bhaÔÔhaÑva mÈluto”ti1.
evaÑ yÈva pariyosÈnÈ tassa suttantassa kathitakÈle dhammasabhÈyaÑ
sannipatitÈ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SammÈsambuddho
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 128 piÔÔhe MÈrasaÑyutte.
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mÈradhÊtaro anekasatÈnipi dibbar|pÈni mÈpetvÈ palobhanatthÈya
upasa~kamantiyo akkhÊnipi ummÊletvÈ na olokesi, aho BuddhabalaÑ nÈma
acchariyan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva
mayhaÑ sabbÈsave khepetvÈ sabbaÒÒutaÑ sampattassa mÈradhÊtÈnaÑ
anolokanaÑ nÈma acchariyaÑ, ahaÒhi pubbe bodhiÒÈÓaÑ pariyesamÈno
sakilesakÈlepi abhisa~khataÑ dibbar|paÑ indriyÈni bhinditvÈ kilesavasena
anoloketvÈva gantvÈ mahÈrajjaÑ pÈpuÓin”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
bhÈtikasatassa kaniÔÔho ahosÊti sabbaÑ heÔÔhÈ TakkasilÈjÈtake1
vuttanayeneva vitthÈretabbaÑ. TadÈ pana TakkasilÈnagaravÈsÊhi bahinagare
sÈlÈyaÑ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ yÈcitvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ abhiseke
kate TakkasilÈnagaravÈsino nagaraÑ devanagaraÑ viya, rÈjabhavanaÒca
indabhavanaÑ viya ala~kariÑsu. TadÈ bodhisatto nagaraÑ pavisitvÈ
rÈjabhavane pÈsÈde mahÈtale samussitasetacchattaÑ ratanavarapalla~kaÑ
abhiruyha devarÈjalÊlÈya nisÊdi, amaccÈ ca brÈhmaÓagahapatikÈdayo ca
khattiyakumÈrÈ ca sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu,
devaccharÈpaÔibhÈgÈ soÄasasahassanÈÔakitthiyo naccagÊtavÈditakusalÈ
uttamavilÈsasampannÈ naccagÊtavÈditÈni payojesuÑ. GÊtavÈditasaddena
rÈjabhavanaÑ meghatthanitap|ritÈ mahÈsamuddakucchi viya ekaninnÈdaÑ
ahosi. Bodhisatto taÑ attano sirisobhaggaÑ olokayamÈnova cintesi
“sacÈhaÑ tÈsaÑ yakkhinÊnaÑ abhisa~khataÑ dibbar|paÑ olokessaÑ,
jÊvitakkhayaÑ patto abhavissaÑ, imaÑ sirisobhaggaÑ na olokessaÑ.
PaccekabuddhÈnaÑ pana ovÈde ÔhitabhÈvena idaÑ mayÈ sampattan”ti.
EvaÒca pana cintetvÈ udÈnaÑ udÈnento imaÑ gÈthamÈha–
132. “Kusal|padese dhitiyÈ daÄhÈya ca,
AnivattitattÈ bhayabhÊrutÈya ca2.
Na rakkhasÊnaÑ vasa’mÈgamimhase,
Sa sotthibhÈvo mahatÈ bhayena me”ti.
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 1. 441 piÔÔhe.
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Tattha kusal|padeseti kusalÈnaÑ upadese, PaccekabuddhÈnaÑ ovÈdeti
attho. DhitiyÈ daÄhÈya cÈti daÄhÈya dhitiyÈ ca, thirena
abbocchinnanirantaravÊriyena cÈti attho. AnivattitattÈ bhayabhÊrutÈya cÈti
bhayabhÊrutÈya anivattitatÈya1 ca. Tattha bhayanti cittutrÈsamattaÑ
parittabhayaÑ. BhÊrutÈti sarÊrakampanappattaÑ mahÈbhayaÑ. IdaÑ
ubhayampi mahÈsattassa “yakkhiniyo nÈmetÈ manussakhÈdikÈ”ti
bheravÈrammaÓaÑ disvÈpi nÈhosi. TenÈha “anivattitattÈ bhayabhÊrutÈya
cÈ”ti. BhayabhÊrutÈya abhÈveneva bheravÈrammaÓaÑ disvÈpi
anivattanabhÈvenÈti attho. Na rakkhasÊnaÑ vasa’mÈgamimhaseti
yakkhakantÈre tÈsaÑ rakkhasÊnaÑ vasaÑ na agamimha. YasmÈ amhÈkaÑ
kusal|padese dhiti ca daÄhÈ ahosi, bhayabhÊrutÈbhÈvena ca
anivattanasabhÈvÈ ahumhÈ, tasmÈ rakkhasÊnaÑ vasaÑ na agamimhÈti
vuttaÑ hoti. Sa sotthibhÈvo mahatÈ bhayena meti so mayhaÑ ayaÑ ajja
mahatÈ bhayena rakkhasÊnaÑ santikÈ pattabbena dukkhadomanassena
sotthibhÈvo khemabhÈvo pÊtisomanassabhÈvoyeva jÈtoti.
EvaÑ mahÈsatto imÈya gÈthÈya dhammaÑ desetvÈ dhammena rajjaÑ
kÈretvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “ahaÑ
tena samayena TakkasilaÑ gantvÈ rajjappattakumÈro ahosin”ti.
BhÊrukajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. GhatÈsanajÈtakavaÓÓanÈ (133)
KhemaÑ yahinti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. So hi bhikkhu Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ
paccantaÑ gantvÈ ekaÑ gÈmakaÑ upanissÈya araÒÒasenÈsane vassaÑ
upagaÒchi. Tassa paÔhamamÈseyeva piÓÉÈya paviÔÔhassa paÓÓasÈlÈ jhÈyittha.
So vasanaÔÔhÈnÈbhÈvena kilamanto upaÔÔhÈkÈnaÑ Ècikkhi. Te “hotu bhante,
paÓÓasÈlaÑ karissÈma, kasÈma tÈva, vapÈma tÈvÈ”ti-ÈdÊni
______________________________________________________________
1. AvatthitatÈya (SÊ, SyÈ, I)
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vadantÈ temÈsaÑ vÊtinÈmesuÑ. So senÈsanasappÈyÈbhÈvena kammaÔÔhÈnaÑ
matthakaÑ pÈpetuÑ nÈsakkhi. So nimittamattampi anuppÈdetvÈ vutthavasso
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tena
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kiÑ nu kho te bhikkhu kammaÔÔhÈnaÑ
sappÈyaÑ jÈtan”ti pucchi. So Èdito paÔÔhÈya asappÈyabhÈvaÑ kathesi. SatthÈ
“pubbe kho bhikkhu tiracchÈnÈpi attano sappÈyÈsappÈyaÑ ÒatvÈ
sappÈyakÈle vasitvÈ asappÈyakÈle vasanaÔÔhÈnaÑ pahÈya aÒÒattha
agamaÑsu, tvaÑ kasmÈ attano sappÈyÈsappÈyaÑ na aÒÒÈsÊ”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ sobhaggappatto sakuÓarÈjÈ hutvÈ
ekasmiÑ araÒÒÈyatane jÈtassaratÊre sÈkhÈviÔapasampannaÑ
bahalapattapalÈsaÑ mahÈrukkhaÑ upanissÈya saparivÈro vÈsaÑ kappesi.
Bah| sakuÓÈ tassa rukkhassa udakamatthake patthaÔasÈkhÈsu vasantÈ
sarÊravaÄaÒjaÑ udake pÈtenti. TasmiÑ ca jÈtassare caÓÉo nÈgarÈjÈ vasati.
Tassa etadahosi “ime sakuÓÈ mayhaÑ nivÈse jÈtassare sarÊravaÄaÒjaÑ
pÈtenti, yann|nÈhaÑ udakato aggiÑ uÔÔhÈpetvÈ rukkhaÑ jhÈpetvÈ ete
palÈpeyyan”ti. So kuddhamÈnaso rattibhÈge sabbesaÑ sakuÓÈnaÑ
sannipatitvÈ rukkhasÈkhÈsu nipannakÈle paÔhamaÑ tÈva uddhanÈropitaÑ
viya udakaÑ pakkudhÈpetvÈ dutiyavÈre dh|maÑ uÔÔhÈpetvÈ tatiyavÈre
tÈlakkhandhappamÈÓaÑ jÈlaÑ uÔÔhÈpesi. Bodhisatto udakato jÈlaÑ
uÔÔhahamÈnaÑ disvÈ “bho sakuÓÈ agginÈ ÈdittaÑ nÈma udakena nibbÈpenti,
idÈni pana udakameva ÈdittaÑ. Na sakkÈ amhehi idha vasituÑ, aÒÒattha
gamissÈmÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
133. “KhemaÑ yahiÑ tattha arÊ udÊrito,
Dakassa majjhe jalate ghatÈsano.
Na ajja vÈso mahiyÈ mahÊruhe,
DisÈ bhajavho saraÓÈ’jja no bhayan”ti.
Tattha khemaÑ yahiÑ tattha arÊ udÊritoti yasmiÑ udakapiÔÔhe
khemabhÈvo nibbhayabhÈvo, tasmiÑ attapaccatthiko sapatto uÔÔhito.
DakassÈti udakassa. GhatÈsanoti aggi. So hi ghataÑ asnÈti, tasmÈ
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“ghatÈsano”ti vuccati. Na ajja vÈsoti ajja no vÈso natthi. MahiyÈ mahÊruheti
mahiruho vuccati rukkho, tasmiÑ imissÈ mahiyÈ jÈte rukkheti attho. DisÈ
bhajavhoti disÈ bhajatha gacchatha. SaraÓÈ’jja no bhayanti ajja amhÈkaÑ
saraÓato bhayaÑ jÈtaÑ, paÔisaraÓaÔÔhÈnato bhayaÑ uppannanti attho.
EvaÑ vatvÈ bodhisatto attano vacanakare sakuÓe ÈdÈya uppatitvÈ
aÒÒattha gato. Bodhisattassa vacanaÑ aggahetvÈ ÔhitasakuÓÈ jÊvitakkhayaÑ
pattÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhÈsi. TadÈ
bodhisattassa vacanakarÈ sakuÓÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, sakuÓarÈjÈ pana
ahameva ahosinti.
GhatÈsanajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. JhÈnasodhanajÈtakavaÓÓanÈ (134)
Ye saÒÒinoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Sa~kassanagaradvÈre
attanÈ saÑkhittena pucchitapaÒhassa DhammasenÈpatino
vitthÈrabyÈkaraÓaÑ Èrabbha kathesi. TatridaÑ atÊtavatthu–atÊte kira
BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒÈyatane kÈlaÑ
karonto antevÈsikehi pucchito “NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ”ti Èha -pa-. TÈpasÈ
jeÔÔhantevÈsikassa kathaÑ na gaÓhiÑsu. Bodhisatto Œbhassarato ÈgantvÈ
ÈkÈse ÔhatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
134. “Ye saÒÒino tepi duggatÈ,
Yepi asaÒÒino tepi duggatÈ.
EtaÑ ubhayaÑ vivajjaya,
TaÑ samÈpattisukhaÑ ana~gaÓan”ti.
Tattha ye saÒÒinoti ÔhapetvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanalÈbhino avasese
sacittakasatte dasseti. Tepi duggatÈti tassÈ samÈpattiyÈ alÈbhato tepi duggatÈ
nÈma. Yepi asaÒÒinoti
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asaÒÒabhave nibbatte acittakasatte dasseti. Tepi duggatÈti tepi imissÈyeva
samÈpattiyÈ alÈbhato duggatÈyeva nÈma. EtaÑ ubhayaÑ vivajjayÈti etaÑ
ubhayampi saÒÒibhavaÒca asaÒÒibhavaÒca vivajjaya pajahÈti antevÈsikaÑ
ovadati. TaÑ samÈpattisukhaÑ ana~gaÓanti taÑ
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattilÈbhino santaÔÔhena “sukhan”ti sa~khaÑ
gataÑ jhÈnasukhaÑ ana~gaÓaÑ niddosaÑ balavacittekaggatÈsabhÈvenapi
taÑ ana~gaÓaÑ nÈma jÈtaÑ.
EvaÑ bodhisatto dhammaÑ desetvÈ antevÈsikassa guÓaÑ kathetvÈ
brahmalokameva agamÈsi. TadÈ sesatÈpasÈ jeÔÔhantevÈsikassa saddahiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jeÔÔhantevÈsiko SÈriputto, mahÈbrahmÈ pana ahameva ahosin”ti.
JhÈnasodhanajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. CandÈbhajÈtakavaÓÓanÈ (135)
CandÈbhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Sa~kassanagaradvÈre
therasseva paÒhabyÈkaraÓaÑ Èrabbha kathesi. AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ
Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒÈyatane kÈlaÑ karonto
antevÈsikehi pucchito “candÈbhaÑ s|riyÈbhan”ti vatvÈ Œbhassare nibbatto.
TÈpasÈ jeÔÔhantevÈsikassa na saddahiÑsu. Bodhisatto Œbhassarato ÈgantvÈ
ÈkÈse Ôhito imaÑ gÈthamÈha–
135. “CandÈbhaÑ s|riyÈbhaÒca, yo’dha paÒÒÈya gÈdhati.
Avitakkena jhÈnena, hoti Èbhassar|pago”ti.
Tattha candÈbhanti odÈtakasiÓaÑ dasseti. S|riyÈbhanti pÊtakasiÓaÑ.
Yo’dha paÒÒÈya gÈdhatÊti yo puggalo idha sattaloke idaÑ kasiÓadvayaÑ
paÒÒÈya gÈdhati, ÈrammaÓaÑ katvÈ anupavisati, tattheva1
______________________________________________________________
1. Tattha vÈ (SyÈ)
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patiÔÔhahati. Atha vÈ candÈbhaÑ s|riyÈbhaÒca, yo’dha paÒÒÈya gÈdhatÊti
yattakaÑ ÔhÈnaÑ candÈbhÈ ca s|riyÈbhÈ ca patthaÔÈ, tattake ÔhÈne
paÔibhÈgakasiÓaÑ vaÉÉhetvÈ taÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ jhÈnaÑ nibbattento
ubhayampetaÑ ÈbhaÑ paÒÒÈya gÈdhati nÈma. TasmÈ ayampettha atthoyeva.
Avitakkena jhÈnena, hoti Èbhassar|pagoti so puggalo tathÈ katvÈ
paÔiladdhena dutiyena jhÈnena Œbhassarabrahmalok|pago hotÊti.
EvaÑ bodhisatto tÈpase bodhetvÈ jeÔÔhantevÈsikassa guÓaÑ kathetvÈ
brahmalokameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jeÔÔhantevÈsiko SÈriputto, mahÈbrahmÈ pana ahameva ahosin”ti.
CandÈbhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SuvaÓÓahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (136)
YaÑ laddhaÑ tena tuÔÔhabbanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ThullanandaÑ bhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi aÒÒataro upÈsako
bhikkhunisaÑghaÑ lasuÓena pavÈretvÈ khettapÈlaÑ ÈÓÈpesi “sace
bhikkhuniyo Ègacchanti, ekekÈya bhikkhuniyÈ dve tayo bhaÓÉike dehÊ”ti.
Tato paÔÔhÈya bhikkhuniyo tassa gehampi khettampi lasuÓatthÈya gacchanti.
AthekasmiÑ ussavadivase tassa gehe lasuÓaÑ parikkhayaÑ agamÈsi.
ThullanandÈ bhikkhunÊ saparivÈrÈ gehaÑ gantvÈ “lasuÓenÈvuso attho”ti
vatvÈ “natthayye, yathÈbhataÑ lasuÓaÑ parikkhÊÓaÑ, khettaÑ gacchathÈ”ti
vuttÈ khettaÑ gantvÈ na mattaÑ jÈnitvÈ lasuÓaÑ ÈharÈpesi. KhettapÈlo
ujjhÈyi “kathaÒhi nÈma bhikkhuniyo na mattaÑ jÈnitvÈ lasuÓaÑ
harÈpessantÊ”ti. Tassa kathaÑ sutvÈ yÈ tÈ bhikkhuniyo appicchÈ, tÈpi, tÈsaÑ
sutvÈ bhikkh|pi, ujjhÈyiÑsu. UjjhÈyitvÈ ca pana Bhagavato etamatthaÑ
ÈrocesuÑ. BhagavÈ ThullanandaÑ bhikkhuniÑ garahitvÈ “bhikkhave
mahiccho puggalo nÈma vijÈtamÈtuyÈpi appiyo hoti amanÈpo, appasanne
pasÈdetuÑ, pasannÈnaÑ vÈ bhiyyoso mattÈya pasÈdaÑ janetuÑ,
anuppannaÑ vÈ lÈbhaÑ uppÈdetuÑ, uppannaÑ
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vÈ pana lÈbhaÑ thiraÑ kÈtuÑ na sakkoti. Appiccho pana puggalo appasanne
pasÈdetuÑ, pasannÈnaÑ vÈ bhiyyoso mattÈya pasÈdaÑ janetuÑ,
anuppannaÑ vÈ lÈbhaÑ uppÈdetuÑ, uppannaÑ vÈ pana lÈbhaÑ thiraÑ
kÈtuÑ sakkotÊ”ti-ÈdinÈ nayena bhikkh|naÑ tadanucchavikaÑ dhammaÑ
kathetvÈ “na bhikkhave ThullanandÈ idÈneva mahicchÈ, pubbepi
mahicchÈyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓakule nibbatti. Tassa vayappattassa samÈnajÈtikÈ
kulÈ pajÈpatiÑ ÈhariÑsu. TassÈ NsandÈ NandÈvatÊ SundarÊnandÈti tisso
dhÊtaro ahesuÑ. TÈsu patikulaÑ agatÈsuyeva bodhisatto kÈlaÑ katvÈ
suvaÓÓahaÑsayoniyaÑ nibbatti, jÈtissaraÒÈÓaÒcassa uppajji. So vayappatto
suvaÓÓapattasaÒchannaÑ sobhaggappattaÑ mahantaÑ attabhÈvaÑ disvÈ
“kuto nu kho cavitvÈ ahaÑ idh|papanno”ti Èvajjento “manussalokato”ti
ÒatvÈ puna “kathaÑ nu kho me brÈhmaÓÊ ca dhÊtaro ca jÊvantÊ”ti
upadhÈrento “paresaÑ bhatiÑ katvÈ kicchena jÊvantÊ”ti ÒatvÈ cintesi
“mayhaÑ sarÊre sovaÓÓamayÈni pattÈni koÔÔanaghaÔÔanakhamÈni, ito tÈsaÑ
ekekaÑ pattaÑ dassÈmi, tena me pajÈpati ca dhÊtaro ca sukhaÑ jÊvissantÊ”ti.
So tattha gantvÈ piÔÔhivaÑsakoÔiyaÑ nilÊyi, brÈhmaÓÊ ca dhÊtaro ca
bodhisattaÑ disvÈ “kuto Ègatosi sÈmÊ”ti pucchiÑsu. AhaÑ tumhÈkaÑ pitÈ
kÈlaÑ katvÈ suvaÓÓahaÑsayoniyaÑ nibbatto tumhe daÔÔhuÑ Ègato, ito
paÔÔhÈya tumhÈkaÑ paresaÑ bhatiÑ katvÈ dukkhajÊvikÈya jÊvanakiccaÑ
natthi, ahaÑ vo ekekaÑ pattaÑ dassÈmi, taÑ vikkiÓitvÈ sukhena jÊvathÈ”ti
ekaÑ pattaÑ datvÈ agamÈsi. So eteneva niyÈmena antarantarÈ ÈgantvÈ
ekekaÑ pattaÑ deti, brÈhmaÓÊ ca dhÊtaro ca aÉÉhÈ sukhitÈ ahesuÑ.
AthekadivasaÑ sÈ brÈhmaÓÊ dhÊtaro Èmantesi “ammÈ tiracchÈnÈnaÑ
nÈma cittaÑ dujjÈnaÑ. KadÈci vo pitÈ idha nÈgaccheyya, idÈnissa ÈgatakÈle
sabbÈni pattÈnipi luÒcitvÈ gaÓhÈmÈ”ti. TÈ “evaÑ no pitÈ kilamissatÊ”ti na
sampaÔicchiÑsu. BrÈhmaÓÊ pana mahicchatÈya puna ekadivasaÑ
suvaÓÓahaÑsarÈjassa ÈgatakÈle “ehi tÈva sÈmÊ”ti vatvÈ taÑ attano santikaÑ
upagataÑ ubhopi hatthehi
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gahetvÈ sabbapattÈni luÒci. TÈni pana bodhisattassa ruciÑ vinÈ balakkÈrena
gahitattÈ sabbÈni bakapattasadisÈni ahesuÑ. Bodhisatto pakkhe pasÈretvÈ
gantuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ sÈ mahÈcÈÔiyaÑ pakkhipitvÈ posesi. Tassa puna
uÔÔhahantÈni pattÈni setÈni sampajjiÑsu. So saÒjÈtapatto uppatitvÈ attano
vasanaÔÔhÈnameva gantvÈ na puna ÈgamÈsi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave ThullanandÈ idÈneva
mahicchÈ, pubbepi mahicchÈyeva, mahicchatÈya ca pana suvaÓÓamhÈ
parihÊnÈ. IdÈni pana attano mahicchatÈya eva lasuÓamhÈpi parihÈyissati,
tasmÈ ito paÔÔhÈya lasuÓaÑ khÈdituÑ na labhissati. YathÈ ca thullanandÈ,
evaÑ taÑ nissÈya sesabhikkhuniyopi. TasmÈ bahuÑ labhitvÈpi pamÈÓameva
jÈnitabbaÑ, appaÑ labhitvÈ pana yathÈladdheneva santoso kÈtabbo, uttari na
patthetabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
136. “YaÑ laddhaÑ tena tuÔÔhabbaÑ, atilobho hi pÈpako.
HaÑsarÈjaÑ gahetvÈna, suvaÓÓÈ parihÈyathÈ”ti.
Tattha tuÔÔhabbanti tussitabbaÑ.
IdaÑ pana vatvÈ satthÈ anekapariyÈyena garahitvÈ “yÈ pana bhikkhunÊ
lasuÓaÑ khÈdeyya, pÈcittiyan”ti1 sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ brÈhmaÓÊ ayaÑ ThullanandÈ ahosi, tisso dhÊtaro idÈni
tissoyeva bhaginiyo, suvaÓÓahaÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SuvaÓÓahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. BabbujÈtakavaÓÓanÈ (137)
Yatthe’ko labhate babb|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KÈÓamÈtusikkhÈpadaÑ2 Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi KÈÓamÈtÈ
______________________________________________________________
1. Vi 2. 340 piÔÔhe.

2. Vi 2. 106 piÔÔhe.
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nÈma dhÊtuvasena pÈkaÔanÈmÈ upÈsikÈ ahosi sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ, sÈ
dhÊtaraÑ KÈÓaÑ aÒÒatarasmiÑ gÈmake samÈnajÈtikassa purisassa adÈsi.
KÈÓÈ kenacideva karaÓÊyena mÈtu gharaÑ agamÈsi. AthassÈ sÈmiko
katipÈhaccayena d|taÑ pÈhesi “Ègacchatu kÈÓÈ, icchÈmi kÈÓÈya
Ègamanan”ti. KÈÓÈ d|tassa vacanaÑ sutvÈ “amma gamissÈmÊ”ti mÈtaraÑ
Èpucchi. KÈÓamÈtÈ “ettakaÑ kÈlaÑ vasitvÈ kathaÑ tucchahatthÈva
gamissasÊ”ti p|vaÑ paci. TasmiÑyeva khaÓe eko piÓÉacÈriko bhikkhu tassÈ
nivesanaÑ agamÈsi, upÈsikÈ taÑ nisÊdÈpetvÈ pattap|raÑ p|vaÑ dÈpesi. So
bhikkhu nikkhamitvÈ aÒÒassa Ècikkhi, tassapi tatheva dÈpesi. Sopi
nikkhamitvÈ aÒÒassa Ècikkhi, tassapi tathevÈti evaÑ catunnaÑ janÈnaÑ
dÈpesi. YathÈpaÔiyattaÑ p|vaÑ parikkhayaÑ agamÈsi, kÈÓÈya gamanaÑ na
sampajji. AthassÈ sÈmiko dutiyampi, tatiyampi d|taÑ pÈhesi. TatiyaÑ
pÈhento ca “sace kÈÓÈ nÈgacchissati, ahaÑ aÒÒaÑ pajÈpatiÑ ÈnessÈmÊ”ti
pÈhesi. Tayopi vÈre teneva upÈyena gamanaÑ na sampajji, kÈÓÈya sÈmiko
aÒÒaÑ pajÈpatiÑ Ènesi. KÈÓÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ rodamÈnÈ aÔÔhÈsi.
SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya KÈÓamÈtÈya nivesanaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ
KÈÓamÈtaraÑ pucchi “kissÈyaÑ KÈÓÈ rodatÊ”ti. “IminÈ nÈma kÈraÓenÈ”ti ca
sutvÈ KÈÓamÈtaraÑ samassÈsetvÈ dhammiÑ kathaÑ kathetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
vihÈraÑ agamÈsi. Atha tesaÑ catunnaÑ bhikkh|naÑ tayo vÈre
yathÈpaÔiyattap|vaÑ gahetvÈ kÈÓÈya gamanassa upacchinnabhÈvo
bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso cat|hi nÈma bhikkh|hi tayo vÈre
KÈÓamÈtÈya pakkap|vaÑ khÈditvÈ KÈÓÈya gamanantarÈyaÑ katvÈ
sÈmikena pariccattaÑ dhÊtaraÑ nissÈya mahÈ-upÈsikÈya domanassaÑ
uppÈditan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva te
cattÈro bhikkh| KÈÓamÈtÈya santakaÑ khÈditvÈ tassÈ domanassaÑ
uppÈdesuÑ, pubbepi uppÈdesuÑyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
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pÈsÈÓakoÔÔakakule nibbattitvÈ vayappatto pariyodÈtasippo ahosi. KÈsiraÔÔhe
ekasmiÑ nigame eko mahÈvibhavo seÔÔhi ahosi, tassa nidhÈnagatÈyeva
cattÈlÊsa hiraÒÒakoÔiyo ahesuÑ. Athassa bhariyÈ kÈlaÑ katvÈ dhanasinehena
gantvÈ dhanapiÔÔhiyaÑ m|sikÈ hutvÈ nibbatti. EvaÑ anukkamena sabbampi
taÑ kulaÑ abbhatthaÑ agamÈsi, vaÑso upacchijji. So gÈmopi chaÉÉito
apaÓÓattikabhÈvaÑ agamÈsi. TadÈ bodhisatto tasmiÑ purÈÓagÈmaÔÔhÈne
pÈsÈÓe uppÈÔetvÈ koÔÔeti. Atha sÈ m|sikÈ gocarÈya caramÈnÈ bodhisattaÑ
punappunaÑ passantÊ uppannasinehÈ hutvÈ cintesi “mayhaÑ dhanaÑ bahu
nikkÈraÓena nassissati, iminÈ saddhiÑ ekato hutvÈ idaÑ dhanaÑ datvÈ
maÑsaÑ vikkiÓÈpetvÈ khÈdissÈmÊ”ti. SÈ ekadivasaÑ ekaÑ kahÈpaÓaÑ
mukhena ÉaÑsitvÈ bodhisattassa santikaÑ agamÈsi. So taÑ disvÈ
piyavÈcÈya samÈlapanto “kiÑ nu kho amma kahÈpaÓaÑ gahetvÈ ÈgatÈsÊ”ti
Èha. TÈta imaÑ gahetvÈ attanÈpi paribhuÒja, mayhampi maÑsaÑ ÈharÈti. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ kahÈpaÓaÑ ÈdÈya gharaÑ gantvÈ ekena mÈsakena
maÑsaÑ kiÓitvÈ ÈharitvÈ tassÈ adÈsi. SÈ taÑ gahetvÈ attano nivÈsaÔÔhÈnaÑ
gantvÈ yathÈruciyÈ khÈdi. Tato paÔÔhÈya iminÈva niyÈmena divase divase
bodhisattassa kahÈpaÓaÑ deti, sopissÈ maÑsaÑ Èharati.
AthekadivasaÑ taÑ m|sikaÑ biÄÈro aggahesi. Atha naÑ sÈ evamÈha
“mÈ samma maÑ mÈresÊ”ti. KiÑ kÈraÓÈ na mÈressÈmi. AhaÒhi chÈto
maÑsaÑ khÈditukÈmo, na sakkÈ mayÈ na mÈretunti. KiÑ pana
ekadivasameva maÑsaÑ khÈditukÈmosi, udÈhu niccakÈlanti. LabhamÈno
niccakÈlampi khÈditukÈmomhÊti. Yadi evaÑ ahaÑ te niccakÈlaÑ maÑsaÑ
dassÈmi, vissajjehi manti. Atha naÑ biÄÈro “tena hi appamattÈ hohÊ”ti
vissajjesi. Tato paÔÔhÈya sÈ attano ÈbhataÑ maÑsaÑ dve koÔÔhÈse katvÈ
ekaÑ biÄÈrassa deti, ekaÑ sayaÑ khÈdati. Atha naÑ ekadivasaÑ aÒÒopi
biÄÈro aggahesi, tampi tatheva saÒÒÈpetvÈ attÈnaÑ vissajjÈpesi. Tato
paÔÔhÈya tayo koÔÔhÈse katvÈ khÈdanti. Puna aÒÒo aggahesi, tampi tatheva
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saÒÒÈpetvÈ attÈnaÑ mocÈpesi. Tato paÔÔhÈya cattÈro koÔÔhÈse katvÈ
khÈdanti. Puna aÒÒo aggahesi, tampi tatheva saÒÒÈpetvÈ attÈnaÑ mocÈpesi.
Tato paÔÔhÈya paÒca koÔÔhÈse katvÈ khÈdanti. SÈ paÒcamaÑ koÔÔhÈsaÑ
khÈdamÈnÈ appÈhÈratÈya kilantÈ kisÈ ahosi appamaÑsalohitÈ.
Bodhisatto taÑ disvÈ “amma kasmÈ milÈtÈsÊ”ti vatvÈ “iminÈ nÈma
kÈraÓenÈ”ti vutte “tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ kasmÈ mayhaÑ nÈcikkhi, ahamettha
kÈtabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti taÑ samassÈsetvÈ suddhaphalikapÈsÈÓena guhaÑ
katvÈ ÈharitvÈ “amma tvaÑ imaÑ guhaÑ pavisitvÈ nipajjitvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ
pharusÈhi vÈcÈhi santajjeyyÈsÊ”ti Èha. SÈ guhaÑ pavisitvÈ nipajji. Atheko
biÄÈro ÈgantvÈ “dehi ajja me maÑsan”ti Èha. Atha naÑ m|sikÈ “are
duÔÔhabiÄÈra kiÑ te ahaÑ maÑsahÈrikÈ, attano puttÈnaÑ maÑsaÑ khÈdÈ”ti
tajjesi. BiÄÈro phalikaguhÈya nipannabhÈvaÑ ajÈnanto kodhavasena
m|sikaÑ gaÓhissÈmÊ”ti sahasÈva pakkhanditvÈ hadayena phalikaguhÈyaÑ
pahari. TÈvadevassa hadayaÑ bhijji, akkhÊni nikkhamanÈkÈrappattÈni jÈtÈni.
So tattheva jÊvitakkhayaÑ patvÈ ekamantaÑ paÔicchannaÔÔhÈne pati.
Eten|pÈyena aparopi aparopÊti cattÈropi janÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓiÑsu.
Tato paÔÔhÈya m|sikÈ nibbhayÈ hutvÈ bodhisattassa devasikaÑ dve tayo
kahÈpaÓe deti. EvaÑ anukkamena sabbampi dhanaÑ bodhisattasseva adÈsi.
Te ubhopi yÈvajÊvaÑ mettiÑ abhinditvÈ yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
137. “Yatthe’ko labhate babbu, dutiyo tattha jÈyati.
Tatiyo ca catuttho ca, idaÑ te babbukÈ bilan”ti.
Tattha yatthÈti yasmiÑ ÔhÈne. Babb|ti biÄÈro. Dutiyo tattha jÈyatÊti
yattha eko m|sikaÑ vÈ maÑsaÑ vÈ labhati, dutiyopi tattha biÄÈro jÈyati
uppajjati, tathÈ tatiyo ca catuttho ca. EvaÑ te tadÈ cattÈro biÄÈrÈ ahesuÑ.
HutvÈ ca pana divase divase maÑsaÑ khÈdantÈ te babbukÈ idaÑ
phalikamayaÑ bilaÑ urena paharitvÈ sabbepi jÊvitakkhayaÑ pattÈti.

506

KhuddakanikÈya

EvaÑ satthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ cattÈro biÄÈrÈ cattÈro bhikkh| ahesuÑ, m|sikÈ KÈÓamÈtÈ,
pÈsÈÓakoÔÔakamaÓikÈro pana ahameva ahosin”ti.
BabbujÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. GodhÈjÈtakavaÓÓanÈ (138)
KiÑ te jaÔÈhi dummedhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ
kathitasadisameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
godhÈyoniyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. TadÈ eko paÒcÈbhiÒÒo uggatapo tÈpaso
ekaÑ paccantagÈmaÑ nissÈya araÒÒÈyatane paÓÓasÈlÈyaÑ vasati,
gÈmavÈsino tÈpasaÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahanti. Bodhisatto tassa
ca~kamanakoÔiyaÑ ekasmiÑ vammike vasati, vasanto ca pana divase divase
dve tayo vÈre tÈpasaÑ upasa~kamitvÈ dhamm|pasaÑhitaÑ
atth|pasaÑhitaÒca vacanaÑ sutvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ vasanaÔÔhÈnameva
gacchati. AparabhÈge tÈpaso gÈmavÈsino ÈpucchitvÈ pakkÈmi. Pakkamante
ca pana tasmiÑ sÊlavatasampanne tÈpase aÒÒo k|ÔatÈpaso ÈgantvÈ tasmiÑ
assamapade vÈsaÑ kappesi. Bodhisatto “ayampi sÊlavÈ”ti sallakkhetvÈ
purimanayeneva tassa santikaÑ agamÈsi.
AthekadivasaÑ nidÈghasamaye akÈlameghe vuÔÔhe vammikehi
makkhikÈ nikkhamiÑsu, tÈsaÑ khÈdanatthaÑ godhÈ ÈhiÓÉiÑsu.
GÈmavÈsino nikkhamitvÈ makkhikÈkhÈdakÈ godhÈ gahetvÈ
siniddhasambhÈrasaÑyuttaÑ ambilÈnambilaÑ godhÈmaÑsaÑ sampÈdetvÈ
tÈpasassa adaÑsu. TÈpaso godhÈmaÑsaÑ khÈditvÈ rasataÓhÈya baddho
“idaÑ maÑsaÑ atimadhuraÑ, kissa maÑsaÑ nÈmetan”ti pucchitvÈ
“godhÈmaÑsan”ti sutvÈ “mama santikaÑ mahÈgodhÈ Ègacchati, taÑ
mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti cintesi. CintetvÈ ca pana bhÈjanaÒca
sappiloÓÈdÊni ca ÈharÈpetvÈ ekamante ÔhapetvÈ muggaramÈdÈya kÈsÈvena
paÔicchÈdetvÈ paÓÓasÈlÈdvÈre bodhisattassa ÈgamanaÑ olokayamÈno
upasant|pasanto viya hutvÈ
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nisÊdi. Bodhisatto sÈyanhasamaye “tÈpasassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti
nikkhamitvÈ upasa~kamantova tassa indriyavippakÈraÑ disvÈ cintesi
“nÈyaÑ tÈpaso aÒÒesu divasesu nisÊdanÈkÈrena nisinno, ajjesa maÑ
olokentopi duÔÔhindriyo hutvÈ oloketi, pariggaÓhissÈmi nan”ti. So tÈpasassa
heÔÔhÈvÈte ÔhatvÈ godhÈmaÑsagandhaÑ ghÈyitvÈ “iminÈ k|ÔatÈpasena ajja
godhÈmaÑsaÑ khÈditaÑ bhavissati, tenesa rasataÓhÈya baddho ajja maÑ
attano santikaÑ upasa~kamantaÑ muggarena paharitvÈ maÑsaÑ pacitvÈ
khÈditukÈmo bhavissatÊ”ti tassa santikaÑ anupagantvÈva paÔikkamitvÈ
vicarati.
TÈpaso bodhisattassa anÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ “iminÈ ‘ayaÑ maÑ
paharitukÈmo’ti ÒÈtaÑ bhavissati, tena kÈraÓena nÈgacchati,
anÈgacchantassÈpissa kuto muttÊ”ti muggaraÑ nÊharitvÈ khipi. So tassa
aggana~guÔÔhameva ÈsÈdesi. Bodhisatto vegena vammikaÑ pavisitvÈ aÒÒena
chiddena sÊsaÑ ukkhipitvÈ “ambho k|ÔajaÔila ahaÑ tava santikaÑ
upasa~kamanto ‘sÊlavÈ’ti saÒÒÈya upasa~kamiÑ, idÈni pana te mayÈ
k|ÔabhÈvo ÒÈto, tÈdisassa mahÈcorassa kiÑ iminÈ pabbajjÈli~genÈ”ti vatvÈ
taÑ garahanto imaÑ gÈthamÈha–
138. “KiÑ te jaÔÈhi dummedha, kiÑ te ajinasÈÔiyÈ.
AbbhantaraÑ te gahanaÑ, bÈhiraÑ parimajjasÊ”ti.
Tattha kiÑ te jaÔÈhi dummedhÈti ambho dummedha nippaÒÒa etÈ
pabbajitena dhÈretabbÈ jaÔÈ, pabbajjÈguÓarahitassa kiÑ te tÈhi jaÔÈhÊti attho.
KiÑ te ajinasÈÔiyÈti ajinasÈÔiyÈ anucchavikassa saÑvarassa abhÈvakÈlato
paÔÔhÈya kiÑ te ajinasÈÔiyÈ. AbbhantaraÑ te gahananti tava abbhantaraÑ
hadayaÑ rÈgadosamohagahanena gahanaÑ paÔicchannaÑ. BÈhiraÑ
parimajjasÊti so tvaÑ abbhantare gahane nhÈnÈdÊhi1 ceva li~gagahanena ca
bÈhiraÑ parimajjasi, taÑ parimajjanto kaÒjikap|ritalÈbu viya visap|ritacÈÔi
viya ÈsÊvisap|ritavammiko viya g|thap|ritacittaghaÔo viya ca bahimaÔÔhova
hosi, kiÑ tayÈ corena idha vasantena, sÊghaÑ ito palÈyÈhi,
______________________________________________________________
1. Abbhantarena gahanena taÓhÈdÊhi (Ka)
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no ce palÈyasi, gÈmavÈsÊnaÑ te ÈcikkhitvÈ niggahaÑ kÈrÈpessÈmÊti.
EvaÑ bodhisatto k|ÔatÈpasaÑ tajjetvÈ vammikameva pÈvisi,
k|ÔatÈpasopi tato pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
k|ÔatÈpaso ayaÑ kuhako ahosi, purimo sÊlavantatÈpaso SÈriputto,
godhÈpaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
GodhÈjÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. UbhatobhaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ (139)
AkkhÊ bhinnÈ paÔo naÔÔhoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso seyyathÈpi nÈma chavÈlÈtaÑ ubhatopadittaÑ majjhe
g|thagataÑ nevÈraÒÒe kaÔÔhatthaÑ pharati, na gÈme kaÔÔhatthaÑ pharati,
evameva Devadatto evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ ubhato bhaÔÔho
ubhato paribÈhiro jÈto, gihiparibhogÈ ca parihÊno, sÈmaÒÒatthaÒca na
parip|retÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave Devadatto
idÈneva ubhato bhaÔÔho hoti, atÊtepi ubhato bhaÔÔho ahosiyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto rukkhadevatÈ
hutvÈ nibbatti. TadÈ ekasmiÑ gÈmake bÈÄisikÈ vasanti. Atheko bÈÄisiko
baÄisaÑ ÈdÈya daharena puttena saddhiÑ yasmiÑ sobbhe pakatiyÈpi bÈÄisikÈ
macche gaÓhanti, tattha gantvÈ baÄisaÑ khipi. BaÄiso udakapaÔicchanne
ekasmiÑ khÈÓuke laggi. BÈÄisiko taÑ ÈkaÉÉhituÑ asakkonto cintesi “ayaÑ
baÄiso mahÈmacche laggo bhavissati, puttakaÑ mÈtu santikaÑ pesetvÈ
paÔivissakehi saddhiÑ kalahaÑ kÈrÈpemi, evaÑ ito na koci koÔÔhÈsaÑ
paccÈsÊsissatÊ”ti. So puttaÑ Èha “gaccha tÈta, amhehi mahÈmacchassa
laddhabhÈvaÑ mÈtu ÈcikkhÈhi,
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‘paÔivissakehi kira saddhiÑ kalahaÑ karohÊ’ti vadehÊ”ti. So puttaÑ pesetvÈ
baÄisaÑ ÈkaÉÉhituÑ asakkonto rajjucchedanabhayena uttarisÈÔakaÑ thale
ÔhapetvÈ udakaÑ otaritvÈ macchalobhena macchaÑ upadhÈrento khÈÓukehi
paharitvÈ dvepi akkhÊni bhindi. Thale ÔhapitasÈÔakaÑpissa coro hari. So
vedanÈppatto hutvÈ hatthena akkhÊni uppÊÄayamÈno gahetvÈ udakÈ uttaritvÈ
kampamÈno sÈÔakaÑ pariyesati.
SÈpissa bhariyÈ “kalahaÑ katvÈ kassaci apaccÈsÊsanabhÈvaÑ
karissÈmÊ”ti ekasmiÑyeva kaÓÓe tÈlapaÓÓaÑ piÄandhitvÈ ekaÑ akkhiÑ
ukkhalimasiyÈ aÒjetvÈ kukkuraÑ a~kenÈdÈya paÔivissakagharaÑ agamÈsi.
Atha naÑ ekÈ sahÈyikÈ evamÈha “ekasmiÑyeva te kaÓÓe tÈlapaÓÓaÑ
piÄandhitaÑ, ekaÑ akkhi aÒjitaÑ, piyaputtaÑ viya kukkuraÑ a~kenÈdÈya
gharato gharaÑ gacchasi, kiÑ ummattikÈsi jÈtÈ”ti. “NÈhaÑ ummattikÈ,
tvaÑ pana maÑ akÈraÓena akkosasi paribhÈsasi, idÈni taÑ gÈmabhojakassa
santikaÑ gantvÈ aÔÔha kahÈpaÓe daÓÉÈpessÈmÊ”ti evaÑ kalahaÑ katvÈ
ubhopi gÈmabhojakassa santikaÑ agamaÑsu. Kalahe visodhiyamÈne
tassÈyeva matthake daÓÉo pati. Atha naÑ bandhitvÈ “daÓÉaÑ dehÊ”ti
pothetuÑ ÈrabhiÑsu.
RukkhadevatÈ gÈme tassÈ imaÑ pavattiÑ, araÒÒe cassÈ patino taÑ
byasanaÑ disvÈ khandhantare ÔhitÈ “bho purisa tuyhaÑ udakepi kammanto
paduÔÔho thalepi, ubhatobhaÔÔho jÈto”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
139. “AkkhÊ bhinnÈ paÔo naÔÔho, sakhigehe ca bhaÓÉanaÑ.
Ubhato paduÔÔhÈ kammantÈ1, udakamhi thalamhi cÈ”ti.
Tattha sakhigehe ca bhaÓÉananti sakhÊ nÈma sahÈyikÈ, tassÈ ca gehe
tava bhariyÈya bhaÓÉanaÑ kataÑ, bhaÓÉanaÑ katvÈ bandhitvÈ pothetvÈ
daÓÉaÑ dÈpiyati. Ubhato paduÔÔhÈ kammantÈti evaÑ tava dvÊsupi ÔhÈnesu
kammantÈ paduÔÔhÈyeva bhinnÈyeva. Kataresu dvÊsu? Udakamhi thalamhi
cÈti, akkhibhedena paÔanÈsena ca udake kammantÈ paduÔÔhÈ, sakhigehe
bhaÓÉanena thale kammantÈ paduÔÔhÈti.
______________________________________________________________
1. PaduÔÔhakammanto (SÊ), paduÔÔho kammanto (I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
bÈÄisiko Devadatto ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
UbhatobhaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KÈkajÈtakavaÓÓanÈ (140)
NiccaÑ ubbiggahadayÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ÒÈtatthacariyaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu DvÈdasakanipÈte
BhaddasÈlajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kÈkayoniyaÑ
nibbatti. AthekadivasaÑ raÒÒo purohito bahinagare nadiyaÑ nhÈyitvÈ
gandhe vilimpitvÈ mÈlaÑ piÄandhitvÈ varavatthanivattho nagaraÑ pÈvisi.
NagaradvÈratoraÓe dve kÈkÈ nisinnÈ honti. Tesu eko ekaÑ Èha “samma
ahaÑ imassa brÈhmaÓassa matthake sarÊravaÄaÒjaÑ pÈtessÈmÊ”ti. Itaro “mÈ
te etaÑ rucci, ayaÑ brÈhmaÓo issaro, issarajanena ca saddhiÑ veraÑ nÈma
pÈpakaÑ. AyaÒhi kuddho sabbepi kÈke vinÈseyyÈ”ti. Na sakkÈ mayÈ na
kÈtunti. “Tena hi paÒÒÈyissasÊ”ti vatvÈ itaro kÈko palÈyi. So toraÓassa
heÔÔhÈbhÈgaÑ sampatte brÈhmaÓe olambakaÑ cÈlento viya tassa matthake
vaccaÑ pÈtesi. BrÈhmaÓo kujjhitvÈ kÈkesu veraÑ bandhi.
TasmiÑ kÈle ekÈ bhatiyÈ vÊhikoÔÔikadÈsÊ vÊhiÑ gehadvÈre Ètape
pattharitvÈ rakkhantÊ nisinnÈva niddaÑ okkami. TassÈ pamÈdaÑ ÒatvÈ eko
dÊghalomako eÄako ÈgantvÈ vÊhiÑ khÈdi, sÈ pabujjhitvÈ taÑ disvÈ palÈpesi.
EÄako dutiyampi, tatiyampi tassÈ tatheva niddÈyanakÈle ÈgantvÈ vÊhiÑ
khÈdi. SÈpi taÑ tikkhattuÑ palÈpetvÈ cintesi “ayaÑ punappunaÑ khÈdanto
upaÉÉhavÊhiÑ khÈdissati, bahu me chedo bhavissati, idÈnissa puna
anÈgamanakÈraÓaÑ karissÈmÊ”ti. SÈ alÈtaÑ gahetvÈ niddÈyamÈnÈ viya
nisÊditvÈ vÊhikhÈdanatthÈya eÄake sampatte uÔÔhÈya
______________________________________________________________
1. Khu 5. 242 piÔÔhe.
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alÈtena eÄakaÑ pahari, lomÈni aggiÑ gaÓhiÑsu. So sarÊre jhÈyante “aggiÑ
nibbÈpessÈmÊ”ti vegena gantvÈ hatthisÈlÈya samÊpe ekissÈ tiÓakuÔiyÈ sarÊraÑ
ghaÑsi, sÈ pajjali. Tato uÔÔhitÈ jÈlÈ hatthisÈlaÑ gaÓhi. HatthisÈlÈsu
jhÈyantÊsu hatthipiÔÔhÈni jhÈyiÑsu, bah| hatthÊ vaÓitasarÊrÈ ahesuÑ. VejjÈ
hatthÊ aroge kÈtuÑ asakkontÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ purohitaÑ Èha “Ècariya
hatthivejjÈ hatthÊ tikicchituÑ na sakkonti, api kiÒci bhesajjaÑ jÈnÈsÊ”ti.
JÈnÈmi mahÈrÈjÈti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. KÈkavasÈ mahÈrÈjÈti. RÈjÈ “tena
hi kÈke mÈretvÈ vasaÑ ÈharathÈ”ti Èha. Tato paÔÔhÈya kÈke mÈretvÈ vasaÑ
alabhitvÈ tattha tattheva rÈsiÑ karonti, kÈkÈnaÑ mahÈbhayaÑ uppajji.
TadÈ bodhisatto asÊtikÈkasahassaparivÈro mahÈsusÈne vasati. Atheko
kÈko gantvÈ kÈkÈnaÑ uppannabhayaÑ bodhisattassa Èrocesi. So cintesi
“ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo mayhaÑ ÒÈtakÈnaÑ uppannabhayaÑ harituÑ samattho
nÈma natthi, harissÈmi nan”ti dasa pÈramiyo ÈvajjetvÈ mettÈpÈramiÑ
purecÈrikaÑ katvÈ ekavegena pakkhanditvÈ vivaÔamahÈvÈtapÈnena pavisitvÈ
raÒÒo Èsanassa heÔÔhÈ pÈvisi. Atha naÑ eko manusso gahitukÈmo ahosi.
RÈjÈ “saraÓaÑ paviÔÔho, mÈ gaÓhÊ”ti vÈresi. MahÈsatto thokaÑ vissamitvÈ
mettÈpÈramiÑ ÈvajjetvÈ heÔÔhÈsanÈ nikkhamitvÈ rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja
raÒÒÈ nÈma chandÈdivasena agantvÈ rajjaÑ kÈretuÑ vaÔÔati. YaÑ yaÑ
kammaÑ kattabbaÑ hoti, sabbaÑ nisamma upadhÈretvÈ kÈtuÑ vaÔÔati.
YaÒca kayiramÈnaÑ nipphajjati, tadeva kÈtuÑ vaÔÔati, na itaraÑ. Sace hi
rÈjÈno yaÑ kayiramÈnaÑ na nipphajjati, taÑ karonti, mahÈjanassa
maraÓabhayapariyosÈnaÑ mahÈbhayaÑ uppajjati. Purohito veravasiko
hutvÈ musÈvÈdaÑ abhÈsi, kÈkÈnaÑ vasÈ nÈma natthÊ”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ
pasannacitto bodhisattassa kaÒcanabhaddapÊÔhaÑ dÈpetvÈ tattha nisinnassa
pakkhantarÈni satapÈkasahassapÈkatelehi makkhÈpetvÈ kaÒcanataÔÔake
rÈjÈrahaÑ subhojanaÑ bhojÈpetvÈ pÈnÊyaÑ pÈyetvÈ suhitaÑ vigatadarathaÑ
mahÈsattaÑ etadavoca “paÓÉita tvaÑ ‘kÈkÈnaÑ vasÈ nÈma natthÊ’ti vadesi,
kena kÈraÓena nesaÑ vasÈ na hotÊ”ti. Bodhisatto
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“iminÈ ca iminÈ ca kÈraÓenÈ”ti sakalanivesanaÑ ekaravaÑ katvÈ dhammaÑ
desento imaÑ gÈthamÈha–
140. “NiccaÑ ubbiggahadayÈ, sabbalokavihesakÈ.
TasmÈ nesaÑ vasÈ natthi, kÈkÈnamhÈka ÒÈtinan”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–mahÈrÈja kÈkÈ nÈma niccaÑ ubbiggamÈnasÈ
bhayappattÈva viharanti, sabbalokassa ca vihesakÈ, khattiyÈdayo manussepi
itthipurisepi kumÈrakumÈrikÈdayopi viheÔhentÈ kilamentÈva vicaranti, tasmÈ
imehi dvÊhi kÈraÓehi nesaÑ amhÈkaÑ ÒÈtÊnaÑ kÈkÈnaÑ vasÈ nÈma natthi.
AtÊtepi na bh|tapubbÈ, anÈgatepi na bhavissatÊti.
EvaÑ mahÈsatto imaÑ kÈraÓaÑ uttÈnaÑ katvÈ “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma
anisamma anupadhÈretvÈ kammaÑ na kattabban”ti rÈjÈnaÑ bodhesi. RÈjÈ
tussitvÈ bodhisattaÑ rajjena p|jesi. Bodhisatto rajjaÑ raÒÒoyeva paÔidatvÈ
rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ yÈci. RÈjÈ
tassa dhammadesanaÑ sutvÈ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ kÈkÈnaÑ
nibaddhadÈnaÑ paÔÔhapesi. Divase divase taÓÉulambaÓassa bhattaÑ pacitvÈ
nÈnaggarasehi omadditvÈ kÈkÈnaÑ dÊyati, mahÈsattassa pana
rÈjabhojanameva dÊyittha.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ Œnando ahosi, kÈkarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
KÈkajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
AsampadÈnavaggo cuddasamo.
TassuddÈnaÑ
AsampadÈnabhÊrukaÑ, ghatÈsanajhÈnasodhaÑ.
CandÈbhaÑ suvaÓÓahaÑsaÑ, babbugodhubhatobhaÔÔhaÑ.
KÈkarÈjÈti te dasÈti.
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15. KakaÓÔakavagga
1. GodhÈjÈtakavaÓÓanÈ (141)
Na pÈpajanasaÑsevÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ
vipakkhaseviÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu
MahiÄÈmukhajÈtake kathitasadisameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
godhÈyoniyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. So vayappatto nadÊtÊre mahÈbile
anekagodhÈsataparivÈro vÈsaÑ kappesi. Tassa putto godhÈpillako ekena
kakaÓÔakena saddhiÑ santhavaÑ katvÈ tena saddhiÑ sammodamÈno
viharanto “kakaÓÔakaÑ parissajissÈmÊ”ti avattharati. Tassa tena saddhiÑ
vissÈsaÑ godhÈrÈjassa ÈrocesuÑ. GodhÈrÈjÈ puttaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta
tvaÑ aÔÔhÈne vissÈsaÑ karosi, kakaÓÔakÈ nÈma nÊcajÈtikÈ, tehi saddhiÑ
vissÈso na kattabbo. Sace tvaÑ tena saddhiÑ vissÈsaÑ karissasi, taÑ
kakaÓÔakaÑ nissÈya sabbampetaÑ godhÈkulaÑ vinÈsaÑ pÈpuÓissati, ito
paÔÔhÈya etena saddhiÑ vissÈsaÑ mÈ akÈsÊ”ti Èha. So karotiyeva. Bodhisatto
punappunaÑ kathentopi tassa tena saddhiÑ vissÈsaÑ vÈretuÑ asakkonto
“avassaÑ amhÈkaÑ etaÑ kakaÓÔakaÑ nissÈya bhayaÑ uppajjissati, tasmiÑ
uppanne palÈyanamaggaÑ sampÈdetuÑ vaÔÔatÊ”ti ekena passena vÈtabilaÑ
kÈrÈpesi.
Puttopissa anukkamena mahÈsarÊro ahosi, kakaÓÔako pana
purimappamÈÓoyeva. Itaro “kakaÓÔakaÑ parissajissÈmÊ”ti antarantarÈ
avattharatiyeva, kakaÓÔakassa pabbatak|Ôena avattharaÓakÈlo viya hoti. So
kilamanto cintesi “sace ayaÑ aÒÒÈni katipayÈni divasÈni maÑ evaÑ
parissajissati, jÊvitaÑ me natthi, ekena luddakena saddhiÑ ekato hutvÈ imaÑ
godhÈkulaÑ vinÈsessÈmÊ”ti. AthekadivasaÑ nidÈghasamaye meghe vuÔÔhe
vammikamakkhikÈ uÔÔhahiÑsu, tato tato godhÈ nikkhamitvÈ makkhikÈyo
khÈdanti. Eko godhÈluddako godhÈbilaÑ bhindanatthÈya kuddÈlaÑ gahetvÈ
sunakhehi saddhiÑ araÒÒaÑ pÈvisi. KakaÓÔako taÑ disvÈ “ajja attano
manorathaÑ p|ressÈmÊ”ti taÑ upasa~kamitvÈ avid|re nipajjitvÈ “bho purisa
kasmÈ araÒÒe vicarasÊ”ti pucchi, so
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“godhÈnaÑ atthÈyÈ”ti Èha. “AhaÑ anekasatÈnaÑ godhÈnaÑ ÈsayaÑ jÈnÈmi,
aggiÒca palÈlaÒca ÈdÈya ehÊ”ti taÑ tattha netvÈ “imasmiÑ ÔhÈne palÈlaÑ
pakkhipitvÈ aggiÑ datvÈ dh|maÑ katvÈ samantÈ sunakhe ÔhapetvÈ sayaÑ
mahÈmuggaraÑ gahetvÈ nikkhantÈ nikkhantÈ godhÈ paharitvÈ mÈretvÈ
rÈsiÑ katvÈ yÈhÊ”ti1 evaÒca pana vatvÈ “ajja paccÈmittassa piÔÔhiÑ
passissÈmÊ”ti ekasmiÑ ÔhÈne sÊsaÑ ukkhipitvÈ nipajji. Luddakopi
palÈladh|maÑ akÈsi, dh|mo bilaÑ pÈvisi, godhÈ dh|mandhÈ
maraÓabhayatajjitÈ nikkhamitvÈ palÈyituÑ ÈraddhÈ. Luddako nikkhantaÑ
nikkhantaÑ paharitvÈ mÈresi, tassa hatthato muttÈ sunakhÈ gaÓhiÑsu.
GodhÈnaÑ mahÈvinÈso uppajji.
Bodhisatto “kakaÓÔakaÑ nissÈya bhayaÑ uppannan”ti ÒatvÈ
“pÈpapurisasaÑsaggo nÈma na kattabbo, pÈpe nissÈya hitasukhaÑ nÈma
natthi, ekassa pÈpakakaÓÔakassa vasena ettakÈnaÑ godhÈnaÑ vinÈso jÈto”ti
vÈtabilena palÈyanto imaÑ gÈthamÈha–
141. “Na pÈpajanasaÑsevÊ, accantasukhamedhati.
GodhÈkulaÑ kakaÓÔÈva, kaliÑ pÈpeti attÈnan”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–pÈpajanasaÑsevÊ puggalo accantasukhaÑ
ekantasukhaÑ nirantarasukhaÑ nÈma na edhati na vindati na paÔilabhati.
YathÈ kiÑ? GodhÈkulaÑ kakaÓÔÈva. YathÈ kakaÓÔakato godhÈkulaÑ
sukhaÑ na labhati, evaÑ pÈpajanasaÑsevÊ puggalo sukhaÑ na labhati.
PÈpajanaÑ pana sevanto ekanteneva kaliÑ pÈpeti attÈnaÑ, kali vuccati
vinÈso, ekanteneva pÈpasevÊ attÈnaÒca aÒÒe ca attanÈ saddhiÑ vasante
vinÈsaÑ pÈpeti. PÈÄiyaÑ pana “phalaÑ pÈpeyyÈ”ti2 likhanti. TaÑ
byaÒjanaÑ AÔÔhakathÈyaÑ natthi, atthopissa na yujjati. TasmÈ
yathÈvuttameva gahetabbaÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kakaÓÔako Devadatto ahosi, bodhisattassa putto anovÈdako godhÈpillako
vipakkhasevÊ bhikkhu, godhÈrÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
GodhÈjÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. RÈsiÑ karohÊti (SÊ)

2. PhalaÑ pÈpetÊti (SÊ), kaliÑ pÈpeyyÈti (SyÈ)
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2. Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ (142)
EtaÑ hi te durÈjÈnanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÑ hi bhikkh|naÑ
kathaÑ sutvÈ satthÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva mayhaÑ vadhÈya
parisakkati, pubbepi parisakkiyeva, na ca maÑ mÈretuÑ asakkhi, sayameva
pana kilanto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
si~gÈlayoniyaÑ nibbattitvÈ si~gÈlarÈjÈ hutvÈ si~gÈlagaÓaparivuto
susÈnavane vihÈsi. Tena samayena RÈjagahe ussavo ahosi, yebhuyyena
manussÈ suraÑ pivanti, surÈchaÓoyeva kireso. Athettha sambahulÈ dhuttÈ
bahuÑ suraÒca maÑsaÒca ÈharÈpetvÈ maÓÉitapasÈdhitÈ gÈyitvÈ gÈyitvÈ
suraÒca pivanti, maÑsaÒca khÈdanti. TesaÑ paÔhamayÈmÈvasÈne maÑsaÑ
khÊyi, surÈ pana bahukÈva. Atheko dhutto “maÑsakhaÓÉaÑ dehÊ”ti Èha.
“MaÑsaÑ khÊÓan”ti ca vutte “mayi Ôhite maÑsakkhayo nÈma natthÊ”ti vatvÈ
“ÈmakasusÈne matamanussamaÑsaÑ khÈdanatthÈya Ègate si~gÈle mÈretvÈ
maÑsaÑ ÈharissÈmÊ”ti muggaraÑ gahetvÈ niddhamanamaggena nagarÈ
nikkhamitvÈ susÈnaÑ gantvÈ muggaraÑ gahetvÈ matako viya uttÈno nipajji.
TasmiÑ khaÓe bodhisatto si~gÈlagaÓaparivuto tattha gato taÑ disvÈ “nÈyaÑ
matako”ti ÒatvÈpi “suÔÔhutaraÑ upaparikkhissÈmÊ”ti tassa adhovÈtena gantvÈ
sarÊragandhaÑ ghÈyitvÈ tathatovassa amatakabhÈvaÑ ÒatvÈ “lajjÈpetvÈ naÑ
uyyojessÈmÊ”ti gantvÈ muggarakoÔiyaÑ ÉaÑsitvÈ ÈkaÉÉhi, dhutto
muggaraÑ na vissaji, upasa~kamantampi na olokento naÑ1 gÈÄhataraÑ
aggahesi. Bodhisatto paÔikkamitvÈ “bho purisa sace tvaÑ matako
bhaveyyÈsi, na mayi muggaraÑ ÈkaÉÉhante gÈÄhataraÑ gaÓheyyÈsi, iminÈ
kÈraÓena tava matakabhÈvo vÈ amatakabhÈvo vÈ dujjÈno”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
142. “EtaÑ hi te durÈjÈnaÑ, yaÑ sesi matasÈyikaÑ.
Yassa te kaÉÉhamÈnassa, hatthÈ daÓÉo na muccatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Upasa~kamantaÑ pana olokentova (Ka)
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Tattha etaÑ hi te durÈjÈnanti etaÑ kÈraÓaÑ tava duviÒÒeyyaÑ. YaÑ
sesi matasÈyikanti yena kÈraÓena tvaÑ matasÈyikaÑ sesi, matako viya
hutvÈ sayasi. Yassa te kaÉÉhamÈnassÈti yassa tava daÓÉakoÔiyaÑ gahetvÈ
kaÉÉhiyamÈnassa hatthato daÓÉo na muccati, so tvaÑ tathato matako nÈma
na hosÊti.
EvaÑ vutte so dhutto “ayaÑ mama amatakabhÈvaÑ jÈnÈtÊ”ti uÔÔhÈya
daÓÉaÑ khipi, daÓÉo virajjhi. Dhutto “gaccha, viraddho dÈnisi mayÈ”ti Èha.
Bodhisatto nivattitvÈ “bho purisa maÑ virajjhantopi tvaÑ aÔÔha mahÈniraye
soÄasa ca ussadaniraye aviraddhoyevÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. Dhutto kiÒci
alabhitvÈ susÈnÈ nikkhamitvÈ parikhÈyaÑ nhÈyitvÈ Ègatamaggeneva
nagaraÑ pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dhutto Devadatto ahosi, si~gÈlarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VirocajÈtakavaÓÓanÈ (143)
LasÊ ca te nipphalitÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
gayÈsÊse sugatÈlayassa dassitabhÈvaÑ Èrabbha kathesi. Devadatto hi
parihÊnajjhÈno lÈbhasakkÈraparihÊno “attheko2 upÈyo”ti cintetvÈ SatthÈraÑ
paÒca vatth|ni yÈcitvÈ alabhamÈno dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ saddhivihÈrike
adhunÈ pabbajite dhammavinayamhi akovide paÒcasate bhikkh| gahetvÈ
GayÈsÊsaÑ gantvÈ saÑghaÑ bhinditvÈ ekasÊmÈyaÑ ÈveÓikaÑ
saÑghakammaÑ3 akÈsi. SatthÈ tesaÑ bhikkh|naÑ ÒÈÓaparipÈkakÈlaÑ ÒatvÈ
dve aggasÈvake pesesi. Te disvÈ Devadatto tuÔÔhamÈnaso rattiÑ dhammaÑ
desayamÈno “BuddhalÊlaÑ karissÈmÊ”ti sugatÈlayaÑ dassento
“vigatathinamiddho kho Èvuso SÈriputta bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ
bhikkh|naÑ dhammÊkathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ ÈyamissÈmÊ”ti
vatvÈ niddaÑ
______________________________________________________________
1. Devadattena (SyÈ, Ka)

2. Atthesa (SÊ, I)

3. ŒveÓisaÑghakammÈni (SÊ, I)
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upagato. Dve aggasÈvakÈ tesaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ desetvÈ
maggaphalehi pabodhetvÈ sabbe ÈdÈya VeÄuvanameva paccÈgamiÑsu.
KokÈliko vihÈraÑ tucchaÑ disvÈ Devadattassa santikaÑ gantvÈ “Èvuso
Devadatta parisaÑ te bhinditvÈ dve aggasÈvakÈ vihÈraÑ tucchaÑ katvÈ
gatÈ, tvaÑ pana niddÈyasiyevÈ”ti vatvÈ uttarÈsa~gamassa apanetvÈ
bhittiyaÑ piÔÔhikaÓÔakaÑ phusanto viya paÓhiyÈ naÑ hadaye pahari.
TÈvadevassa mukhato lohitaÑ uggaÒchi. So tato paÔÔhÈya gilÈno ahosi.
SatthÈ theraÑ pucchi “SÈriputta tumhÈkaÑ gatakÈle Devadatto kiÑ akÈsÊ”ti.
Bhante Devadatto amhe disvÈ “BuddhalÊlaÑ karissÈmÊ”ti sugatÈlayaÑ
dassetvÈ mahÈvinÈsaÑ pattoti. SatthÈ “na kho SÈriputta Devadatto idÈneva
mama anukaronto vinÈsaÑ patto, pubbepi pattoyevÈ”ti vatvÈ therena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kesarasÊho
hutvÈ Himavantappadese kaÒcanaguhÈyaÑ vÈsaÑ kappesi. So ekadivasaÑ
kaÒcanaguhÈya nikkhamitvÈ vijambhitvÈ catuddisaÑ oloketvÈ sÊhanÈdaÑ
naditvÈ gocarÈya pakkanto mahÈmahiÑsaÑ vadhitvÈ varamaÑsaÑ khÈditvÈ
ekaÑ saraÑ otaritvÈ maÓivaÓÓassa udakassa kucchiÑ p|retvÈ guhaÑ
sandhÈya pÈyÈsi. Atheko si~gÈlo gocarappasuto sahasÈva sÊhaÑ disvÈ
palÈyituÑ asakkonto sÊhassa purato pÈdesu patitvÈ nipajji. “KiÑ jambukÈ”ti
ca vutte “ahaÑ te sÈmi pÈde upaÔÔhÈtukÈmo”ti Èha. SÊho “sÈdhu ehi, maÑ
upaÔÔhaha, varamaÑsÈni taÑ khÈdÈpessÈmÊ”ti vatvÈ si~gÈlaÑ ÈdÈya
kaÒcanaguhaÑ agamÈsi. Si~gÈlo tato paÔÔhÈya sÊhavighÈsaÑ khÈdati. So
katipÈhaccayeneva th|lasarÊro ahosi.
Atha naÑ ekadivasaÑ guhÈya nipannakova sÊho Èha “gaccha jambuka,
pabbatasikhare ÔhatvÈ pabbatapÈde saÒcarantesu hatthi-assamahiÑsÈdÊsu
yassa maÑsaÑ khÈditukÈmosi, taÑ oloketvÈ ÈgantvÈ ‘asukamaÑsaÑ
khÈditukÈmomhÊ’ti vatvÈ maÑ vanditvÈ ‘viroca sÈmÊ’ti vadÈhi, ahaÑ taÑ
vadhitvÈ madhuramaÑsaÑ khÈditvÈ tuyhampi dassÈmÊ”ti. Si~gÈlo
pabbatasikharaÑ abhiruhitvÈ nÈnappakÈre mige oloketvÈ yasseva maÑsaÑ
khÈditukÈmo hoti, kaÒcanaguhaÑ pavisitvÈ tameva
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sÊhassa ÈrocetvÈ pÈdesu patitvÈ “viroca sÈmÊ”ti vadati. SÊho vegena
pakkhanditvÈ sacepi mattavaravÈraÓo hoti, tattheva naÑ jÊvitakkhayaÑ
pÈpetvÈ sayampi varamaÑsaÑ khÈdati, si~gÈlassapi deti. Si~gÈlo
kucchip|raÑ maÑsaÑ khÈditvÈ guhaÑ pavisitvÈ niddÈyati. So gacchante
gacchante kÈle mÈnaÑ vaÉÉhesi “ahampi catuppadova, kiÑkÈraÓÈ divase
divase parehi posiyamÈno viharÈmi, ito paÔÔhÈya ahampi hatthi-Èdayo
hanitvÈ maÑsaÑ khÈdissÈmi, sÊhopi migarÈjÈ ‘viroca sÈmÊ’ti vuttameva
padaÑ nissÈya varavÈraÓe vadheti, ahampi sÊhena ‘viroca jambukÈ’ti maÑ
vadÈpetvÈ ekaÑ varavÈraÓaÑ vadhitvÈ maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti.
So sÊhaÑ upasa~kamitvÈ etadavoca “sÈmi mayÈ dÊgharattaÑ tumhehi
vadhitavaravÈraÓÈnaÑ maÑsaÑ khÈditaÑ, ahampi ekaÑ varavÈraÓaÑ
mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditukÈmo, tasmÈ tumhehi nipannaÔÔhÈne
kaÒcanaguhÈyaÑ nipajjissÈmi, tumhe pabbatapÈde vicarantaÑ varavÈraÓaÑ
oloketvÈ mama santikaÑ ÈgantvÈ ‘viroca jambukÈ’ti vadetha,
ettakamattasmiÑ1 maccheraÑ mÈ karitthÈ”ti. Atha naÑ sÊho Èha “na tvaÑ
jambuka vÈraÓe vadhituÑ samatthe sÊhakule uppanno, vÈraÓaÑ vadhitvÈ
maÑsaÑ khÈdanasamattho si~gÈlo nÈma loke natthi, mÈ te etaÑ rucci, mayÈ
vadhitavaravÈraÓÈnaÒÒeva maÑsaÑ khÈditvÈ vasÈ”ti. So evaÑ vuttepi
viramituÑ na icchi, punappunaÑ yÈciyeva. SÊho taÑ vÈretuÑ asakkonto
sampaÔicchitvÈ “tena hi mama vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ nipajjÈ”ti jambukaÑ
kaÒcanaguhÈyaÑ nipajjÈpetvÈ sayaÑ pabbatapÈde mattavaravÈraÓaÑ
oloketvÈ guhÈdvÈraÑ gantvÈ “viroca jambukÈ”ti Èha. Si~gÈlo
kaÒcanaguhÈya nikkhamitvÈ vijambhitvÈ catuddisaÑ oloketvÈ tikkhattuÑ
vassitvÈ “mattavaravÈraÓassa kumbhe patissÈmÊ”ti pakkhanditvÈ virajjhitvÈ
pÈdam|le pati. VÈraÓo dakkhiÓapÈdaÑ ukkhipitvÈ tassa sÊsaÑ akkami,
sÊsaÔÔhÊni cuÓÓavicuÓÓÈni ahesuÑ. Athassa sarÊraÑ vÈraÓo pÈdena
saÑgharitvÈ rÈsiÑ katvÈ upari laÓÉaÑ pÈtetvÈ koÒcanÈdaÑ nadanto
araÒÒaÑ pÈvisi.
Bodhisatto imaÑ pavattiÑ disvÈ “idÈni viroca jambukÈ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Ettakamattampi (SÊ, SyÈ, I)
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143. “LasÊ ca te nipphalitÈ, matthako ca padÈlito.
SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, ajja kho tvaÑ virocasÊ”ti.
Tattha lasÊti matthalu~gaÑ. NipphalitÈti nikkhantÈ. EvaÑ bodhisatto
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Devadatto ahosi, sÊho pana ahameva ahosin”ti.
VirocajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. Na~guÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ (144)
Bahumpe’taÑ asabbhi jÈtavedÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ÈjÊvakÈnaÑ micchÈtapaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira ÈjÊvakÈ
JetavanapiÔÔhiyaÑ nÈnappakÈraÑ micchÈtapaÑ caranti. SambahulÈ bhikkh|
tesaÑ
ukkuÔikappadhÈnavaggulivatakaÓÔakÈpassayapaÒcÈtapatapanÈdibhedaÑ
micchÈtapaÑ disvÈ BhagavantaÑ pucchiÑsu “atthi nu kho bhante imaÑ
micchÈtapaÑ nissÈya kusalaÑ vÈ vuÉÉhi vÈ”ti. SatthÈ “na bhikkhave
evar|paÑ micchÈtapaÑ nissÈya kusalaÑ vÈ vuÉÉhi vÈ atthi,pubbe paÓÉitÈ
‘evar|paÑ tapaÑ nissÈya kusalaÑ vÈ vuÉÉhi vÈ bhavissatÊ’ti saÒÒÈya
jÈtaggiÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ aggijuhanÈdivasena kiÒci vuÉÉhiÑ
apassantÈ aggiÑ udakena nibbÈpetvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ abhiÒÒÈ ca
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesun”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbatti. Tassa jÈtadivase mÈtÈpitaro jÈtaggiÑ gahetvÈ
ÔhapesuÑ. Atha naÑ soÄasavassakÈle etadavocuÑ “mayaÑ te putta
jÈtadivase aggiÑ gaÓhimha. Sacesi agÈraÑ ajjhÈvasitukÈmo, tayo vede
uggaÓha. Atha brahmalokaÑ gantukÈmo, aggiÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ
aggiÑ paricaranto mahÈbrahmÈnaÑ ÈrÈdhetvÈ brahmalokaparÈyaÓo hohÊ”ti.
So “na mayhaÑ agÈrena attho”ti aggiÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ
assamapadaÑ mÈpetvÈ aggiÑ paricaranto araÒÒe vihÈsi. So ekadivasaÑ
paccantagÈmake godakkhiÓaÑ labhitvÈ taÑ
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goÓaÑ assamapadaÑ netvÈ cintesi “aggibhagavantaÑ gomaÑsaÑ
khÈdÈpessÈmÊ”ti. Athassa etadahosi “idha loÓaÑ natthi, aggibhagavÈ aloÓaÑ
khÈdituÑ na sakkhissati, gÈmato loÓaÑ ÈharitvÈ aggibhagavantaÑ
saloÓakaÑ khÈdÈpessÈmÊ”ti. So taÑ tattheva bandhitvÈ loÓatthÈya gÈmakaÑ
agamÈsi. TasmiÑ gate sambahulÈ luddakÈ taÑ ÔhÈnaÑ ÈgatÈ goÓaÑ disvÈ
vadhitvÈ maÑsaÑ pacitvÈ khÈditvÈ na~guÔÔhaÒca ja~ghaÒca cammaÒca
tattheva chaÉÉetvÈ avasesamaÑsaÑ ÈdÈya agamaÑsu.
BrÈhmaÓo ÈgantvÈ na~guÔÔhÈdimattameva disvÈ cintesi “ayaÑ
aggibhagavÈ attano santakampi rakkhituÑ na sakkoti, maÑ pana kadÈ
rakkhissati. IminÈ aggiparicaraÓena niratthakena bhavitabbaÑ, natthi
itonidÈnaÑ kusalaÑ vÈ vuÉÉhi vÈ”ti. So aggiparicariyÈya vigatacchando
“hambho aggibhagavÈ tvaÑ attanopi santakaÑ rakkhituÑ asakkonto maÑ
kadÈ rakkhissasi, maÑsaÑ natthi, ettakenapi tussÈhÊ”ti na~guÔÔhÈdÊni
aggimhi pakkhipanto imaÑ gÈthamÈha–
144. “Bahumpe’taÑ asabbhi jÈtaveda,
YaÑ taÑ vÈladhinÈ’bhip|jayÈma.
MaÑsÈrahassa nattha’jja maÑsaÑ,
Na~guÔÔhampi bhavaÑ paÔiggahÈt|”ti.
Tattha bahumpe’tanti ettakampi bahuÑ. AsabbhÊti asappurisa
asÈdhujÈtika. JÈtavedÈti aggiÑ Èlapati. Aggi hi jÈtamattova vediyati
paÒÒÈyati pÈkaÔo hoti, tasmÈ “jÈtavedo”ti vuccati. YaÑ taÑ
vÈladhinÈ’bhip|jayÈmÈti yaÑ ajja mayaÑ attanopi santakaÑ rakkhituÑ
asamatthaÑ BhagavantaÑ vÈladhinÈ abhip|jayÈma, etampi tava bahumevÈti
dasseti. MaÑsÈrahassÈti maÑsaÑ arahassa tuyhaÑ natthi ajja maÑsaÑ.
Na~guÔÔhampi bhavaÑ paÔiggahÈt|ti attano santakaÑ rakkhituÑ asakkonto
bhavaÑ imaÑ saja~ghacammaÑ1 na~guÔÔhampi paÔiggaÓhÈt|ti.
EvaÑ vatvÈ mahÈsatto aggiÑ udakena nibbÈpetvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo
ahosi.
______________________________________________________________
1. Sakhuraja~ghacammaÑ (SÊ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

521

SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“nibbutaggitÈpaso ahameva tena samayenÈ”ti.
Na~guÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. RÈdhajÈtakavaÓÓanÈ (145)
Na tvaÑ rÈdha vijÈnÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu
indriyajÈtake Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ ÈmantetvÈ “bhikkhu
mÈtugÈmo nÈma arakkhiyo, ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ rakkhantÈpi rakkhituÑ na
sakkonti. Tvampi pubbe etaÑ ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ rakkhantopi rakkhituÑ
nÈsakkhi, idÈni kathaÑ rakkhissasÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sukayoniyaÑ
nibbatti. KÈsiraÔÔhe eko brÈhmaÓo bodhisattaÒca kaniÔÔhabhÈtaraÒcassa
puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ posesi. Tesu bodhisattassa “PoÔÔhapÈdo”ti nÈmaÑ
ahosi, itarassa “RÈdho”ti. Tassa pana brÈhmaÓassa bhariyÈ anÈcÈrÈ hoti
dussÊlÈ. So vohÈratthÈya gacchanto ubhopi bhÈtaro Èha “tÈtÈ sace vo mÈtÈ
brÈhmaÓÊ anÈcÈraÑ Ècarati, vÈreyyÈtha nan”ti. Bodhisatto Èha “sÈdhu tÈta,
vÈretuÑ sakkontÈ vÈreyyÈma, asakkontÈ tuÓhÊ bhavissÈmÈ”ti. EvaÑ
brÈhmaÓo brÈhmaÓiÑ sukÈnaÑ niyyÈdetvÈ vohÈratthÈya gato.
Tassa pana gatadivasato paÔÔhÈya brÈhmaÓÊ aticarituÑ ÈraddhÈ,
pavisantÈnaÒca nikkhamantÈnaÒca anto natthi, tassÈ kiriyaÑ disvÈ rÈdho
bodhisattaÑ Èha “bhÈtika amhÈkaÑ pitÈ ‘sace vo mÈtÈ anÈcÈraÑ Ècarati,
vÈreyyÈthÈ’ti vatvÈ gato, idÈni cesÈ anÈcÈraÑ Ècarati, vÈrema nan”ti.
Bodhisatto “tÈta tvaÑ attano abyattatÈya bÈlabhÈvena evaÑ vadesi,
mÈtugÈmaÑ nÈma ukkhipitvÈ carantÈpi rakkhituÑ na sakkonti. YaÑ
kammaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, na taÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
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145. “Na tvaÑ rÈdha vijÈnÈsi, aÉÉharatte anÈgate.
AbyayataÑ1 vilapasi, virattÈ kosiyÈyane”ti.

Tattha na tvaÑ rÈdha vijÈnÈsi, aÉÉharatte anÈgateti tÈta rÈdha tvaÑ na
jÈnÈsi, aÉÉharatte anÈgate paÔhamayÈmeyeva ettakÈ janÈ ÈgatÈ, idÈni ko
jÈnÈti, kittakÈpi Ègamissanti. AbyayataÑ vilapasÊti tvaÑ abyattavilÈpaÑ
vilapasi. VirattÈ kosiyÈyaneti mÈtÈ no kosiyÈyanÊ brÈhmaÓÊ virattÈ
amhÈkaÑ pitari nippemÈ jÈtÈ. SacassÈ tasmiÑ sineho vÈ pemaÑ vÈ
bhaveyya, na evar|paÑ anÈcÈraÑ kareyyÈti imamatthaÑ etehi byaÒjanehi
pakÈsesi.
EvaÑ pakÈsetvÈ ca pana brÈhmaÓiyÈ saddhiÑ RÈdhassa vattuÑ na
adÈsi. SÈpi yÈva brÈhmaÓassa anÈgamanÈ yathÈruciyÈ vicari. BrÈhmaÓo
ÈgantvÈ PoÔÔhapÈdaÑ pucchi “tÈta kÊdisÊ vo mÈtÈ”ti. Bodhisatto
brÈhmaÓassa sabbaÑ yathÈbh|taÑ kathetvÈ “kiÑ te tÈta evar|pÈya
dussÊlÈyÈ”ti vatvÈ “tÈta amhehi mÈtuyÈ dosassa kathitakÈlato paÔÔhÈya na
sakkÈ idha vasitun”ti brÈhmaÓassa pÈde vanditvÈ saddhiÑ rÈdhena uppatitvÈ
araÒÒaÑ agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsesi,
saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ brÈhmaÓo
ca brÈhmaÓÊ ca eteyeva dve janÈ ahesuÑ, RÈdho Œnando, PoÔÔhapÈdo pana
ahameva ahosin”ti.
RÈdhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SamuddakÈkajÈtakavaÓÓanÈ (146)
Api nu hanukÈ santÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto sambahule
mahallake bhikkh| Èrabbha kathesi. Te kira gihikÈle SÈvatthiyaÑ kuÔumbikÈ
aÉÉhÈ mahaddhanÈ aÒÒamaÒÒasahÈyakÈ ekato hutvÈ puÒÒÈni karontÈ Satthu
dhammadesanaÑ sutvÈ “mayaÑ mahallakÈ, kiÑ no gharÈvÈsena, Satthu
santike ramaÓÊye BuddhasÈsane pabbajitvÈ dukkhassantaÑ
______________________________________________________________
1. AbyÈyataÑ (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

523

karissÈmÈ”ti sabbaÑ sÈpateyyaÑ puttadhÊtÈdÊnaÑ datvÈ assumukhaÑ
ÒÈtisaÑghaÑ pahÈya SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ pabbajiÑsu. PabbajitvÈ
pana pabbajjÈnur|paÑ samaÓadhammaÑ na kariÑsu, mahallakabhÈvena
dhammampi na pariyÈpuÓiÑsu, gihikÈle viya pabbajitakÈlepi
vihÈrapariyante paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ ekatova vasiÑsu. PiÓÉÈya carantÈpi
aÒÒattha agantvÈ yebhuyyena attano puttadÈrasseva gehaÑ gantvÈ
bhuÒjiÑsu. Tesu ekassa purÈÓadutiyikÈ sabbesampi mahallakattherÈnaÑ
upakÈrÈ ahosi, tasmÈ sesÈpi attanÈ laddhaÑ ÈhÈraÑ gahetvÈ tassÈyeva gehe
nisÊditvÈ bhuÒjanti. SÈpi tesaÑ yathÈsannihitaÑ s|pabyaÒjanaÑ deti. SÈ
aÒÒatarena rogena phuÔÔhÈ kÈlamakÈsi. Atha te mahallakattherÈ vihÈraÑ
gantvÈ aÒÒamaÒÒaÑ gÊvÈsu gahetvÈ “madhurahattharasÈ upÈsikÈ kÈlakatÈ”ti
vihÈrapaccante rodantÈ vicariÑsu. TesaÑ saddaÑ sutvÈ ito cito ca bhikkh|
sannipatitvÈ “Èvuso kasmÈ rodathÈ”ti pucchiÑsu. Te “amhÈkaÑ sahÈyassa
purÈÓadutiyikÈ madhurahattharasÈ kÈlakatÈ amhÈkaÑ ativiya upakÈrÈ, ‘idÈni
kuto tathÈr|piÑ labhissÈmÈ’ti iminÈ kÈraÓena rodimhÈ”ti ÈhaÑsu.
TesaÑ taÑ vippakÈraÑ disvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso iminÈ nÈma kÈraÓena mahallakattherÈ aÒÒamaÒÒaÑ
gÊvÈsu gahetvÈ vihÈrapaccante rodantÈ vicarantÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈnevete tassÈ kÈlakiriyÈya rodantÈ vicaranti,
pubbepete imaÑ kÈkayoniyaÑ nibbattitvÈ samudde mataÑ nissÈya
‘samudda-udakaÑ ussiÒcitvÈ etaÑ nÊharissÈmÈ’ti vÈyamantÈ paÓÉite nissÈya
jÊvitaÑ labhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
samuddadevatÈ hutvÈ nibbatti. Atheko kÈko attano bhariyaÑ kÈkiÑ ÈdÈya
gocaraÑ pariyesamÈno samuddatÊraÑ agamÈsi. TasmiÑ kÈle manussÈ
samuddatÊre khÊrapÈyÈsamacchamaÑsasurÈdÊhi nÈgabalikammaÑ katvÈ
pakkamiÑsu. Atha so kÈko balikammaÔÔhÈnaÑ gantvÈ khÊrÈdÊni disvÈ
saddhiÑ kÈkiyÈ khÊrapÈyÈsamacchamaÑsÈdÊni bhuÒjitvÈ bahuÑ suraÑ pivi.
Te ubhopi surÈmadamattÈ “samuddakÊÄaÑ kÊÄissÈmÈ”ti velante nisÊditvÈ
nhÈyituÑ
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ÈrabhiÑsu. AthekÈ |mi ÈgantvÈ kÈkiÑ gahetvÈ samuddaÑ pavesesi.
Tameko maccho maÑsaÑ khÈditvÈ ajjhohari. KÈko “bhariyÈ me matÈ”ti
rodi paridevi. Athassa paridevanasaddaÑ sutvÈ bah| kÈkÈ sannipatitvÈ “kiÑ
kÈraÓÈ rodasÊ”ti pucchiÑsu. SahÈyikÈ vo velante nhÈyamÈnÈ |miyÈ haÔÈti.
Te sabbepi ekaravaÑ ravantÈ rodiÑsu. Atha nesaÑ etadahosi “idaÑ
samudda-udakaÑ nÈma amhÈkaÑ kiÑ pahosi, udakaÑ ussiÒcitvÈ samuddaÑ
tucchaÑ katvÈ sahÈyikaÑ nÊharissÈmÈ”ti. Te mukhaÑ p|retvÈ p|retvÈ
udakaÑ bali chaÉÉenti, loÓ|dakena ca gale sussamÈne uÔÔhÈyuÔÔhÈya thalaÑ
gantvÈ vissamanti.
Te han|su kilantesu mukhesu sukkhantesu akkhÊsu rattesu dÊnÈ kilantÈ
hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ÈmantetvÈ “ambho mayaÑ samudda-udakaÑ gahetvÈ
bahi pÈtema, gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna udakena p|rati, samuddaÑ tucchaÑ
kÈtuÑ na sakkhissÈmÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈhaÑsu–
146. “Api nu hanukÈ santÈ, mukhaÒca parisussati.
OramÈma na pÈrema, p|rateva mahodadhÊ”ti.
Tattha api nu hanukÈ santÈti api no hanukÈ santÈ, api amhÈkaÑ hanukÈ
kilantÈ. OramÈma na pÈremÈti mayaÑ attano balena mahÈsamudda-udakaÑ
ÈkaÉÉhÈma osÈrema, tucchaÑ pana naÑ kÈtuÑ na sakkoma. AyaÒhi
p|rateva mahodadhÊti.
EvaÒca pana vatvÈ sabbepi te kÈkÈ “tassÈ kÈkiyÈ evar|paÑ nÈma
tuÓÉaÑ ahosi, evar|pÈni vaÔÔakkhÊni, evar|paÑ chavisaÓÔhÈnaÑ, evar|po
madhurasaddo. SÈ no imaÑ corasamuddaÑ nissÈya naÔÔhÈ”ti bahuÑ
vippalapiÑsu. Te evaÑ vippalapamÈne samuddadevatÈ bheravar|paÑ
dassetvÈ palÈpesi, evaÑ tesaÑ sotthi ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kÈkÊ
ayaÑ purÈÓadutiyikÈ ahosi, kÈko mahallakatthero, sesakÈkÈ
sesamahallakattherÈ, samuddadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
SamuddakÈkajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
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7. PuppharattajÈtakavaÓÓanÈ (147)
NayidaÑ dukkhaÑ aduÑ dukkhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi BhagavatÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti vutte “saccan”ti vatvÈ “kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti
ca puÔÔho “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti vatvÈ “madhurahattharasÈ bhante sÈ itthÊ, na
sakkomi taÑ vinÈ vasitun”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “esÈ te bhikkhu
anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ nissÈya s|le uttÈsito etaÒÒeva
patthayamÈno1 kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatto, idÈni naÑ kasmÈ puna
patthesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
ÈkÈsaÔÔhadevatÈ ahosi. Atha BÈrÈÓasiyaÑ kattikarattivÈrachaÓo sampatto
hoti, nagaraÑ devanagaraÑ viya ala~kariÑsu. Sabbo jano chaÓakÊÄÈnissito
ahosi. Ekassa pana duggatamanussassa ekameva ghanasÈÔakayugaÑ ahosi.
So taÑ sudhotaÑ dhovÈpetvÈ obhaÒjÈpetvÈ satavalikaÑ sahassavalikaÑ
kÈretvÈ Ôhapesi. Atha naÑ bhariyÈ evamÈha “icchÈmahaÑ sÈmi ekaÑ
kusumbharattaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ tava kaÓÔhe laggÈ
kattikarattivÈraÑ caritun”ti. Bhadde kuto amhÈkaÑ daliddÈnaÑ
kusumbhaÑ, suddhavatthaÑ nivÈsetvÈ kÊÄÈhÊti. KusumbharattaÑ
alabhamÈnÈ chaÓakÊÄaÑ na kÊÄissÈmi, tvaÑ aÒÒaÑ itthiÑ gahetvÈ kÊÄass|ti.
Bhadde kiÑ maÑ pÊÄesi, kuto amhÈkaÑ kusumbhanti. SÈmi purisassa
icchÈya sati kiÑ nÈma natthi, nanu raÒÒo kusumbhavatthusmiÑ bahu
kusumbhanti. Bhadde taÑ ÔhÈnaÑ rakkhasapariggahitapokkharaÓisadisaÑ,
balavÈrakkhÈ, na sakkÈ upasa~kamituÑ, mÈ te etaÑ rucci, yathÈladdheneva
tussass|ti. SÈmi rattibhÈge andhakÈre sati purisassa agamanÊyaÔÔhÈnaÑ nÈma
natthÊti. Iti so tÈya punappunaÑ kathentiyÈ kilesavasena tassÈ vacanaÑ
gahetvÈ “hotu bhadde, mÈ cintayitthÈ”ti taÑ samassÈsetvÈ rattibhÈge jÊvitaÑ
pariccajitvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ raÒÒo kusumbhavatthuÑ gantvÈ vatiÑ
madditvÈ antovatthuÑ pÈvisi. ŒrakkhamanussÈ vatisaddaÑ sutvÈ “coro
coro”ti parivÈretvÈ gahetvÈ paribhÈsitvÈ koÔÔetvÈ bandhitvÈ pabhÈtÈya
rattiyÈ raÒÒo dassesuÑ.
______________________________________________________________
1. ParidevamÈno (SÊ, SyÈ, I)
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RÈjÈ “gacchatha, naÑ s|le uttÈsethÈ”ti Èha. Atha naÑ pacchÈbÈhaÑ
bandhitvÈ vajjhabheriyÈ vajjamÈnÈya nagarÈ nikkhamÈpetvÈ s|le uttÈsesuÑ.
BalavavedanÈ pavattanti, kÈkÈ sÊse nilÊyitvÈ kaÓayaggasadisehi tuÓÉehi
akkhÊni vijjhanti.
So tathÈr|pampi dukkhaÑ amanasikaritvÈ tameva itthiÑ anussaritvÈ
“tÈya nÈmamhi ghanapuppharattavatthanivatthÈya kaÓÔhe
ÈsattabÈhuyugaÄÈya saddhiÑ kattikarattivÈrato parihÊno”ti cintetvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
147. “NayidaÑ dukkhaÑ aduÑ dukkhaÑ, yaÑ maÑ tudati vÈyaso.
YaÑ sÈmÈ puppharattena, kattikaÑ nÈnubhossatÊ”ti.
Tattha nayidaÑ dukkhaÑ aduÑ dukkhaÑ, yaÑ maÑ tudati vÈyasoti
yaÒca idaÑ s|le lagganapaccayaÑ kÈyikacetasikadukkhaÑ, yaÒca
lohamayehi viya tuÓÉehi vÈyaso tudati, idaÑ sabbampi mayhaÑ na
dukkhaÑ, aduÑ dukkhaÑ etaÑyeva pana me dukkhanti attho. KataraÑ?
YaÑ sÈmÈ puppharattena, kattikaÑ nÈnubhossatÊti, yaÑ sÈ piya~gusÈmÈ
mama bhariyÈ ekaÑ kusumbharattaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ evaÑ
ghanapuppharattena vatthayugena acchannÈ mama kaÓÔhe gahetvÈ
kattikarattivÈraÑ nÈnubhavissati, idaÑ mayhaÑ dukkhaÑ, etadeva hi maÑ
bÈdhatÊti. So evaÑ mÈtugÈmaÑ Èrabbha vippalapantoyeva kÈlaÑ katvÈ
niraye nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
jayampatikÈva idÈni jayampatikÈ, taÑ kÈraÓaÑ paccakkhaÑ katvÈ ÔhitÈ
ÈkÈsaÔÔhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
PuppharattajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ (148)
NÈhaÑ punaÑ na ca punanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
kilesaniggahaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira paÒcasatamattÈ sahÈyakÈ
mahÈvibhavÈ seÔÔhiputtÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ sÈsane uraÑ datvÈ
pabbajitvÈ Jetavane antokoÔisanthÈre vihariÑsu. AthekadivasaÑ tesaÑ
aÉÉharattasamaye kilesanissito sa~kappo uppajji. Te
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ukkaÓÔhitvÈ attanÈ jahitakilese puna gaÓhituÑ cittaÑ uppÈdayiÑsu. Atha
SatthÈ aÉÉharattasamanantare sabbaÒÒutaÒÒÈÓadaÓÉadÊpakaÑ ukkhipitvÈ
“katarÈya nu kho ratiyÈ Jetavane bhikkh| viharantÊ”ti bhikkh|naÑ
ajjhÈsayaÑ olokento tesaÑ bhikkh|naÑ abbhantare kÈmarÈgasa~kappassa
uppannabhÈvaÑ aÒÒÈsi. SatthÈ ca nÈma ekaputtikÈ itthÊ attano puttaÑ viya,
ekacakkhuko puriso cakkhuÑ viya attano sÈvake rakkhati. PubbaÓhÈdÊsu
yasmiÑ yasmiÑ samaye tesaÑ kilesÈ uppajjanti, te tesaÑ kilese tato paraÑ
vaÉÉhituÑ adatvÈ tasmiÑ tasmiÑyeva samaye niggaÓhÈti. Tenassa
etadahosi “ayaÑ cakkavattiraÒÒo antonagareyeva corÈnaÑ uppannakÈlo
viya vattati, idÈneva tesaÑ dhammadesanaÑ katvÈ te kilese niggaÓhitvÈ
arahattaÑ dassÈmÊ”ti. So surabhigandhakuÔito nikkhamitvÈ madhurassarena
“ŒnandÈ”ti ÈyasmantaÑ DhammabhaÓÉÈgÈrikaÑ ŒnandattheraÑ Èmantesi.
Thero “kiÑ bhante”ti ÈgantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Œnanda yattakÈ bhikkh|
antokoÔisanthÈre viharanti, sabbeva gandhakuÔipariveÓe sannipÈtehÊti. EvaÑ
kirassa ahosi “sacÈhaÑ teyeva paÒcasate bhikkh| pakkosÈpessÈmi. ‘SatthÈrÈ
no abbhantare kilesÈnaÑ uppannabhÈvo ÒÈto’ti saÑviggamÈnasÈ
dhammadesanaÑ sampaÔicchituÑ na sakkhissantÊ”ti. TasmÈ “sabbe
sannipÈtehÊ”ti Èha. Thero “sÈdhu bhante”ti avÈpuraÓaÑ ÈdÈya pariveÓena
pariveÓaÑ ÈhiÓÉitvÈ sabbe bhikkh| gandhakuÔipariveÓe sannipÈtetvÈ
BuddhÈsanaÑ paÒÒapesi.
SatthÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya silÈpathaviyaÑ
patiÔÔhahamÈno sineru viya paÒÒatte BuddhÈsane nisÊdi ÈveÄÈveÄÈ
yamakayamakÈ chabbaÓÓaghanabuddharasmiyo vissajjento. TÈpi rasmiyo
pÈtimattÈ chattamattÈ k|ÔÈgÈrakucchimattÈ chijjitvÈ chijjitvÈ gaganatale
vijjulatÈ viya saÒcariÑsu, aÓÓavakucchiÑ khobhetvÈ
bÈlas|riyuggamanakÈlo viya ahosi. BhikkhusaÑghopi SatthÈraÑ vanditvÈ
garucittaÑ paccupaÔÔhapetvÈ rattakambalasÈÓiyÈ1 parikkhipanto viya
parivÈretvÈ nisÊdi. SatthÈ brahmassaraÑ nicchÈrento bhikkh| ÈmantetvÈ “na
bhikkhave bhikkhunÈ nÈma kÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ
vihiÑsÈvitakkanti
______________________________________________________________
1. RattakambalasÈÓiÑ (SÊ, SyÈ, I)
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ime tayo akusalavitakke vitakketuÑ vaÔÔati. Anto uppannakileso hi
‘parittako’ti avamaÒÒituÑ na vaÔÔati, kileso nÈma paccÈmittasadiso.
PaccÈmitto ca khuddako nÈma natthi, okÈsaÑ labhitvÈ vinÈsameva pÈpeti,
evameva appamattakopi kileso uppajjitvÈ vaÉÉhituÑ labhanto mahÈvinÈsaÑ
pÈpeti. Kileso nÈmesa halÈhalavis|pamo uppÈÔitacchavigaÓÉasadiso1
ÈsÊvisapaÔibhÈgo asani-aggisadiso allÊyituÑ na yutto Èsa~kitabbo.
UppannuppannakkhaÓeyeva paÔisa~khÈnabalena bhÈvanÈbalena yathÈ
muhuttampi hadaye aÔÔhatvÈ paduminipattÈ udakabindu viya vivaÔÔati2, evaÑ
pajahitabbo. PorÈÓakapaÓÉitÈpi appamattakampi kilesaÑ garahitvÈ yathÈ
puna abbhantare nuppajjati, evaÑ niggaÓhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
si~gÈlayoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ araÒÒe nadÊtÊre nivÈsaÑ kappesi.
Atheko jarahatthÊ Ga~gÈtÊre kÈlamakÈsi. Si~gÈlo gocarappasuto taÑ
matahatthisarÊraÑ disvÈ “mahÈ me gocaro uppanno”ti gantvÈ taÑ soÓÉe
ÉaÑsi, na~galÊsÈya daÔÔhakÈlo viya ahosi. So “natthettha
khÈditabbayuttakan”ti dantesu ÉaÑsi, thambhe3 daÔÔhakÈlo viya ahosi.
KaÓÓe ÉaÑsi, suppakoÔiyaÑ daÔÔhakÈlo viya ahosi. Udare ÉaÑsi, kus|le
daÔÔhakÈlo viya ahosi. PÈde ÉaÑsi, udukkhale daÔÔhakÈlo viya ahosi.
Na~guÔÔhe ÉaÑsi, musale daÔÔhakÈlo viya ahosi. So “etthÈpi natthi
khÈditabbayuttakan”ti sabbattha assÈdaÑ alabhanto vaccamagge ÉaÑsi,
mudup|ve daÔÔhakÈlo viya ahosi. So “laddhaÑ dÈni me imasmiÑ sarÊre
mudu khÈditabbayuttakaÔÔhÈnan”ti tato paÔÔhÈya khÈdanto antokucchiÑ
pavisitvÈ vakkahadayÈdÊni khÈditvÈ pipÈsitakÈle lohitaÑ pivitvÈ
nipajjitukÈmakÈle udaraÑ pattharitvÈ nipajjati.
Athassa etadahosi “idaÑ hatthisarÊraÑ mayhaÑ nivÈsasukhatÈya
gehasadisaÑ, khÈditukÈmatÈya sati pah|tamaÑsaÑ4, kiÑ dÈni me aÒÒattha
______________________________________________________________
1. UppÈditachavikaÓÉusadiso (SyÈ)

2. Nivattati (Ka)

3. AÔÔhimhi (Ka)

4. BahukaÑ maÑsaÑ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

529

kamman”ti. So aÒÒattha agantvÈ hatthikucchiyaÑyeva maÑsaÑ khÈditvÈ
vasati. Gacchante gacchante kÈle nidÈghe vÈtasamphassena ceva
s|riyarasmisantÈpena ca taÑ kuÓapaÑ sussitvÈ valiyo gaÓhi, si~gÈlassa
paviÔÔhadvÈraÑ pihitaÑ, antokucchiyaÑ andhakÈro ahosi. Si~gÈlassa
lokantarikanivÈso viya jÈto. KuÓape sussante maÑsampi sussi, lohitampi
pacchijji. So nikkhamanadvÈraÑ alabhanto bhayappatto hutvÈ sandhÈvanto
ito cito ca paharitvÈ nikkhamanadvÈraÑ pariyesamÈno vicarati. EvaÑ
tasmiÑ ukkhaliyaÑ piÔÔhapiÓÉi viya antokucchiyaÑ paccamÈne1
katipÈhaccayena mahÈmegho pÈvassi. Atha naÑ kuÓapaÑ temetvÈ uÔÔhÈya
pakatisaÓÔhÈnena aÔÔhÈsi, vaccamaggo vivaÔo hutvÈ tÈrakÈ viya paÒÒÈyi.
Si~gÈlo taÑ chiddaÑ disvÈ “idÈni me jÊvitaÑ laddhan”ti yÈva hatthisÊsÈ
paÔikkamitvÈ vegena pakkhanditvÈ vaccamaggaÑ sÊsena paharitvÈ
nikkhami, tassa saÒchannasarÊrattÈ2 sabbalomÈni vaccamagge allÊyiÑsu. So
tÈlakkhandhasadisena3 nillomena sarÊrena ubbiggacitto muhuttaÑ dhÈvitvÈ
nivattitvÈ nisinno sarÊraÑ oloketvÈ “idaÑ dukkhaÑ mayhaÑ na aÒÒena
kataÑ, lobhahetu pana lobhakÈraÓÈ lobhaÑ nissÈya mayÈ etaÑ kataÑ, ito
dÈni paÔÔhÈya na lobhavasiko bhavissÈmi, puna hatthisarÊraÑ nÈma na
pavisissÈmÊ”ti saÑviggahadayo hutvÈ imaÑ gÈthamÈha–
148. “NÈhaÑ punaÑ na ca punaÑ, na cÈpi apunappunaÑ.
HatthibondiÑ pavekkhÈmi, tathÈ hi bhayatajjito”ti.
Tattha na cÈpi apunappunanti a-kÈro nipÈtamatto. AyaÑ panetissÈ
sakalÈyapi gÈthÈya attho–ahaÒhi ito puna, tato ca punÈti vuttavÈrato puna
tatopi ca punappunaÑ vÈraÓasarÊrasa~khÈtaÑ hatthibondiÑ na pavekkhÈmi.
KiÑ kÈraÓÈ? TathÈ hi bhayatajjito, tathÈ hi ahaÑ imasmiÒÒeva pavesane
bhayatajjito maraÓabhayena santÈsaÑ saÑvegaÑ ÈpÈditoti.
______________________________________________________________
1. SijjamÈne (SÊ, I), nipajjamÈne (SyÈ)
2. SaÑsinnasarÊrattÈ (SÊ), sussinnasarÊrattÈ (SyÈ), saÑbhinnasarÊrattÈ (I)
3. TÈlakandasadisena (Ka)
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EvaÒca pana vatvÈ tatova palÈyitvÈ puna taÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ
hatthisarÊraÑ nivattitvÈpi na olokesi. Tato paÔÔhÈya na lobhavasiko ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave anto
uppannakilesassa nÈma vaÉÉhituÑ adatvÈ tattha tattheva naÑ niggaÓhituÑ
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi. SaccapariyosÈne
paÒcasatÈpi te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, avasesesu keci sotÈpannÈ,
keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino ahesuÑ. TadÈ si~gÈlo ahameva
ahosinti.
Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. EkapaÓÓajÈtakavaÓÓanÈ (149)
EkapaÓÓo ayaÑ rukkhoti idaÑ SatthÈ vesÈliÑ upanissÈya mahÈvane
k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto VesÈlikaÑ duÔÔhalicchavikumÈraÑ Èrabbha
kathesi. TasmiÒhi kÈle VesÈlinagaraÑ gÈvutagÈvutantare tÊhi pÈkÈrehi
parikkhittaÑ tÊsu ÔhÈnesu gopuraÔÔÈlakayuttaÑ paramasobhaggappattaÑ.
Tattha niccakÈlaÑ rajjaÑ kÈretvÈ vasantÈnaÒÒeva rÈj|naÑ satta sahassÈni
satta satÈni satta ca rÈjÈno honti, tattakÈyeva uparÈjÈno, tattakÈ senÈpatino,
tattakÈ bhaÓÉÈgÈrikÈ. TesaÑ rÈjakumÈrÈnaÑ antare eko
DuÔÔhalicchavikumÈro nÈma ahosi kodhano caÓÉo pharuso sÈhasiko,
daÓÉena ghaÔÔita-ÈsÊviso viya niccaÑ pajjalito kodhena. Tassa purato dve
tÊÓi vacanÈni kathetuÑ samattho nÈma natthi. TaÑ neva mÈtÈpitaro, na
ÒÈtayo, na mittasuhajjÈ sikkhÈpetuÑ sakkhiÑsu. Athassa mÈtÈpit|naÑ
etadahosi “ayaÑ kumÈro atipharuso sÈhasiko, ÔhapetvÈ SammÈsambuddhaÑ
aÒÒo imaÑ vinetuÑ samattho nÈma natthi, Buddhaveneyyena
bhavitabban”ti. Te taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ÈhaÑsu
“bhante ayaÑ kumÈro caÓÉo pharuso kodhena pajjalati, imassa ovÈdaÑ
dethÈ”ti.
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SatthÈ taÑ kumÈraÑ ovadi “kumÈra imesu nÈma sattesu caÓÉena
pharusena sÈhasikena viheÔhakajÈtikena na bhavitabbaÑ, pharusavÈco ca
nÈma vijÈtamÈtuyÈpi pitunopi puttadÈrassapi bhÈtibhaginÊnampi pajÈpatiyÈpi
mittabandhavÈnampi appiyo hoti amanÈpo, ÉaÑsituÑ Ègacchanto sappo
viya, aÔaviyaÑ uÔÔhitacoro viya, khÈdituÑ Ègacchanto yakkho viya ca
ubbejanÊyo hutvÈ dutiyacittavÈre nirayÈdÊsu nibbattati. DiÔÔheyeva ca
dhamme kodhano puggalo maÓÉitapasÈdhitopi dubbaÓÓova hoti,
puÓÓacandasassirikampissa mukhaÑ jÈlÈbhihatapadumaÑ viya
malaggahitakaÒcanÈdÈsamaÓÉalaÑ viya ca vir|paÑ hoti duddasikaÑ.
KodhaÑ nissÈya hi sattÈ satthaÑ ÈdÈya attanÈva attÈnaÑ paharanti, visaÑ
khÈdanti, rajjuyÈ ubbandhanti, papÈtÈ papatanti. EvaÑ kodhavasena kÈlaÑ
katvÈ nirayÈdÊsu uppajjanti, viheÔhakajÈtikÈpi diÔÔheva dhamme garahaÑ
patvÈ kÈyassa bhedÈ nirayÈdÊsu uppajjanti, puna manussattaÑ labhitvÈ
vijÈtakÈlato paÔÔhÈya rogabahulÈva honti. Cakkhurogo sotarogoti-ÈdÊsu ca
rogesu ekato uÔÔhÈya ekasmiÑ patanti, rogena aparimuttÈva hutvÈ niccaÑ
dukkhitÈva honti, tasmÈ sabbesu sattesu mettacittena hitacittena muducittena
bhavitabbaÑ. Evar|po hi puggalo nirayÈdibhayehi na parimuccatÊ”ti. So
kumÈro Satthu ovÈdaÑ sutvÈ ekovÈdeneva nihatamÈno danto nibbisevano
mettacitto muducitto ahosi. AÒÒaÑ akkosantampi paharantampi nivattitvÈ
na olokesi, uddhaÔadÈÔho viya sappo, aÄacchinno viya kakkaÔako,
chinnavisÈÓo viya ca usabho ahosi.
Tassa taÑ pavattiÑ ÒatvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso duÔÔhalicchavikumÈraÑ sucirampi ovaditvÈ neva
mÈtÈpitaro, na ÒÈtimittÈdayo dametuÑ sakkhiÑsu, SammÈsambuddho pana
taÑ ekovÈdeneva dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ mattavaravÈraÓaÑ viya
samuggahitÈneÒjakÈraÓaÑ akÈsi. YÈva subhÈsitaÑ cidaÑ–‘hatthidamakena
bhikkhave hatthidammo sÈrito ekaÑyeva disaÑ dhÈvati puratthimaÑ vÈ
pacchimaÑ vÈ uttaraÑ vÈ dakkhiÓaÑ vÈ. Assadamakena -pa-. Godamakena
-pa- dakkhiÓaÑ vÈ. TathÈgatena hi bhikkhave arahatÈ SammÈsambuddhena
purisadammo sÈrito aÔÔha disÈ vidhÈvati, r|pÊ r|pÈni passati. AyamekÈ disÈ
-pa-
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so vuccati yoggÈcariyÈnaÑ anuttaro purisadammasÈrathÊ’ti1. Na hi Èvuso
SammÈsambuddhena sadiso purisadammasÈrathÊ nÈma atthÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈnevesa mayÈ ekovÈdeneva damito,
pubbepÈhaÑ imaÑ ekovÈdeneva damesin”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
udiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ tayo vede
sabbasippÈni ca uggahetvÈ kiÒci kÈlaÑ gharÈvÈsaÑ vasitvÈ mÈtÈpit|naÑ
accayena isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
Himavante vÈsaÑ kappesi. Tattha ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya
janapadaÑ gantvÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase sunivattho
supÈruto tÈpasÈkappasampanno bhikkhÈya nagaraÑ pavisitvÈ rÈja~gaÓaÑ
pÈpuÓi. RÈjÈ sÊhapaÒjarena olokento taÑ disvÈ iriyÈpathe pasÊditvÈ “ayaÑ
tÈpaso santindriyo santamÈnaso yugamattadaso, padavÈre padavÈre
sahassatthavikaÑ Ôhapento viya sÊhavijambhitena Ègacchati. Sace
santadhammo nÈmeko atthi, imassa tenabbhantare bhavitabban”ti cintetvÈ
ekaÑ amaccaÑ olokesi. So “kiÑ karomi devÈ”ti Èha. EtaÑ tÈpasaÑ ÈnehÊti.
So “sÈdhu devÈ”ti bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ hatthato
bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ “kiÑ mahÈpuÒÒÈ”ti vutte “bhante rÈjÈ taÑ
pakkosatÊ”ti Èha. Bodhisatto “na mayaÑ rÈjakul|pakÈ, hemavantikÈ2
nÈmamhÈ”ti Èha. Amacco gantvÈ tamatthaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “aÒÒo
amhÈkaÑ kul|pako natthi, Ènehi nan”ti Èha. Amacco gantvÈ bodhisattaÑ
vanditvÈ yÈcitvÈ rÈjanivesanaÑ pavesesi.
RÈjÈ bodhisattaÑ vanditvÈ samussitasetacchatte kaÒcanapalla~ke
nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyattaÑ nÈnaggarasabhojanaÑ bhojetvÈ “kahaÑ
bhante vasathÈ”ti pucchi. HemavantikÈ mayaÑ mahÈrÈjÈti. IdÈni kahaÑ
gacchathÈti. VassÈrattÈnur|paÑ senÈsanaÑ upadhÈrema mahÈrÈjÈti. “Tena
hi bhante amhÈkaÒÒeva uyyÈne vasathÈ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
______________________________________________________________
1. Ma 3. 264 piÔÔhe.

2. HemavatakÈ (SÊ, I), HimavantakÈ (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

533

sayampi bhuÒjitvÈ bodhisattaÑ ÈdÈya uyyÈnaÑ gantvÈ paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni kÈretvÈ pabbajitaparikkhÈre datvÈ uyyÈnapÈlaÑ
paÔicchÈpetvÈ nagaraÑ pÈvisi. Tato paÔÔhÈya bodhisatto uyyÈne vasati.
RÈjÈpissa divase divase dvattikkhattuÑ upaÔÔhÈnaÑ gacchati.
Tassa pana raÒÒo duÔÔhakumÈro nÈma putto ahosi caÓÉo pharuso, neva
naÑ rÈjÈ dametuÑ asakkhi, na sesaÒÈtakÈ. AmaccÈpi brÈhmaÓagahapatikÈpi
ekato hutvÈ “sÈmi mÈ evaÑ kari, evaÑ kÈtuÑ na labbhÈ”ti kujjhitvÈ
kathentÈpi kathaÑ gÈhÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. RÈjÈ cintesi “ÔhapetvÈ mama
ayyaÑ HimavantatÈpasaÑ1 aÒÒo imaÑ kumÈraÑ dametuÑ samattho nÈma
natthi, soyeva naÑ damessatÊ”ti. So kumÈraÑ ÈdÈya bodhisattassa santikaÑ
gantvÈ “bhante ayaÑ kumÈro caÓÉo pharuso, mayaÑ imaÑ dametuÑ na
sakkoma, tumhe naÑ ekena upÈyena sikkhÈpethÈ”ti kumÈraÑ bodhisattassa
niyyÈdetvÈ pakkÈmi. Bodhisatto kumÈraÑ gahetvÈ uyyÈne vicaranto ekato
ekena, ekato ekenÈti dvÊhiyeva pattehi ekaÑ nimbapotakaÑ disvÈ kumÈraÑ
Èha “kumÈra etassa tÈva rukkhapotakassa paÓÓaÑ khÈditvÈ rasaÑ jÈnÈhÊ”ti.
So tassa ekaÑ pattaÑ khÈditvÈ rasaÑ ÒatvÈ “dhÊ”ti saha kheÄena bh|miyaÑ
nuÔÔhubhi. “KiÑ etaÑ kumÈrÈ”ti vutte “bhante idÈnevesa rukkho
halÈhalavis|pamo, vaÉÉhanto pana bah| manusse mÈressatÊ”ti taÑ
nimbapotakaÑ uppÈÔetvÈ hatthehi parimadditvÈ imaÑ gÈthamÈha–
149. “EkapaÓÓo ayaÑ rukkho, na bh|myÈ catura~gulo.
Phalena visakappena, mahÈ’yaÑ kiÑ bhavissatÊ”ti.
Tattha ekapaÓÓoti ubhosu passesu ekekapaÓÓo. Na bh|myÈ
catura~guloti bh|mito catura~gulamattampi na vaÉÉhito. PhalenÈti
phalarasena2. VisakappenÈti halÈhalavisasadisena. EvaÑ khuddakopi
samÈno evar|pena tittakena paÓÓena samannÈgatoti attho. MahÈ’yaÑ kiÑ
bhavissatÊti yadÈ panÈyaÑ vuddhippatto mahÈ bhavissati, tadÈ kiÑ nÈma
bhavissati, addhÈ manussamÈrako bhavissatÊti etaÑ uppÈÔetvÈ madditvÈ
chaÉÉesinti Èha.
______________________________________________________________
1. SÊlavantatÈpasaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. PalÈsena (SÊ, I)
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Atha naÑ bodhisatto etadavoca “kumÈra tvaÑ imaÑ nimbapotakaÑ
‘idÈneva evaÑtittako, mahallakakÈle kiÑ bhavissati, kuto imaÑ nissÈya
vuÉÉhÊ’ti uppÈÔetvÈ madditvÈ chaÉÉesi. YathÈ tvaÑ etasmiÑ paÔipajji,
evameva tava raÔÔhavÈsinopi ‘ayaÑ kumÈro daharakÈleyeva evaÑ caÓÉo
pharuso, mahallakakÈle rajjaÑ patvÈ kiÑ nÈma karissati, kuto amhÈkaÑ
etaÑ nissÈya vuÉÉhÊ’ti tava kulasantakaÑ rajjaÑ adatvÈ nimbapotakaÑ viya
taÑ uppÈÔetvÈ raÔÔhÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karissanti, tasmÈ
nimbarukkhapaÔibhÈgataÑ hitvÈ ito paÔÔhÈya khantimettÈnuddayasampanno
hohÊ”ti. So tato paÔÔhÈya nihatamÈno nibbisevano
khantimettÈnuddayasampanno hutvÈ bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ pitu
accayena rajjaÑ patvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈnevesa
DuÔÔhalicchavikumÈro mayÈ damito, pubbepÈhaÑ etaÑ damesiÑyevÈ”ti
vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ DuÔÔhakumÈro ayaÑ LicchavikumÈro
ahosi, rÈjÈ Œnando, ovÈdadÈyakatÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
EkapaÓÓajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SaÒjÊvajÈtakavaÓÓanÈ (150)
AsantaÑ yo paggaÓhÈtÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto AjÈtasattussa
raÒÒo asantapaggahaÑ Èrabbha kathesi. So hi BuddhÈnaÑ paÔikaÓÔakabh|te
dussÊle pÈpadhamme Devadatte pasÊditvÈ taÑ asantaÑ asappurisaÑ
paggayha “tassa sakkÈraÑ karissÈmÊ”ti bahuÑ dhanaÑ pariccajitvÈ
GayÈsÊse vihÈraÑ kÈretvÈ tasseva vacanaÑ gahetvÈ pitaraÑ
dhammarÈjÈnaÑ sotÈpannaÑ ariyasÈvakaÑ ghÈtetvÈ attano
sotÈpattimaggassa upanissayaÑ bhinditvÈ mahÈvinÈsaÑ patto. So hi
“Devadatto pathaviyaÑ paviÔÔho”ti sutvÈ “kacci nu kho mampi pathavÊ
gileyyÈ”ti bhÊtatasito rajjasukhaÑ na labhati, sayane assÈdasukhaÑ na
vindati, tibbakÈraÓÈbhitunno hatthipoto1 viya kampamÈno vicarati. So
pathaviÑ
______________________________________________________________
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phalamÈnaÑ viya, AvÊcijÈlaÑ nikkhamantiÑ viya, pathaviyÈ attÈnaÑ
giliyamÈnaÑ viya, ÈdittÈya lohapathaviyÈ uttÈnakaÑ nipajjÈpetvÈ ayas|lehi
koÔiyamÈnaÑ viya ca samanupassi. Tenassa pahaÔakukkuÔasseva
muhuttampi kampamÈnassa avatthÈnaÑ nÈma nÈhosi. So
SammÈsambuddhaÑ passitukÈmo khamÈpetukÈmo paÒhaÑ pucchitukÈmo
ahosi, attano pana aparÈdhamahantatÈya upasa~kamituÑ na sakkoti.
Athassa RÈjagahanagare kattikarattivÈre sampatte devanagaraÑ viya
nagare ala~kate mahÈtale amaccagaÓaparivutassa kaÒcanÈsane nisinnassa
JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ avid|re nisinnaÑ disvÈ etadahosi “jÊvakaÑ
gahetvÈ SammÈsambuddhassa santikaÑ gamissÈmi, na kho pana sakkÈ mayÈ
ujukameva vattuÑ1 ‘ahaÑ samma JÊvaka sayaÑ gantuÑ na sakkomi, ehi
maÑ Satthu santikaÑ nehÊ’ti, pariyÈyena pana rattisampadaÑ vaÓÓetvÈ
‘kaÑ nu khvajja mayaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ payirupÈseyyÈma, yaÑ
no payirupÈsataÑ cittaÑ pasÊdeyyÈ’ti vakkhÈmi, taÑ sutvÈ amaccÈ attano
attano satthÈrÈnaÑ vaÓÓaÑ kathessanti, JÊvakopi SammÈsambuddhassa
vaÓÓaÑ kathessati. Atha naÑ gahetvÈ Satthu santikaÑ gamissÈmÊ”ti. So
paÒcahi padehi rattiÑ vaÓÓesi “lakkhaÒÒÈ vata bho dosinÈ ratti, abhir|pÈ
vata bho dosinÈ ratti, dassanÊyÈ vata bho dosinÈ ratti, pÈsÈdikÈ vata bho
dosinÈ ratti, ramaÓÊyÈ vata bho dosinÈ ratti, kaÑ nu khvajja mayaÑ
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ payirupÈseyyÈma, yaÑ no payirupÈsataÑ cittaÑ
pasÊdeyyÈ”ti2.
Atheko amacco P|raÓakassapassa vaÓÓaÑ kathesi, eko
MakkhaligosÈlassa, eko Ajitakesakambalassa, eko PakudhakaccÈyanassa,
eko SaÒcayassa BelaÔÔhaputtassa, eko NÈÔaputtanigaÓÔhassÈti. RÈjÈ tesaÑ
kathaÑ sutvÈ tuÓhÊ ahosi. So hi JÊvakasseva mahÈ-amaccassa kathaÑ
paccÈsÊsati. JÊvakopi “raÒÒÈ maÑ Èrabbha kathiteyeva jÈnissÈmÊ”ti avid|re
tuÓhÊ nisÊdi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “tvaÑ pana samma JÊvaka kiÑ tuÓhÊ”ti.
TasmiÑ khaÓe JÊvako uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ “eso
deva
______________________________________________________________
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BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho amhÈkaÑ ambavane viharati saddhiÑ
aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi, taÑ kho pana BhagavantaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato”ti nava arahÈdiguÓe vatvÈ jÈtito paÔÔhÈya
pubbanimittÈdibhedaÑ Bhagavato ÈnubhÈvaÑ pakÈsetvÈ “taÑ BhagavantaÑ
devo payirupÈsatu, dhammaÑ suÓÈtu, paÒhaÑ pucchat|”ti Èha.
RÈjÈ sampuÓÓamanoratho hutvÈ “tena hi samma JÊvaka hatthiyÈnÈni
kappÈpehÊ”ti yÈnÈni kappÈpetvÈ mahantena rÈjÈnubhÈvena JÊvakambavanaÑ
gantvÈ tattha maÓÉalamÈÄe bhikkhusaÑghaparivutaÑ TathÈgataÑ disvÈ
santavÊcimajjhe mahÈnÈvaÑ viya niccalaÑ bhikkhusaÑghaÑ ito cito ca
anuviloketvÈ “evar|pÈ nÈma me parisÈ na diÔÔhapubbÈ”ti iriyÈpatheyeva
pasÊditvÈ saÑghassa aÒjaliÑ paggaÓhitvÈ thutiÑ katvÈ BhagavantaÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno sÈmaÒÒaphalapaÒhaÑ pucchi. Athassa BhagavÈ
dvÊhi bhÈÓavÈrehi paÔimaÓÉitaÑ SÈmaÒÒaphalasuttaÑ1 kathesi. So
suttapariyosÈne attamano BhagavantaÑ khamÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. SatthÈ acirapakkantassa raÒÒo bhikkh|
ÈmantetvÈ “khatÈyaÑ bhikkhave rÈjÈ, upahatÈyaÑ bhikkhave rÈjÈ. SacÈyaÑ
bhikkhave rÈjÈ issariyassa kÈraÓÈ pitaraÑ dhammikaÑ dhammarÈjÈnaÑ
jÊvitÈ na voropessatha, imasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ
dhammacakkhuÑ uppajjissatha. DevadattaÑ nissÈya asantapaggahaÑ katvÈ
sotÈpattiphalÈ parihÊno”ti Èha.
Punadivase bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
ajÈtasattu kira asantapaggahaÑ katvÈ dussÊlaÑ pÈpadhammaÑ DevadattaÑ
nissÈya pitughÈtakakammassa katattÈ sotÈpattiphalÈ parihÊno, Devadattena
nÈsito rÈjÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave AjÈtasattu
idÈneva asantapaggahaÑ katvÈ mahÈvinÈsaÑ patto, pubbepesa
asantapaggaheneva attÈnaÑ nÈsesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈvibhave
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ
______________________________________________________________
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sabbasippÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒca
mÈÓavakasatÈni sippaÑ vÈcesi. Tesu mÈÓavesu eko SaÒjÊvo nÈma mÈÓavo
atthi, bodhisatto tassa matakuÔÔhÈpanakamantaÑ adÈsi. So
uÔÔhÈpanakamantameva gahetvÈ paÔibÈhanamantaÑ pana aggahetvÈva
ekadivasaÑ mÈÓavehi saddhiÑ dÈru-atthÈya araÒÒaÑ gantvÈ ekaÑ
matabyagghaÑ disvÈ mÈÓave Èha “bho imaÑ matabyagghaÑ
uÔÔhÈpessÈmÊ”ti. MÈÓavÈ “na sakkhissasÊ”ti ÈhaÑsu. PassantÈnaÒÒeva vo
taÑ uÔÔhÈpessÈmÊti. Sace mÈÓava sakkosi, uÔÔhÈpehÊti. EvaÒca pana vatvÈ te
mÈÓavÈ rukkhaÑ abhiruhiÑsu. SaÒjÊvo mantaÑ parivattetvÈ matabyagghaÑ
sakkharÈhi pahari, byaggho uÔÔhÈya vegenÈgantvÈ SaÒjÊvaÑ galanÈÄiyaÑ
ÉaÑsitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ tattheva pati, SaÒjÊvopi tattheva pati.
Ubhopi ekaÔÔhÈneyeva matÈ nipajjiÑsu.
MÈÓavÈ dÈr|ni ÈdÈya ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ Ècariyassa ÈrocesuÑ.
Œcariyo mÈÓave ÈmantetvÈ “tÈtÈ asantapaggahakÈrÈ nÈma ayuttaÔÔhÈne
sakkÈrasammÈnaÑ karontÈ evar|paÑ dukkhaÑ paÔilabhantiyevÈ”ti vatvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
150. “AsantaÑ yo paggaÓhÈti, asantaÑ c|pasevati.
Tameva ghÈsaÑ kurute, byaggho SaÒjÊviko yathÈ”ti.
Tattha asantanti tÊhi duccaritehi samannÈgataÑ dussÊlaÑ
pÈpadhammaÑ. Yo paggaÓhÈtÊti khattiyÈdÊsu yo koci evar|paÑ dussÊlaÑ
pabbajitaÑ vÈ cÊvarÈdisampadÈnena, gahaÔÔhaÑ vÈ
uparajjasenÈpatiÔÔhÈnÈdisampadÈnena paggaÓhÈti, sakkÈrasammÈnaÑ
karotÊti attho. AsantaÑ c|pasevatÊti yo ca evar|paÑ asantaÑ dussÊlaÑ
upasevati bhajati payirupÈsati. Tameva ghÈsaÑ kuruteti tameva
asantapaggaÓhakaÑ so dussÊlo pÈpapuggalo ghasati saÑkhÈdati vinÈsaÑ
pÈpeti. KathaÑ? Byaggho saÒjÊviko yathÈti, yathÈ SaÒjÊvena mÈÓavena
mantaÑ parivattetvÈ matabyaggho saÒjÊviko jÊvitasampadÈnena
sampaggahito attano jÊvitadÈyakaÑ SaÒjÊvameva jÊvitÈ voropetvÈ tattheva
pÈtesi, evaÑ aÒÒopi yo asantapaggahaÑ karoti, so dussÊlo taÑ attano
sampaggÈhakameva vinÈseti. EvaÑ asantasampaggÈhakÈ vinÈsaÑ
pÈpuÓantÊti.
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Bodhisatto imÈya gÈthÈya mÈÓavÈnaÑ dhammaÑ desetvÈ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
matabyagghuÔÔhÈpanako mÈÓavo AjÈtasattu ahosi, disÈpÈmokkho Ècariyo
pana ahameva ahosin”ti.
SaÒjÊvajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KakaÓÔakavaggo pannarasamo.
TassuddÈnaÑ
Godhasi~gÈlavirocaÑ, na~guÔÔharÈdhakÈkaÒca.
PuppharattaÒca si~gÈlaÑ, ekapaÓÓaÒca SaÒjÊvaÑ.
Atha vagguddÈnaÑ
ApaÓÓako SÊlavaggo, Kuru~go ca KulÈvako.
AtthakÈmo ca ŒsÊso, ItthÊvaruÓapÈyimhÈ.
Litto ParosataÑ HaÑci, KusanÈÄÈ sampadÈno.
KakaÓÔako pannarasa, satapaÓÓÈsa jÈtakÈti.

EkakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
(PaÔhamo bhÈgo niÔÔhito.)

JÈtakaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

A
AkataÒÒussa
AkataÒÒ|
AkÈlaÑ
AkilÈsu
AkilÈsuno
Akut|halaÑ
AkkhaÑ
AgatapubbaÑ
AgÈyimha
Aggika
AggimÈsÊno
A~gaÓe
Acintayanto
AccantasukhaÑ
AccÈsanassa
AccuggatÈ
AjinasÈÔiyÈ
Ajja
Ajjhag|
AÒÒaÑ
AÒÒamaÒÒehi
AÒÒÈ’yaÑ
AÒÒÈya
AÒÒepi
AÔÔhakkhuraÑ

529
340
316
462
125
125
410
403
425
384
488
414
125
460
514
200
457
507
498
273
479
200
287
121
152
176, 179

PadÈnukkamo
[A]
AÔÔhaguÓasamupetaÑ
AÔÔha’jjhagamÈ
AÔÔhÈ
AÉÉhamÈnaÑ
AÉÉharattÈpapÈyiÑ
AÉÉharatte
AÓuÑ
AÓÉabh|tÈbhatÈ
AtaramÈnÈnaÑ
Atikara’makarÈ’cariya
AtidhantaÑ
Atidhantena
AtipaÓÉito
AtibalatÈ
Atibhoti
Ativattati
AtivelaÑ
Attasamopi
AttÈnaÑ
AtthaÑ
AtthakÈmassa
AtthacariyÈ
Atthassa
Atthe jÈte
Attho
AkricchaÑ

PiÔÔha~ko
9
438
204
493
179
522
139
311
153
456
301
301
429
457
179
298, 434
457
387
139, 514
431
258
268
389
410
161, 276
438
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PadÈnukkamo
[A]
AdiÔÔhapubbake
AduÑ
Ana~gaÓaÑ
Anaccimha
Anatthakusalena
AnapekkhavÈ
AnariyaÑ
AnavasesakaÑ
AnÈgate
AnÈcerakule
AniccÈ
AnivattitattÈ
AnÊtihaÑ
Anutappesi
AnuttaraÑ
AnuttiÓÓaÑ
Anubr|hayaÑ
Anurakkhe
Anuvicca
AnekamÈyaÑ
AnnapÈnamhi
AnvacÈrÊ
AnvÈgantvÈna
ApacÈyanti
ApaÒÒÈ
ApaÓÓakaÑ
ApatanÈ
AparÈjitÈ
ApÈyimha
Api
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

327
526
499
384
268
158
250
424
522
462
416
496
476
129
393
187
307
424
484
179
410
204
480
236
431
119, 121
230
182
384
153

Api rukkhÈ
ApunappunaÑ
Appakenapi
Appossukko
AbaddhÈ
AbbhantaraÑ
AbbhidÈ
AbyayataÑ
AbhiÒÒÈbalaÑ
Abhitthanaya
Abhip|jayÈma
AbhirÈdhayi
AbhirÈdhaye
AmÈtÈpitarasaÑvaddho
Amittahatthatthagatova
AmbÈ
AraÒÒajÈ
AraÒÒe
ArÊ
AlaÑ
AlÊnatÈ
AvajÊyati
AvaÒcanÈ
AvÈdesi
Avitakkena
AvinduÑ
Avissatthe
Asa~kiyo
Asajjittho
AsaÒÒino

347
529
139
213
466
507
265
522
9
350
520
446
340
462
261
476
347
353
497
488
389
332
230
311
500
125
412
353
399
498

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[A]
AsantaÑ
AsabbatthagÈmiÑ
Asabbhi
AsampadÈnena
AsÈ
AsÈtaÑ
Assu
AhaÑ
AhaÒca
AÄÈrakkhÊ

PiÔÔha~ko

[I-¢]
537
474
520
493
306
434
212
469
484
324

[Œ]
ŒkÈraÓena
Œgamimhase
ŒjaÒÒo
ŒturannÈni
Œbhassar|pago
ŒmajÈto
ŒyatiÑ dosaÑ
ŒrakÈ
ŒrÈdheti
ŒrÈmiko
Arogyamicche
ŒvÈsehi va
Œvuto
Œsi
ŒsÊsetheva
ŒhaÑsu
Œhare’taÑ
Œhu
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289
496
197
213
500
242
390
289
240
268
388
174
456
324
284
344
448
120

IcchaÑ
Icchati
IcchÈ
IcchÈhatassa
ItarÊtarassa
Idha
Ime
¢sÈmukhena

324
318
324
438
493
129, 344, 365
155
219
[U]

UkkaÔÔhe
Uccha~ge
UjumaggaÑ
UÓhaÑ
Uttama~gaÑ
Uttama~garuhÈ
UttamatthaÑ
Uda
Udakamhi
UdakÈ
UdaÒcanÊ
Udaddhari
UdÊrito
Upak|Äito
UpaccagÈ
UpayÈcito
UpasaÑvase
Upasevati
UpÈgataÑ
UpÈgamiÑ

410
326
353
227
265
155
469
125
509
285
441
209
497
429
276
278
169
537
10, 11
12
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[U]

Upeto

265

UppajjitvÈ

416

UppÈtÈ

396

UppÈdavayadhammino

416

UbbhataÑ

285

Ubhato

509

UbhayaÑ

490, 499

Ubho

374, 453

Ussahe

176
[E]

EkacciyÈ

344

Ekacciyo

344

EkaÔÔhaÑ

347

EkapaÓÓo

533

EkarattaÑ

437

EkÈ icchÈ

324

Eke

120

Ekena sotena

179

Eko
Ekova
EtaÑ
Ete

414, 468
431
121, 190, 516
297, 469

Ettha

182

EvaÑ

125, 153, 184, 320

EsanÈpasuto

414

Ehinti

225

EÄam|go

265

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[O]
OtaritaÑ padaÑ
OramÈma
OvajjamÈno
OvadituÑ

187
524
258
176

[ Ka ]
KaÑsasatÈ
KakaÓÔÈva
KakkaÔakÈmiva
KaÔukaÑ
KaÔÔhaÑ
KaÉÉhamÈnassa
KaÓÉinaÑ
KatakalyÈÓo
Katattho
KattÈraÑ
KattikaÑ
KatvÈ
KathÈ
KandÈmi
KandeyyuÑ
Kapi
Kapotakassa
KabaÄaÑ
KammantÈ
KaruÓÈya
Kare
KareyyuÑ
Karoti
KalaÓÉuka

451
514
240
403
344
516
171
401
401
401
526
486
287
436
431
268
261
206
509
353
468
469
436
484

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ka ]
KalÈhi
KaliÑ
KalÊbhavanti
KalyÈÓaÑ
KalyÈÓiyÈ
KÈkaÑ
KÈkÈnaÑ
KÈmaÑ
KÈme
KÈmesu
KÈlaÑ
KÈlÈtikkantaÑ
KÈÄe
KiÑ
KiÑpakkamiva
Kicce
KiÒca
Kira
KirevaÑ
KukkurÈ
Kujjhanti
KuÓÊ
KuÓÉap|vaÑ
Kuto
Kuru~gassa
Kurute
Kulal|padese
KulÈvakÈ
KusanÈÄi
Kuse
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[ Ka ]

179
514
493
393
398
350
512
328
390
158
462
176
182
507
390
401
152
174, 393
344
192
320
374
448
451
190
197, 537
496
219
469
206

KodhanÈ
KoseyyakÈ
KovidÈ
KosiyÈyane

316
192
236
522

[ Kha ]
KhaÒjappahÈrena
KhaÒjÈ
KhaÓantÈ
KharassaraÑ
KharÈdiye
KhemaÑ

444
374
125
376
176
497

[ Ga ]
Gajuttamo
Gajjati
GaÓhe
GaÓheyyuÑ
GataÑ
Gato
GambhÊravattanÊ
GahanaÑ
GahananissitaÑ
GÈdhati
GÈmaÓi
GÈmato
GÈvo
GÈÄhavedhinaÑ
GilaÑ
Gila re

204
242
121
484
318
479
212
507
175
499
153
289
376
171
403
403
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PiÔÔha~ko

[ Ga - Gha ]
GodhÈkulaÑ
GhaÑsituÑ
GhatÈsano
GhÈsaÑ

514
206
497
537
350
438
438
455
456
438
533
220
499
297
327
129
266
273
442
179
179
389

[ Ja ]
JagatiruhaÑ
JaÔÈhi
JanapadaÑ
JanapadakalyÈÓÊ

PiÔÔha~ko

[ Ja - Jha ]

[ Ca - Cha ]
Ca
CakkaÑ
CakkamÈsado
Cakkena
Catutthe
Catubbhi
Catura~gulo
Caturo ca mahantÈ
CandÈbhaÑ
CÈgo
CittaÒcÈpi
CiraÑ
Ce
CetÈ
CorÊ
ChamÈ’ssasanto
Chahi kalÈhi
ChaÄete

PadÈnukkamo

232
507
479
418

JanÈ
JanÈdhipa
JammiÑ
JaheyyaÑ
JÈtaÑ
JÈtaveda
JÈtÈ
JÈtisambhavo
JÈtu
JÈtumeti
JÈnÈmi
JÈneyyuÑ
JÈyati
JÈyappavÈdena
JÈlasmi
JÊyittha
JÊvantaÑ
JÊvitaÑ
JÊvitÈ varaÑ
JuÓhe
JhÈnena

446
152
266
387
232
230, 520
155
184
312
397
289
184
505
442
227
493
441
169
329
182
500

[ ©a ]
©ÈtaÑ
©Èti
©ÈtÊ
©ÈtÊnaÑ

190
387
347
512
[ ®ha - a ]

®hÈnaÑ
iÓÉimaÑ

119
376

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ta ]
TaÑ
TaÑ kho jitaÑ
TaÑ visaÑ
TakkikÈ
TaÒca desaÑ
TatuttariÑ
Tattha
TathannÈ
Tatheva
Tathevekassa
TadÈ
Tappati
Tameva
TasmÈ
Tasmimpi
TÈ
TÈÓaÑ
TÈto
TÈyitÈ
TÈrakÈ
TÈsaÑ
TÈsu
TiÓamatte
TittiraÑ
TipallatthaÑ
TuÔÔhabbaÑ
Tudati
Te
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PiÔÔha~ko
[ Ta ]

121, 484, 499
332
329
120
326
387
125, 197, 437,
453, 497, 505
448
287
483
225
398
537
493, 512
328
307
436
302
436
276
306
312
399
457
179
502
526
225, 380, 484,
507, 516

Tepi
Te’me
TelaÑ
TelapattaÑ
TesaÑ
TyÈhaÑ

498
192
442
424
416
152
[ Tha ]

ThalaÑ
Thalamhi
ThÊnaÑ bhÈvo
ThullÈni

285
509
318
242

[ Da ]
Dakassa
DakkhiyaÑ
DajjÈ
DaÉÉhÈni
DadhiÑ
DadhippayaÑ
DaÄhÈya
DiÔÔhaÑ
DiÔÔheva dhamme
DirattaÑ
DisaÑ
DisÈ
DisÈ bhajatha
DisvÈ
DisvÈna
DÊghÈyulakkhaÓaÑ
DukkhaÑ

497
300
340
376
474
474
496
298
236
437
425
498
232
187
187
213
437, 526
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[ Da ]
DukkhaphuÔÔhÈya
Dukkho
DuggatÈ
DutiyaÑ
Dutiyo
DubbalaghÈtikÈ’yaÑ
Dubbhi vane
Dumo
Dummedha
DummedhÈnaÑ
Dummedho
DurÈjÈnaÑ
DurÈjÈno
DurÈruho
Duve
D|bhakaÑ
D|seyya
Duvad|tÈ
DevadhammÈ
DevÈ
Devo
DesÈ
DvÈdasakena
DvÈdasaguÓaÑ
DvÈrÈ

PiÔÔha~ko
436
184
498-9
120
505
193
436
289
507
278
268
516
318
289
451
385
480
155
149
149
152
484
387
11
389

[ Dha ]
Dhantena
DhamaÑ
Dhame dhame

301
302
302

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha ]
DhammaÑ dhajaÑ
Dhammassa
DhammÈnuvattÊ
Dhammo
DhÈvantiyÈ
DhikkitÈ
Dhiti
DhitiyÈ
Dhiratthu
DhÊrÈ
DhuraÑ

486
236
389
297
326
171
297
496
171, 329
185
211

[ Na ]
NaÑ
NakkhattaÑ
Naggo
Na~galÊsaÑ
Na~guÔÔhampi
Naccena
Na taÑ jitaÑ
Natthi
Natveva
NayidaÑ
Naro
NavadosaÑ
NaÄena
NÈ’~guÔÔhigaÓanaÑ
NÈccantaÑ
NÈÒÒÈya

176, 390
276
414
474
520
223
332
451, 512
344
526
344
10
187
488
240
390
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PiÔÔha~ko
[ Na ]

NÈtidhame
NÈdhigacchati
NÈnubhossati
NÈyaÑ
NÈyaÑ rukkho
NÈlaÑ
NÈvajÊyati
NÈ’saÑ
NÈsaya
NÈsitaÑ
NikatippaÒÒo
NikatyÈ
NikkhantÈ
NikkhasataÑ
NigrodhaÑ
NigrodhasmiÑ
NiccaÑ
NidhiÑ
NipphalitÈ
NiplavitaÑ
Nibbindeyya
NiyÈmataÑ
Nirujjhanti
NivÈsesiÑ
Nivisati
Nisamma
Nihato
NihÊnako
NesaÑ
No
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

301
460
526
192, 462, 474
289
206
332
320
350
301
240
240
230
399
169
169
512
350
519
344
284
129
416
11
327, 437
204
263
468
512
498

PakkhÈ
PagabbhÈ
PaggaÓhÈti
PacamÈnÈ
PacchÈ
Pajjunna
PaÒcadosavivajjitaÑ
PaÒcamÈya’si
PaÒÒÈ
PaÒÒÈya
PaÔikkama
PaÔiggahÈtu
PaÔisanthÈravuttinaÑ
PaÔisevati
PaÓÉitaÑ
PaÓÉitÈ
PaÓÉito
PaÓÉito nÈma
PaÓÓasÈlÈ
Pati
PatimÈnentaÑ
PatthayÈno
PathaviÑ
Pathe
PadÈtave
PaduÔÔhÈ
Pantho
PapaÑ
PapÈ
PabbajjÈsamayo

230
306
537
441
380
350
9
456
300
499
230
520
161
390
410
320
284, 437
429
8
326
276
425
340
326
206
509
319
125
320
156
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PabbajissÈmi
PabhÈsare
PabhÈsitÈ
PamattaÑ
PamukhÈ
Pamocaya
PayaÑ
ParamaÒca lÈbhaÑ
ParamapÈsÈvinÊ
Paramena tejasÈ
PariÓÈyikÈ
Parimajjasi
Parihareyya
Parosahassampi
PavikatthitaÑ
PavekkhÈmi
PasÊdati
Passa
Passena
PahaÔÔhamanaso
PahaÔÔhena
PÈÓaghÈtÊ
PÈÓinaÑ
PÈÓo
PÈtubh|tÈ
PÈdÈ
PÈnÈgÈraÑ
PÈpaka
PÈpajanasaÑsevÊ
PÈpikaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

307
466
457
434
389
350
474
388
418
403
171
507
424
431
380
529
327
393, 444
195
295
295
184
184
184
155
230
320
301
514
397-8

PÈpiyo
PÈpeti
PÈbhatena
PÈyÈsassapi
PÈyehi
PÈrema
PÈsaÑsÈ
PÈsÈÓamÈsÊno
PiÓÉaÑ
PitÈ
PiyaÒca
PisuÓÈ
PissÈma
Pihayi
PiÄakÈ
Putto
Puppharattena
Pubbe
PurÈÓacorÈnaÑ
Puriso
Pure
P|rateva
PekhuÓÈni
Pecca mucce
PothayaÑ
Posa
Posassa
Pose
Poseti

174
514
139
201
200
524
236
385
206
436
410
316
187
213
374
152, 376
526
401
204
431
380
524
223
185
204
152
340, 438
327
152
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pha - Ba ]
PhalÈsÈva
Bako
Bajjhati
BandhanaÑ
Babbu
BahucintÊ
Bahumpi
Bahumpe’taÑ
BÈdhanaÑ
BÈlassa
BÈlo
BÈhiyÈ
BÈhiraÑ
BiÄÈraÑ
Bujjhati
Byaggho
ByasanaÑ
Byasane
ByÈmamattÈni
ByÈhara
Brahantampi
BrahmacariyaÑ
BrÈhmaÓo

PiÔÔha~ko

[ Bha ]
153
240
185
185
505
453
479
520
227
185, 493
474
446
507
486
403
537
273
469
223
490
347
316
311

[ Bha ]
BhakkhitaÑ
Bhajavho
BhaÓÉanaÑ
Bhamati
BhayaÑ

PadÈnukkamo
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390
498
509
438
147, 232, 496

Bhayatajjito
BhayabhÊrutÈya
Bhayamanveti
Bhayena
BhariyÈ
BhavaÑ
Bhavissati
Bhaveyya
BhÈgineyyo
BhÈsati
BhÈsitassa
BhiÑsanake vane
Bhikkhu
BhÊmasena
BhÊrutÈ
BhuÒjassu
BhuttÈ
BhusaÑ
Bh|myÈ
Bhojjho
Bhoti

529
496
412
496
311
520
533
436
180
474
431
414
316
380
496
490
476
493
533
195
180

[ Ma ]
MaÑ
227, 441, 526
MaÑsÈrahassa
520
Ma~galadosavÊtivatto
397
Ma~galÈ
396
Macchassevo’dake
318
MaÒca
350
MaÒÒe
242
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[ Ma ]

[ Ma ]
MaÒÒeva
MataÑ
MatiyÈ
Matthake
Manamhi
Manutappati
ManusÈsati
Mano
MantÊsu
Mama
Maya’masma
MayhaÑ
Mayhampe’taÑ
MahatÈ
MahÈ’yaÑ
MahÈrÈja
MahiyÈ
MahiÄÈmukho
MahÊruhe
Mahodadhi
MÈtÈpitÈ
MÈme
MÈluto
MÈsaÉÉhamÈsena
MÈ su nandi
MigaÑ
MigamÈtukÈ
Mi’cchati
Mittako
MittabhedikÈ

PiÔÔha~ko

195
169, 329
265
438
429
337
455
327
410
156
192
8
456
496
533
152
498
204
498
524
230
219
182
387
318
176, 179
412
318
258
316

MittÈni
Mitti
Mitto
Muccanti
MuccamÈno
MuÒceyya
Mutti
Muttosmi
MutvÈ
MunÊ
Me

493
493
387
185
185
397
185
461
398
125
225, 278, 326,
329, 436, 493
353
121, 139, 266
385
397

MettÈya
MedhÈvÊ
Mokkhasi
Mokkho
[ Ya ]
YaÑ
YaÑ
YaÑ jitaÑ
Ya
YaÒca aÒÒe
YaÒca maÑ
YaÒÒo
Yato
Yato yato
Yattha
Yattha yattha
Yathanno
YathÈ nadÊ

266
311
332
455
158
227
278
326, 376
211
197, 242
197
448
319
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PiÔÔha~ko

[ Ya ]
YathÈbhuttaÒca
490
YathÈvÈcÈ
490
YadÈ
197, 225
YadÈ yadÈ
197
YasmÈ
385
YasmiÑ
327
Yassa
297, 396
YahiÑ
497
YÈcati
442
YÈti
488
YÈ’yaÒÒe
455
YugayogÈdhigato
397
YuÒja
195
YuÒjanti
212
Ye
498
Ye vuÉÉhaÑ
236
Yo
401, 486, 537
Yo ca aÒÒe
158
Yo’dha
499
[ Ra ]
Rakkhati
Rakkhanti
RakkhasÊnaÑ
Randhehi
RamaÓakaÑ
Rasehi
RÈja
RÈjÈnaÑ
RÈdha

158
158
496
350
385
174
158
446
522

[ Ra ]
RucÈyaÑ
RucirÈ
Ruccati
Ruccate
RudaÑ manuÒÒaÑ
Rudimha

469
223
456
190
223
384

[ La ]
LakkhaÓÈ
La~ghayitvÈna
LajjÈ
LasÊ
LittaÑ
Loki’tthiyo
Loke
LoÓaÒca
LoluppacÈrinÊ

396
456
147
519
403
306, 320
148
442
455

[ Va ]
Vakka~gÈ
Va~kÈtiva~kinaÑ
VacanaÑ
VajjhÈ
VaÓÓabal|papannÈ
VaÓÓupathe
VataÑ
Vatth|ni
VaddhÈ
VadhabandhanÈ
Vadhissasi
Vanagocaro

232
176
261
192
192
125
486
484
192
461
187
484
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

VanappatiÑ
VayoharÈ
VasaÑ
Vasati
VasÈ
VassasataÑ
Vahati
VaÄavÈ
VÈkacÊraÑ
VÈcaÑ
VÈcÈ bhuttaÒca
VÈcÈva
VÈÓijo
VÈtajÈni
VÈ’tivassitaÑ
VÈto
VÈyati
VÈyametheva
VÈyaso
VÈriÑ
VÈruÓiÑ
VÈladhinÈ
VÈso
VÈÄavÈ
Vikattheyya
VicakkhaÓo
VijÈnÈti
VijÈnÈsi
VijÈyatha
Vijjati

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

347
155
225, 496
417
512
431
347
195
11
474
490
399
129
182
457
347
182
285
526
187
270
520
498
197
479
139
431
522
324
306

VidhamÊ
Vinde
Vipakkabrahmacariyo
VipakkhikÈ
VipariyÈso
VipÈkante
VirattÈ
VirÈdhesi
Vilapasi
ViluttÈ
Vivajjaya
Vivadissanti
Vivaradassino
VivekaÑ
Visakappena
VisaÒÒÊkaraÓiÑ
VisamacakkhukÈ
Vissatthepi
Vissase
VissÈsayitvÈ
VissÈsÈ
Viha~gamÈ
VihaÒÒaÑ
VihaÒÒati
VihÈhisi
VihesakÈ
VÊÓaÑ
VÊriyabal|papanno
Vuccare
VuddhÈnumataÑ

302
125
153
455
365
390
522
129
522
376
499
225
340
307
533
384
374
412
312, 412
486
412
232
380
273
316
512
311
125
149
389
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

V|pasamo
Ve
VegaÑ
VedabbaÑ
Vedi
Verisu
VerÊ
VelÈ
VeÄuriyavaÓÓ|panibhÈ
Vo

[ Sa ]
416
268
197
273
474
437
437
306
223
284

[ Sa ]
Sa
SakaÑ pajaÑ
Sakhigehe
SakhilabhÈÓino
SaghaccÈ
Sa~khÈrÈ
SacittaÑ
Sace mucce
SaccaÑ
Sacchandino
SaÒjÊviko
SaÒÒino
SaÓhÈ
SataÑ laddhaÑ
Sattapadena
Sattahi
SadÈmattaÒca
SaddahÈsi
Saddhammassa

158, 496
152
509
399
192
416
424
185
297, 344
446
537
498
399
301
387
176
385
451
129

SantÈ
SantiÑ
Santi
Santo
Santhavehi
SandhamaÑ
Sa pacchÈ
SapaÒÒo
SappurisÈ
SabbaÑ
SabbaguÓesu
Sabbaghaso yathÈ
Sabbattha
Sabbalokassa
SabhÈ
SamatittikaÑ
SamÈgatÈ
SamÈgatÈnaÑ
SamÈpattisukhaÑ
Samijjhati
SamukhaveÔhito
SamuÔÔhÈpeti
Samuppanne
Sam|hatÈ
Sameti
SamparÈye
SambahulÈ
SayaÑ
SaraÓa’jja
SaraÓato

524
125
230, 446
148
174
139
337
431
148
340
204
306
474
512
320
424
453
431
499
153
311
139
401
396
490
236
347
455
498
232
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Sarikkho
SallaÑ
SallalÊkato
Sallebhi
SassatÈ’yaÑ
SahasaÑ
SahÈyo
SÈkhaÑ
SÈkhasmiÑ
SÈtar|pena
SÈduphalo
SÈdhu
SÈdhu jitaÑ
SÈdh|
SÈmÈ
SÈyaÑ
SÈrattÈ
SÈrathi
SÈsanaÑ
SÈsikÈ
SikhÊ
SippikÈnaÑ sataÑ
SimbalismiÑ
SÊtaÑ
SÊtÈni
SÊlaÑ
SÊlaÒca
SÊlavataÑ
SÊhaÑva
Su

468
171
195
195
493
436
387
169
169
434
289
398, 429
332
347
526
455
306
195
258
455
306
451
219
227
182
393
389
161
412
318
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[ Sa ]
SukkadhammasamÈhitÈ
148
SukhaÑ
158, 316, 441
Sukhamedhati
240
SukhÈvahÈ
268
Sukho
416
Suggati
236
SutaÒca
389
SupinÈ
396
SusaÒÒatÈnaÑ
204
Suhannena
446
S|ramicchanti
410
S|riyaÑ
300
S|riyÈbhaÑ
499
SeÔÔho
468
Seti
158, 261, 455
SepaÓÓi
190
SemÈno
195
Seyyasi
190
Seyyo
169, 265, 344,
431
Seyyova
195
Seriva
129
Seveyya
169
So
298, 316, 396
SokÈ
350
Socati
258, 266
Soci
318
Sotatto
414
SotthibhÈvo
496
Sodariya’mÈnaye
326

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko
242
242
385
[ Ha ]

HaÒÒati
HaÒÒe
HatÈ
HatthibondiÑ
Hadayassa
Hananti

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

[ Sa ]
SovaÓÓamÈlÈ
SovaÓÓayo
SvÈsi
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393
184
376, 455
529
125
390

HanukÈ
Handa
HaraÑ
HarÈmi
Have
HÈpeti
HÈyanti
HitÈnukampino
HitvÈ
Hiri-ottappasampannÈ
HevaÑ

524
250
399
493
387
268
197
258
307
145
185
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PiÔÔha~ko
[A]

AkataÒÒ|
340-1
AgatapubbaÑ disaÑ
425
AgÈriyamuni
125
AggasÈvakayugÈnaÑ
parinibbÈnÈni
415
AggasÈvakÈ sabbe ÈdÈya
GayÈsÊsato VeÄuvanameva paccÈgamiÑsu
516-7
AgghÈpaniko bÈla,paÓÉitÈnaÑ
140-2
A~guliÑ ekameva ukkhipi
KoÓÉaÒÒo sabbadaharo
66
A~guliyo dve ukkhipiÑsu
satta brÈhmaÓÈ
66
AjapÈlanigrodhassa
upasa~kamanaÑ paÒcame
sattÈhe
90
AÒÒatitthiyasaraÓassa
bhindanaÑ
111
AÔÔhÊnaÑ kalyÈÓatÈ
418
AÉÉhamÈnaÑ catasso nÈÄiyo 493
AtivisÈlatÈ
9
AtisambÈdhatÈ
9
AttanÈva attÈnaÑ ovadi
77
AttÈnaÑ rakkhamÈnÈ
pararakkhakÈ honti
351-2

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AtthakÈmÈnaÑ vacanaÑ
akarontassa dukkhaÑ
ÈpannaÑ
258
Atthadassibhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
47
Atthadassibhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
47
Atthadassibhagavato
mÈtÈpitÈdayo
47
Atthadassibhagavato sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
47
Atthadassibhagavato
sarÊrappabhÈ sabbakÈlaÑ
yojanamattaÑ pharitvÈ
aÔÔhÈsi
47
Attha, dhammagambhÊre
uppanne paÓÉitaÑ icchanti 410
AdhammikakapaÓarÈj|naÑ
vataÑ
357
AnagÈriyamuni
125
AnÈthapiÓÉikassa
mittasanthavatÈ
466
AnÈthapiÓÉikassa
vihÈrakaraÓavidhi
108
AnÈthapiÓÉikassa
vihÈramaho
108-9
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[A]
AnÈthapiÓÉikassa
saddhÈbalavatÈ
246
Animisacetiya
90
AniyyÈnikasÈsanassa
kÈlo
58
Anupiya-ambavanato
RÈjagahaÑ tiÑsayojanaÑ
77
Anomadassibhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
43
Anomadassibhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
43
Anomadassibhagavato
mÈtÈpitÈdayo
43
Anomadassibhagavato
sarÊraÑ aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ
43
AnomÈ nadÊ
aÔÔh|sabhavitthÈrÈ
75
AntorukkhatÈ
9
AndhakÈrÈ andhakÈrameva
gamissati
292
AndhabÈlÈnaÑ kammaÑ
parihÈniyaÑ
337
ApaccavekkhitaparibhogÈnaÑ
visaparibhogasadisatÈ
402, 411
ApaccavekkhitaparibhogÈnaÑ
yakkhapeta-attabhÈvatÈ
411
ApaÓÓakapaÔipadÈ arahattamaggaphaladÈyikÈ
121

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
ApaÓÓakapaÔipadÈya
a~gÈni tÊÓi
119-120
ApaÓÓakapaÔipadÈya
ÈnisaÑsÈ
121
ApaÓÓakapaÔipadÈya pabhedÈ 119
AparÈjitapalla~ko
cuddasahattho
83
ApÈyÈ cattÈro
184
AppabhakkhakantÈraÑ
115
Appicchapuggalo
501
AbhinÊhÈrassa samijjhanÈni
aÔÔha
17-8
AmatamahÈnibbÈnaÑ sadisaÑ
pariyesanaÑ
4, 71
AmatamahÈnibbÈnassa
mahÈtaÄÈkÈ
5
AmanussakantÈraÑ
115
AyujjhapurÈni dve
220
Ayoniso manasikarontassa ÈdÊnavÈ
258
Arahaddhaja
81
AriyasÈvako
acalasaddho
248
AriyÈ nÈma majjhattÈva
99
Asamadhura
210
AsÈtamanta
304
AsÈtÈ honti itthiyo
natthi pÈÔiyekko
asÈtamanto
305
AsilakkhaÓapÈÔhaka
480-1

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko
[A]

AsurabhavanaÑ nÈma
Sinerussa heÔÔhimatale

218

AsurÈ, TÈvatiÑsadevÈnaÑ
yujjhanatÈ

218-9

Asekkhamuni

125

AsnÈthÈdisaddÈ

3

Assasaddo

3

AssÈmikabhaÓÉaÑ nÈma
rÈjasantakaÑ

422

Aho BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma
mahantaÑ

136
[Œ]

ŒgatÈnÈgatacÈtuddisasaÑghika

109

ŒghÈtabandhanaÑ paÔhamaÑ
Devadattassa bodhisatte
ŒmisapaÔisanthÈro
Œrogyassa paramalÈbhatÈ

128
161
388-9

ŒsayÈnusayaÒÈÓaÑ
BuddhÈnaÑyeva

198

[I]
ItthiyÈ hi sÈmiko
acchÈdanaÑ nÈma

325

Itthiyo attano sÈmikaÑ
vaÒcenti

312

Itthiyo nÈma
methunadhammena atittÈ

465

[I]
ItthÊnaÑ abbhantare saÑvaro
nÈma natthi
306
ItthÊnaÑ ÈciÓÓÈnÈciÓÓatÈ
318
ItthÊnaÑ ÈdÊnavÈ
226-7,
303-5-6-7, 312-3-6-9
ItthÊnaÑ jÈlasikh|pamÈ
306
ItthÊnaÑ nadÊpapÈdisadisatÈ
319-320
ItthÊnaÑ macchagaman|pamÈ 318
ItthÊnaÑ mÈyÈdÊni
306
ItthÊnaÑ lolÈ paÒca
358
ItthÊ nÈma ekapurisikÈ natthi 311
ItthÊsu kopaÑ akatvÈ
majjhatteneva bhavituÑ
vaÔÔati
318-9
[U-E]
Udakassa pÈtanaÑ
suvaÓÓabhi~kÈrena
109
UpamÈ nÈnÈvidhÈ
5-7
UppÈtÈ paÒca
396
UyyÈnadÈnassa nissando
220
UssadanirayÈ soÄasa
516
EkaÑ mÈretvÈ ekassa
sotthikammassa karaÓaÑ
nÈma natthi
364
EkarÈjajÈtake mettÈya
paramatthapÈramitÈ
55, 56
Ehi bhikkhu
37, 99
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[O]
Ottappassa bahiddhÈ
samuÔÔhÈnassa kÈraÓÈni

146

[ Ka ]
Kakusandhabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ cattÈlÊsavassasahassaÑ
51
Kakusandhabhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
51
Kakusandhabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
51
Kakusandhabhagavato sarÊraÑ
cattÈlÊsahatthubbedhaÑ
51
KaÔÈhaka
478-9
KaÓÓikadÈnassa nissando
220
KatapÈpapuggalÈnaÑ
ÈdÊnavÈ
184, 240
KantÈraÑ paÒcavidhaÑ
115
Kapallap|vapabbhÈraÑ nÈma
JetavanadvÈrakoÔÔhakassa
avid|re
370
KappakolÈhalaÑ
56-7
KappaÔÔhiyapÈÔihÈriyaÔÔhÈna
229, 331
KappaÔÔhiyapÈÔihÈriyÈni
cattÈri
188
KammaÔÔhÈnadÈnaÑ nÈma ÈsayÈnusayaÒÈÓameva
padhÈnaÑ
198-9
KalaÓÉuka
484
Kalahassa vinÈsam|latÈ 224, 226
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[ Ka ]
KalyÈÓÈni paÒca
418
Kassapabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ vÊsativassasahassaÑ 52
Kassapabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 52
Kassapabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
52
Kassapabhagavato sarÊraÑ
vÊsatihatthubbedhaÑ
52
KÈkÈnaÑ vasÈ nÈma natthi 511-2
KÈkÈ paridevanasaddaÑ
sutvÈ sannipatanti
524
KÈmaguÓÈ nÈma
kiÑpakkaphalaparibhogasadisÈ
390
KÈmacchandanÊvaraÓaÑ
andhakaraÓaÑ
323
KÈmesu anapekkhanaÑ
sukhaÑ
158
KÈyassa kuÓap|pamÈ
6
KÈyassa corasadisatÈ
6
KÈyassa jegucchatÈ
162-3
KÈyassa nÈv|pamÈ
6
KÈlÈkÈlaÑ ajÈnantassa
ÈdÊnavÈ
461-2
KÈÄakaÓÓÊpuggalassa
duggatatÈ
256
KÈÄadevilatÈpasassa rodanaÑ
64-5
KilesÈnaÑ ÈdÊnavÈ
320-321
KilesÈ nÈma paccÈmittasadisÈ
528
Kucchi garukÈ vajirap|ritÈ
viya
151
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[ Ka ]
KumbhÊlÈnaÑ mukhe vivaÔe
akkhÊni nimmÊlanti
297
KulaparivaÔÔÈ sattamÈ
3
K|ÔatÈpasassa upamÈyo
507
KesadhÈtuyo adÈsi
bhagavÈ
93
Kesamassu ohÈraÓakiccaÑ
nÈma puna nÈhosi
76
KesÈ dva~gulamattÈ yÈvajÊvaÑ 76
KesÈnaÑ chindanaÑ
75-6
KoÓÈgamanabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ
tiÑsavassasahassaÑ
51
KoÓÈgamanabhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
51
KoÓÈgamanabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
51
KoÓÈgamanabhagavato
sarÊraÑ tiÑsahatthubbedhaÑ 51
KoÓÉaÒÒabuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
37
KoÓÉaÒÒabuddhassa
jÈtiÔÔhÈnaÑ
37
KonÉaÒÒabuddhassa
mÈtÈpitÈdayo
37
KoÓÉaÒÒabuddhassa sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
37
Kotuhalama~galaÑ nÈma
BuddhÈdÊhi avaÓÓitaÑ
396
Kodhassa ÈdÊnavÈ
531
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[ Ka ]
Ko me gharÈvÈsena
attho?
KolÈhalÈni tÊÓi
KosalamahÈrÈjassa
antarÈyo tisso

41
56
354

[ Kha ]
KhattiyÈ cha
KhantivÈdijÈtake khantiyÈ
paramatthapÈramitÈ
Khuracakka
[ Ga ]
GabbhavÈso nÈma
LohakumbhiyaÑ
nivÈsasadiso
GabbhavijÈyanaparitta
GarusaÑvÈsarahitÈnaÑ
vinÈsam|latÈ
GavapÈnassa vidhi
GahanacchannatÈ
GÈmanto nÈma sÈsa~ko
GoÓÈnaÑ thÈmasampannatÈ
[ Ca ]
CakkavattikolÈhalaÑ
Ca~kamadosÈ paÒca
CittapaÓÊtadÈnaÑ l|khaÑ
nÈma natthi
CuÓÓikamaÑsa

156
55
385

433
432
384
41
9
170
207
56-7
9
245
261
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[ Ca ]
C|ÄasutasomajÈtake
nekkhammassa paramatthapÈramitÈ
54-5
C|ÄÈmaÓi laddho
therassÈnubhÈvena
407
CorakantÈraÑ
115
[ Cha - Ja ]
ChavÊnaÑ kalyÈÓatÈ
JanapadakalyÈÓiyÈ
obhÈso
JambudÊpeyeva BuddhÈ
nibbattanti
JambudÊpo dasayojanasahassaparimÈÓo
Jayap|jÈ
JÈtissaraÒÈÓaÑ
JitÈnaÑ visesatÈ
J|tagÊta

418
418
58
58
87
501
331-2
308

[ ©a ]
©ÈtakÈnaÑ sa~gaho
100-1
©ÈtatthacariyÈ
190, 510
©ÈtibandhuvirahitaÔÔhÈne
gabbhavuÔÔhÈnaÑ nÈma
dukkhameva
130
[ Ta ]
TathÈgatassa
mahÈparinibbÈnaÑ
TathÈgatassa mÈtÈpitÈdayo
TathÈgatÈ hatthesu
na paÔiggaÓhanti

415
327
93
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[ Ta ]
TÈpasÈnaÑ parikkhÈrÈ
13
TÈpasÈnaÑ surÈpÈnatÈ
308
TÈÄasadda
3
TittirÈdÊnaÑ sahÈyakÈnaÑ
sagÈravatÈ
234-3
TiracchÈnÈpi attano
sappÈyÈsappÈyaÑ jÈnanti
497
Tissabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
49
Tissabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ
48
Tissabhagavato mÈtÈpitÈdayo
48-9
Tissabhagavato sarÊraÑ
saÔÔhihatthubbedhaÑ
49
TÊÓi piÔakÈni
paÔisambhidÈhiyeva
ÈgatÈni
134, 135
Tumbo catasso nÈÄiyo
493
[ Tha ]
ThaddhavisamatÈ
Th|Ó|panÊta
[ Da ]
Dakarakkhassa vaÓÓo
DakkhiÓodakassa pÈtanavidhi
Dasabalassa
uttarimanussadhammÈ
Dasabalassa
vaÄaÒjanavaccakuÔi
DÈnaÑ nissÈya bodhisattÈnaÑ
titti nÈma natthi
DÈna-upapÈramÊ nÈma
a~gapariccÈgo

9
354
187
109
413
177
40
31
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[ Da ]
DÈnaparamatthapÈramÊ nÈma
jÊvitapariccÈgo
31
DÈnapÈramÊ nÈma
bÈhirakabhaÓÉapariccÈgo
31
DÈnassa dinnabhÈve mahÈpathaviyÈ sakkhibhÈvo
86
DiÔÔhiÔÔhÈnÈdÊni
396
DibbapÈna
218
DibbojapakkhipanÈnaÑ
visesatÈ
80
DisÈ dasa
63
DÊghÈyulakkhaÓaÑ
213
DÊpa~karabhagavato
byÈkaraÓÈni
19
DÊpappasÈdakamahindattherassa
ca~kamo
9
DÊpesu tÊsu BuddhÈ na
nibbattanti
58
Dubbacavacana
262, 270
Devadattassa akataÒÒutÈ
491
Devadattassa mukhato
lohitaÑ uggaÒchi
517
Devadatto viharati
GayÈsÊse
159
Devap|jÈya ÈnisaÑso
448
DevÈ tividhÈ
149
DevorohaÓa
209
DvevÈcikÈ upÈsakÈ
93
[ Dha ]
Dhanasinehassa
ÈdÊnavÈ

342, 504
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[ Dha ]
DhammacakkapavattanasuttantaÑ
desesi BhagavÈ uttarÈsÈÄhanakkhattayoge
94-5
Dhammadassibhagavato
ÈyuppamÈnaÑ vassasatasahassaÑ
48
Dhammadassibhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
47
Dhammadassibhagavato
mÈtÈpitÈdayo
47
Dhammadassibhagavato sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
48
Dhammadhaja
486
DhammapaÔisanthÈro
161
[ Na ]
Nakkhattassa anatthatÈ
275-6
NandakumÈrassa abhisekama~galÈdÊni
106
NandanavanaÑ atthiyeva
sabbadevalokesu
59
NarasÊhagÈthÈyo dasa
104-5
NÈmaÑ nÈma
paÓÓattimattaÑ
386, 426
NÈradabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ navutivassasahassaÑ
45
NÈradabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 44
NÈradabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
44
NÈradabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ
45
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[ Na ]

NidÈnÈni tÊÓi
2, 56, 89
Nidhikumbhiyo catasso
64
NiyyÈnikapaÔipadÈ
119
NirudakakantÈraÑ
115
NihatamÈnassa upamÈ
tisso
531, 534
NÊlavÈhanadÊ
127
NeraÒjarÈya BodhimaÓÉÈbhimukho ala~katamaggo
aÔÔh|sabhavitthÈro
82
NhÈr|naÑ kalyÈÓatÈ
418
[ Pa ]
PaccÈmitte
adhibhavanadhammÈ cattÈro 297
PaccÈmitto khuddako nÈma
natthi
528
Paccekabuddhamuni
125
Pacchimabhavika
162
PacchimabhavikasattaÑ
na sakkÈ nÈsetuÑ
252
Pacchimabhavikasattassa
arahatt|panissayatÈ
252
PaÒcavaggiyattherÈnaÑ
arahattapattatÈ
95
PaÒcavaggiyÈnaÑ vaÑso
66-7
PaÔisanthÈresu Ôhito
vuÉÉhi nÈma
161
PaÔisanthÈro duvidho
161
PaÔisandhiggahaÓaÑ dukkhaÑ
punabbhave
4

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PaÔisambhidÈhiyevassa tÊÓi
piÔakÈni ÈgamaÑsu
134, 135
PaÓÉitasatthavÈhassa pacchato
gamane ÈnisaÑsadassanaÑ 115
PaÓÉitassa seÔÔhatÈ
266
PaÓÉitÈ itthiÑ nÈsakkhiÑsu
rakkhituÑ
307
PaÓÓasÈlÈya dosÈ
aÔÔha
12
Padumabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ
vassasatasahassaÑ
44
Padumabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 44
Padumabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
44
Padumabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 44
Padumuttarabuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
45
Padumuttarabuddhassa kÈle
titthiyÈ nÈma nÈhesuÑ
45
Padumuttarabuddhassa
jÈtiÔÔhÈnaÑ
45
Padumuttarabuddhassa
mÈtÈpitÈdayo
45
Padumuttarabuddhassa sarÊraÑ
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 45
Padumuttarabuddhassa
sarÊrappabhÈ samantato
dvÈdasa yojanÈni
45
Panthaka (C|ÄamahÈ)
130-1
PabbajitÈnaÑ pilotikÈ
395

PadÈnukkamo

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

565

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PabbajjÈ
156
ParaÑ rakkhanto attÈnampi
rakkhati
351
ParinibbÈyeyyaÑ DÊpa~karadasabalo viya
17
ParihÈsakeÄikammassa
nissando
132
PalitaÑ disvÈva maccurÈjÈnaÑ
ÈgantvÈ samÊpe
ÔhitaÑ viya
154-5
PÈgabbhiyÈni tÊÓi
306
PÈÔihÈriyaÑ yamakapÈÔihÈriyasadisaÑ
90
PÈÓÈtipÈtÈdÊni
dussÊlakammÈni
277
PÈnÊyaÑ aparissÈvetvÈ
pivanassa ÈdÊnavÈ
214
PÈpe nissÈya hitasukhaÑ
nÈma natthi
514
PÈyÈsassa paÔiggahaÓaÑ
19
PÈyÈsassa paribhuÒjanaÑ
19
PÈramiyo dasa
24, 31
PÈramiyo samatiÑsa
31
PÈramiyo hadayamaÑsabbhantare patiÔÔhitÈ
31
PÈramÊnaÑ p|raÓÈnukkamo
25
PÈsÈdÈ tayo
68
PiÓÉaÑ ek|napaÒÒÈsa
ekaÔÔhitÈlapakkappamÈÓaÑ 81

[ Pa ]
Piyadassibhagavato ÈyuppamÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 47
Piyadassibhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
47
Piyadassibhagavato
mÈtÈpitÈdayo
47
Piyadassibhagavato sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
47
PiyapuggalaÑ patthenti
madhura-annapÈne
paccupaÔÔhite
410
PiyavacanÈni cattÈri
209
PuÒÒiddhiyÈnaÑ samiddhitÈ 471
PuttadÈrÈdayo disÈ
425
Putto catubbidho
152
PuthujjanacittaÑ nÈma
lahukaÑ dunniggahaÑ
330
PuthujjanabhÈvassa
mahÈdosatÈ
330
PubbanimittÈni cattÈri
69-70
PubbanimittÈni bÈttiÑsa
60-1
Purisassa agamanÊyaÔÔhÈnaÑ
nÈma natthi rattibhÈge
andhakÈre sati
525
PurisÈnaÑ icchÈya sati
kiÑ nÈma natthi
525
P|tikÈya
192
P|raÓakassapÈdayo cha
535
PokkharaÓiyÈ nissando
220
Pokkharavassa
103
PorÈÓaka-adhiÔÔhÈnaÑ
186-7
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[ Pha ]
PharusavÈcÈ nÈma
tiracchÈnagatÈnampi
amanÈpÈ
207, 209
PharusavÈco nÈma vijÈtamÈtuyÈpi appiyo
531
Phussabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ
navutivassasahassaÑ
49
Phussabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 49
Phussabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
49
Phussabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 49
[ Ba ]
Bakassa vaÒcanaÑ
238-9
BalikammaÑ na karonti dhÊrÈ 185
BahuparikkhÈrÈ
143
BahubhaÓÉikassa ÈdÊnavÈ 222-3
BÈlasatthavÈhassa purato
gamane ÈnisaÑsadassanaÑ 115
BÈhirakÈnaÑ micchÈtapo
413-4
BuddhakÈrakÈ dhammÈ
24
BuddhakolÈhalaÑ
56-7
BuddhagÈrava
136
BuddhamÈtÈ na lola,surÈdhuttÈ
59
BuddhamÈtuyÈ p|ritapÈramiyo 59
Buddhassa aggasÈvakÈ
19
Buddhassa aggasÈvikÈ
19
Buddhassa upaÔÔhÈko
19
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[ Ba ]
Buddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ
19
Buddhassa bodhi
10
Buddhassa mÈtÈpitaro
19
BuddhÈ khattiya,
brÈhmaÓakulesu
yeva nibbattanti
58
BuddhÈnaÑ dhammadesanÈ
tilakkhaÓamuttÈ nÈma natthi 57
BuddhÈ nÈma amoghavacanÈ 24
BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnÈdÊnaÑ
sotÈpattimaggÈdippadÈnaÑ 113
BuddhuppannÈnaÑ kÈlÈ,kÈlo
57-8
BodhisattaÑ gaÓhiÑsu manussÈduk|lacumbaÔakena
62
BodhisattaÑ gaÓhiÑsu mahÈrÈjÈno ajinappaveÓiyÈ
62
BodhisattaÑ sampaÔicchiÑsu
mahÈbrahmÈno
suvaÓÓajÈlena
62
BodhisattamÈtÈ sattÈhajÈte bodhisatte
kÈlaÑ karoti
61
Bodhisattassa tenattabhÈvena vanditabbayuttako
aÒÒo natthi
64
Bodhisattassa thÈmabalÈni
73-4
Bodhisattassa nÈmaggahaÓaÑ 65-6
Bodhisattassa
laddhabyÈkaraÓatÈ
53
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[ Ba ]
BodhisattÈ Èruppe
na nibbattanti
430
Bodhisattena sahajÈtÈ
satta
63-4
Bodhisattena vasitakucchi
nÈma cetiyagabbhasadisÈ
61
Bodhisatto uttarÈsÈÄhanakkhattena paÔisandhiÑ
gaÓhi
60
Bodhisatto nikkhami ÈsÈÄhipuÓÓamÈya uttarÈsÈÄhanakkhatte vattamÈne
74
Bodhisatto nicchÈresi
vÈcaÑ tividhattabhÈve
63
Bodhisattopi devatÈhi
abhitthuto
21, 33
Brahmacariya
316
BrÈhmaÓÈnaÑ aggijuho
303
BrÈhmaÓÈ nÈma dhanalolÈ
450
[ Bha ]
Bhagavato chinnabhattatÈ
97
BhayaÑ nÈma sadhanasseva
hoti
352
BhayabhÊrutÈnaÑ visesatÈ
496
BhariyÈ
311-2
BhavÈ tayo
ÈdittagehasadisÈ
72
Bhikkh|naÑ
gavesitabbadhammÈ
335
Bh|miyaÑ lekhÈ soÄasa
90-1
Bherisadda
3
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[ Ma ]
MaÑsÈnaÑ kalyÈÓatÈ
418
MaghamÈÓavÈnaÑ
kammÈni
215-7
Ma~galabhagavati parinibbute
ekappahÈreneva
andhakÈrÈni ahesuÑ
41
Ma~galabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ
navutivassasahassaÑ
37, 41
Ma~galabhagavato kÈle
rattindivaparicchedo
na paÒÒÈyittha
37
Ma~galabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 41
Ma~galabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
41
Ma~galabhagavato
pubbakammassa nissando
obhÈso
38-9
Ma~galabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ 37, 41
Ma~galabhagavato
sarÊrappabhÈ niccakÈlaÑ
dasasahassilokadhÈtuÑ
pharitvÈ aÔÔhÈsi
37-8-9
MaccharÈjassa saccakiriyaÑ 349
MacchÈnaÑ sabhÈvo
227
Macchariyassa ÈdÊnavÈ
252-6
Majjhimadesassa paricchedÈ
58
Majjhimadese Buddha, pacchekaBuddhÈdayo uppajjanti
58
MaÓÉapo sattaratanamayo
40
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[ Ma ]
MatakuÔÔhÈpanakamanta
537
Matam|sikassa
m|lakaraÓaÑ
136-9
MadhupÈyÈso sattasattÈhaÑ
ÈhÈro
81, 92
ManosilÈtalaÑ
saÔÔhiyojanikaÑ
59
ManthamadhupiÓÉike
upanÈmesuÑ TapussabhallikÈ 93
MaraÓadhammaÑ niyataÑ
ekasmiÑ attabhÈve
183, 291
MarukantÈrassa sabhÈvo
123
MahÈjanakajÈtake
vÊriyassa paramatthapÈramitÈ 55
MahÈnirayÈ aÔÔha
516
MahÈpathaviÑ kampetvÈ
gahitasenÈsanÈni
98
MahÈpadhÈnapadahanassa
chabbassÈni
78
MahÈpanthakassa arahattapattatÈ
132
MahÈmÈyÈya supinaÑ
59
MahÈmoggallÈnattherassa
ÈnubhÈvo
368
MahÈvilokanÈni paÒca
57
MahÈsattassa saccakaraÓaÑ 230-1
MahÈsatto rÈjÈnaÑ
sabbasattÈnaÑ abhayaÑ
yÈcati
168
MahÈsÈlarukkho
sattayojaniko
59

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MahÈsutasomajÈtake
saccassa paramatthapÈramitÈ 55
MahÈsupinÈnaÑ mÈtikÈ
355
MahÈsupinÈni soÄasa
354-363
Mahicchapuggalo vijÈtamÈtuyÈpi appiyo
500-2
MÈtugÈmassa bhÈvo
dujjÈno
317
MÈtugÈmassa vasaÑ
gamanassa garahavatth|ni
tÊÓi
171
MÈtugÈmo nÈma
arakkhiyo
311, 313, 521
MÈtugÈmo nÈma pÈpo
144
MÈnaÑ aÔÔha nÈÄiyo
493
MÈradhÊtarÈnaÑ
palobhanaÑ
91, 494
MÈradhÊtaro tisso
91
MÈrassa senÈ
83-5
MÈrena dÈnaÑ vÈritaÑ
249
Migassa a~gÈni
166
MigÈnaÑ mÈyÈ cha
179, 180
MicchÈtapo
519
Mittadubbhino vipÈko
340, 345
MittÈ nittharanti pattabhÈraÑ 467
MugapakkhajÈtake adhiÔÔhÈnassa
paramatthapÈramitÈ
55
Mucalindam|lassa gamanaÑ
chaÔÔhe sattÈhe
92
Mudi~gasadda
3
Muni anekavidho
125

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ma ]

Munimuni
M|sikakhÈdanassa
avama~galatÈ
Meghasaddo suyyati
ekadviyojanamatte
MeghasÊsaÑ paÒÒÈyati
tiyojanamatte
MettÈbhÈvanÈya
ÈnisaÑso
[ Ya ]
Yakkhassa lakkhaÓÈni
Yakkho paresaÑ maÑsalohitakhÈdako
pubbapÈpakammena
YaÒÒÈvÈÔa
YathÈvuÉÉhaÑ sÈsane
aggÈsanÈdÊnaÑ laddhabbatÈ
YathÈvuÉÉhaÑ sÈsane
abhivÈdanÈdÊnaÑ karaÓaÑ
YogÈ cattÈro

PadÈnukkamo
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[ Ra ]
125
394
118
118
216
117

149
354
234
234
397

[ Ra ]
RaÒÒÈ nÈma tulÈsadisena
bhavituÑ vaÔÔati
192
RatanagharaÑ bodhito
pacchimuttaradisÈbhÈge
sattaratanamayaÑ
90
Ratanaca~kamo palla~kassa ca
ÔhitaÔÔhÈnassa ca antarÈ
puratthimapacchimato
ÈyataÑ
90

Rathasadda
3
RasataÓhÈya pÈpataraÑ nÈma
natthi loke
174
RÈjagahato Kapilavatthu
saÔÔhiyojanaÑ
101
RÈjagahÈ JetavanaÑ paÒcacattÈlÊsayojanikaÑ
164
RÈjadhamma
192
RÈjÈ
152
RÈjÈyatanassa upasa~kamanaÑ
sattame sattÈhe
92
RÈj|hi niggaÓhitabbÈ corÈ
193
RÈhulakumÈra
71
RÈhulakumÈro anubandhi
BhagavantaÑ
107
RÈhulamÈtuyÈ vandanaÑ
106
Rukkham|lamupagatassa
guÓÈ dasa
12, 13
Revatabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ saÔÔhivassasahassaÑ
42
Revatabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 42
Revatabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
42
Revatabhagavato sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
42
RogÈnaÑ ÈdÊnavÈ
388
LakkhaÓapariggÈhakabrÈhmaÓo
aÔÔha
66
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[ La ]
LaÔÔhivanuyyÈnaÑ RÈjagahato
tigÈvutamattaÑ
97
Laddhabhojanassa bhuÒjanaÑ
dÊghÈyukaÑ
213
LÈbhantarÈyakaraÓassa
mahÈdosatÈ
259
LÈbhasakkÈraÑ nissÈya
parivÈro
201
LumbinÊvanaÑ Kapilavatthussa
ca Devadahassa ca antarÈ
62
LumbinÊvanaÑ
CittalatÈvanasadisaÑ
62
LokatthacariyÈ
276-8
LokasammatÈnaÑ
anekaÑsikatÈ
483
Lokassa viparivattanakÈlo
365
LokuttaradÈyajjaÑ
sattavidha-ariyadhanaÑ
107
LobhadhammÈnaÑ
duppajahatÈ
333
LobhÈnaÑ vinÈsam|latÈ
272
LomahaÑsajÈtake
upekkhÈya paramatthapÈramitÈ
56
LolÈnaÑ jÊvitakkhayatÈ
259, 262
[ Va ]
VaÒcanassa dosÈ
237-8
Vattasampannassa ÈnisaÑsÈ 475

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]
VatthusmiÑ visade putto
labbhamÈno visado
puÒÒavÈ
445
Vayassa kalyÈÓatÈ
418
VÈkacÊrassa ÈnisaÑsÈ dvÈdasa 11
VÈtavassÈ nava
84-5
VÈyÈmassa saphalatÈ
279, 476
VÈÄakantÈraÑ
115
Vikatthanassa ÈnisaÑsÈ
377-8
VijjÈÔÔhÈnÈni aÔÔhÈrasa
489
VijjulatÈ paÒÒÈyati
catuppaÒcayojanamatte
118
Vipassibhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ asÊtivassasahassaÑ
50
Vipassibhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 49
Vipassibhagavato
mÈtÈpitÈdayo
49
Vipassibhagavato sarÊraÑ
asÊtihatthubbedhaÑ
50
Vipassibhagavato sarÊrappabhÈ
saddÈ sattayojanÈni
pharitvÈ aÔÔhÈsi
50
VipÈdakÈnaÑ ÈdÊnavÈ
225
VivekÈ tayo
307
VihÈrÈnumodanagÈthÈ
109
VÊÓÈsadda
3
VÊriya~gÈni cattÈri
83, 125
VuÔÔhivÈto vÈyati
yojanamattaÑ
118
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[ Va ]
VejayantapÈsÈdassa pamÈÓaÑ 219
Vejayantarathassa pamÈÓaÑ 218
VedabbaÑ nÈma mantaÑ
270-3
VedÈ tayo
489
Vessabhubhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ saÔÔhivassasahassaÑ
51
Vessabhubhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 50
Vessabhubhagavato
mÈtÈpitÈdayo
50-1
Vessabhubhagavato sarÊraÑ
saÔÔhihatthubbedhaÑ
51
VessavalÈhakadevarÈjassa
meghavassÈpanÈkÈro
348
VeÄuvanuyyÈnaÑ RÈjagahassa
nÈtid|ranaccÈsanne
98
[ Sa ]
SaÑghÈrÈmÈnaÑ paricchedÈ
SaÑsaggo nÈma malaÑ
pabbajitÈnaÑ
SaÑsÈre vicarantÈnaÑ na
puttadhÊtÈ nÈma natthi
Sakkassa vatapadÈni satta
Sakkena paÒcasu ÔhÈnesu
ÈrakkhÈ ÔhapitÈ
Sa~khapÈlajÈtake sÊlassa
paramatthapÈramitÈ
Sa~khasadda
Sa~khÈro tilaphalamattopi
nicco nÈma natthi

110
398
131
217
220
54
3
416

[ Sa ]
Sa~kho vÊsahatthasatiko
84
Sa~gahavatth|ni cattÈri
brahmacariyaÑ nÈma
153
SaccakiriyaÑ
230
SaccÈnaÑ guÓÈni
229
SattapadavÊtihÈra
63
SattubhastajÈtake paÒÒÈya
paramatthapÈramitÈ
55
SatthÈ ca nÈma ekaputtikÈ
attano sÈvake rakkhati
527
SatthÈ BuddhakiccaÑ katvÈ
parinibbÈyi
34
SaddÈ dasa
3
SaddhivihÈriko Ècariyassa
paÔipakkho upakÈro ca
241
SapaÓÓakapaÔipadÈya
ÈnisaÑsÈ
121
SapadÈnacÈrikÈnaÑ caraÓÈni 103
SabbacatukkayaÒÒa
354-5
SabbaÒÒuÑ ÔhapetvÈ aÒÒo
supinÈni jÈnituÑ samattho
nÈma natthi
355
SabbaÒÒutaÒÒÈÓassa
paÔivijjhanaÑ
aruÓuggamanavelÈya
88
SabbabuddhÈnaÑ
avijahita-udÈnaÑ
88-9
SabbabuddhÈnaÑ
avijahitaÔÔhÈnaÑ
83
SabbabuddhÈ bhikkhÈcÈreneva
jÊvikaÑ kappesuÑ
105
SabbabodhisattÈnaÑ
dhammatÈ
155
Sabbe dhammÈ aniccÈ
416
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[ Sa ]
SamaggakaraÓaÑ
sukhaÑ
216, 224
SamaggasammodamÈnassa
ÈnisaÑsÈ
346
SamaÓaparikkhÈrÈ aÔÔha
76
SamaÓasukhÈni aÔÔha
9
SambahulÈ nÈma cattÈro
upÈdÈya tatuttari
satasahassampi
347
Sammasadda
3
SarÊradosarahitÈ cha
418
SasapaÓÉitajÈtake
dÈnassa paramatthapÈramitÈ 54
SahasseyyasikkhÈpada
177
SahÈyakÈnaÑ vissÈsikabhÈvo
205
SÈkiyÈnÈma mÈnajÈtikÈ
102
SÈÔakassa dosÈ nava
10-11
SÈmaggiyÈ sati paccÈmittÈ
na okÈsaÑ labhanti
346
SÈmike asati sÈÔakaÑ
nivatthÈ itthÊ naggÈyeva
nÈma
325
SÈriputtattherassa
adhiÔÔhÈnaÑ
328-9
SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ
arahattapattatÈ
99
SÈlittakasippa
442
Sikhibhagavato ÈyuppamÈÓaÑ
sattativassasahassaÑ
50
Sikhibhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ
50

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sikhibhagavato mÈtÈpitÈdayo
50
Sikhibhagavato sarÊraÑ
sattatihatthubbedhaÑ
50
Sikhibhagavato sarÊrappabhÈ
yojanamattaÑ pharitvÈ
aÔÔhÈsi
50
Siddhattha
66
Siddhatthabhagavato
ÈyuppamÈÓaÑ vassasatasahassaÑ
48
Siddhatthabhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
48
Siddhatthabhagavato mÈtÈpitÈdayo
48
Siddhatthabhagavato sarÊraÑ
saÔÔhihatthubbedhaÑ
48
SiniddhÈhÈro nÈma mÈna,
purisamade vaÉÉheti
13
SippaÑ nÈma paÓÉitehi
uggahitabbaÑ
444
SippÈni dvÈdasa
69
SÊtÈni vÈtajÈtÈni
181-2
SÊlameva uttamaÑ
393
SÊlarakkhaÓassa ÈnisaÑsÈ
257
SÊlassa guÓÈni
229
SÊlassa rakkhaÓaÑ
294
SÊlÈnaÑ pabhedÈ
293
SÊvalikumÈrassa mÈtÈ
432
Sukha
499
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[ Sa ]
SujÈtabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 46
SujÈtabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ
46
SujÈtabhagavato mÈtÈpitÈdayo
46
SujÈtabhagavato sarÊraÑ
paÓÓÈsahatthubbedhaÑ
46
SujÈtÈya madhupÈyÈsassa
vidhi
79, 81
SujÈya sÊlÈnisaÑsÈ
221
SudhammÈdayo catasso
itthiyo
217
SuddhodanamahÈrÈjassa
tatiyavandanÈ
102
SuddhodanamahÈrÈjassa
dutiyavandanÈ
68, 102
SuddhodanamahÈrÈjassa
paÔhamavandanÈ
64, 102
SuddhodanamahÈrÈjassa
phalÈnaÑ pattatÈ
105-6, 108
SunakhÈnaÑ
vamanabhesajjaÑ
193
SuppatiÔÔhitatitthaÑ nÈma
nhÈnaÔÔhÈnaÑ
81
SuppavÈsa-upÈsikÈya
gabbhapariharaÓaÑ
430
Sumanabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ navutiyeva
vassasahassaÑ
42
Sumanabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 42

[ Sa ]
Sumanabhagavato mÈtÈpitÈdayo
42
Sumanabhagavato sarÊraÑ
navutihatthubbedhaÑ
42
SumedhatÈpaso nipajji
kalalapiÔÔhe maÓiphalakasetu viya
15-7
SumedhapaÓÉitassa adhiÔÔhÈnapÈramÊ
29
SumedhapaÓÉitassa upekkhÈpÈramÊ
30
SumedhapaÓÉitassa
khantipÈramÊ
27-8
SumedhapaÓÉitassa
dÈnapÈramÊ
24-5
SumedhapaÓÉitassa nekkhammapÈramÊ
26
SumedhapaÓÉitassa paÒÒÈpÈramÊ
26-7
SumedhapaÓÉitassa mettÈpÈramÊ
29-30
SumedhapaÓÉitassa
vÊriyapÈramÊ
27
SumedhapaÓÉitassa
saccapÈramÊ
28-9
SumedhapaÓÉitassa
sÊlapÈramÊ
25-6
Sumedhabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 46
Sumedhabhagavato jÈtiÔÔhÈnaÑ 46
Sumedhabhagavato mÈtÈpitÈdayo
46
Sumedhabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ
46
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[ Sa ]
SurÈpÈnassa ÈdÊnavÈ
382-3
Sekkhamuni
125
SotÈpannÈ na pivanti suraÑ
286
SotÈpanno acalasaddho
248
Sobhitabhagavato ÈyuppamÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 43
Sobhitabhagavato
jÈtiÔÔhÈnaÑ
43
Sobhitabhagavato
mÈtÈpitÈdayo
43
Sobhitabhagavato sarÊraÑ
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 43

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

Hatthisadda
3
HiÑsÈ
471
HiriyÈ ajjhattasamuÔÔhÈnÈya
kÈraÓÈni cattÈri
145-6
HirottappÈnaÑ attÈ,lokÈdhipateyyatÈ
146-7
HirottappÈnaÑ gavesanaÑ
dvÈdasasaÑvaccharaÑ
143
HÊnavÊriyabhÈvassa
nissando
335-6

JÈtakaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo
[A]
Akitti (brÈhmaÓa)
AggÈÄavacetiya
Aggidatta (brÈhmaÓa)
A~ga (raÔÔha)
Accuta (seÔÔhi)
AjÈtasattu (rÈjÈ)

PiÔÔha~ko

54
177
51
101
110
201-2,
534, 538
Ajitakesakambala
535
Ajita (brÈhmaÓa)
43
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthera
95
Atideva (brÈhmaÓa)
42
Atula (nÈgarÈjÈ)
42, 49
AtthadassÊ (Buddha)
46-7, 52
AnÈthapiÓÉika
89, 108-12,
114, 121, 165, 233,
243, 248, 266, 269,
286, 385-6, 400-1,
437, 466-7
Animisacetiya
90
Anupiya (ambavana)
77
Anupiya (nagara)
156
Anuruddhatthera (upaÔÔhÈka)
37
Anuruddhatthera
156
AnuÄÈtherÊ
52
Anotattadaha
59, 93
Anoma (nagara)
47, 50

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
Anomatthera
43
AnomadassÊ (Buddha)
43-4, 52
AnomÈ (devÊ)
44
AnomÈ (nadÊ)
75
ApaÓÓaka (raÔÔha)
1
Abhayatthera (upaÔÔhÈka)
47
Abhibh|tthera
50
AmaravatÊ (nagara)
2-4
AmitÈtherÊ
45
Ambatitthaka (nÈga)
381-2
AyogharapaÓÉita
54
ArakapaÓÉita
55
Arati (mÈradhÊtÈ)
91, 494
AriÔÔha (pura)
127
Arindama (rÈjÈ)
50
AruÓa (rÈjÈ)
50
AruÓavatÊ (nagara)
50
AlÊnasattukumÈra
54
Avama~gala (mÈÓava)
426
Asamatthera
43
Asama (rÈjÈ)
44
AsamÈtherÊ
45
AsamÈdevÊ
44
AsilakkhaÓapÈÔhaka
(brÈhmaÓa)
481, 483
Asurinda
77
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[A]
Asokatthera
AsokÈtherÊ
Assajitthera
AÄÈrakkhÊ

PiÔÔha~ko

[U]
49
41
95, 98
323-4

[Œ]
ŒnandakumÈra
37
Œnandatthera
19, 20, 63, 140,
150, 156, 169, 177,
193, 196-7, 201,
204, 207, 209, 214,
222, 307, 317,
324, 333, 345, 348,
351, 366, 375, 387,
394, 398, 404-5,
407, 410, 415, 444,
466, 469, 472, 512,
527, 534
Œnandamaccha
223
Œnanda (rÈjÈ)
45
ŒÄavi (nagara)
177
ŒÄÈra
78, 94
[I-U]
Illisa (seÔÔhi)
Isipatana
UkkalÈ (janapada)
Ugga (seÔÔhi)
Uggata (rÈjÈ)
Uttara (nagara)
Uttara (rÈjÈ)
Uttara (seÔÔhi)

NÈmÈnukkamo

371-5
79
93
110
46
41
41
458, 460

Uttaratthera
51
UttaramÈÓava
45
UttarÈ (devÊ)
41
UttarÈ (brÈhmaÓÊ)
51
UttarÈtherÊ
45, 51
UttarÈpatha
141
Udaka
78, 94
Udayatthera
49
UdÈyitthera
101
Udenatthera
42
Upaka (ÈjÊvaka)
94
UpacÈlÈ (therÊ)
49
Upatissatthera
19, 20
UpatissÈtherÊ
37
Upasantatthera
47, 51
UpasÈlatthera
44
UpasoÓÈtherÊ
42
UpÈlitthera
165
UppalavaÓÓÈ (therÊ)
19, 20,
176, 181, 324, 398
Uruvelakassapa
95-6
UruvelÈ
66, 78-9, 95, 100
UruveÄÈtherÊ
52
UsÊraddhaja (pabbata)
58
[ Ka ]
Kakusandha (Buddha)
KaÒcana (guha)
KaÔÈhaka
KaÔÔhavÈhana (rÈjÈ)

51-2, 110
517
477-80
152

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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[ Ka ]
KaÓÉaka (assa)
63, 72-4, 76-7
KaÓhÈjinakumÈrÊ
89
Kapilavatthu (nagara)
19, 58-9,
61, 64, 101, 103, 107, 224
KappÈsikavana
95
KalaÓÉuka (dÈsa)
484-5
Kassapa (Buddha) 51-3, 76, 105,
110, 132, 254,
257, 438
Kassapa (mÈÓava)
46
KÈlakaÒjika (asura)
413
KÈlÈma
78
KÈsi (nagara)
49
KÈsi (raÔÔha)
62, 76,
114 (ÈdipiÔÔhesu)
KÈÄa (nÈgarÈjÈ)
82, 84
KÈÄakaÓÓÊ
385-7, 394-5
KÈÄatthera
181
KÈÄadevÊla (tÈpasa)
64, 79,
102
KÈÄudÈyÊ (amacca)
63, 100
KÈÄudÈyitthera
100, 102
Kimilatthera
156
KisÈgotamÊ
71-2
KuÔumbikaputtatissatthera 334-5
KuÓÉadhÈna (vana)
431
KuÓÉiya (nagara)
431
KuddÈlapaÓÉita
55, 331-3
KumÈrakassapatthera 162, 165-6,
169
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[ Ka ]
KusinÈrÈ
415
KokÈlika
456, 458, 517
KoÓÈgamana (Buddha) 51-2, 110
KoÓÉaÒÒa (Buddha) 36-7, 42, 52,
105
KoÓÉaÒÒa (brÈhmaÓa)
66-7,
78, 270
KomÈrabhacca
132, 134
Korakkhattiya
413
Kolitatthera
19, 20
Koliya (rÈjÈ)
431-2
KosambÊ
177, 381-2
Kosala (gÈma)
267
Kosala (raÔÔha)
186, 251-2,
267, 280, 324, 335,
348-9
Kosala (rÈjÈ)
150, 152,
165, 280-1, 324, 353,
375, 391, 404, 433, 480
Kosalajanapada
181, 214, 280
Kosiya (brÈhmaÓa)
490
[ Kha ]
KhaÓÉatthera
49
KharadÈÔhika (yakkha)
38
Khema (nagara)
42, 48, 51
Khema (rÈjÈ)
51
Khema~karatthera
50
KhemÈ (therÊ)
19, 20, 48
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ga - Gha ]
Ga~gÈ (nadÊ)
528
Gaja~gala (nigama)
58
GandhÈra (raÔÔha) 207, 303, 336,
397, 420
GayÈsÊsa
95, 159, 201-2,
450, 516, 534
GahapatibrÈhmaÓa
96
GirimekhalÈ (hatthÊ)
83, 85, 87
Gotama (Buddha) 19, 20, 32, 41,
78, 94, 164, 172, 244,
246, 395, 413, 450, 459
GhaÔÊkÈramahÈbrahmÈ
76, 81
GhositÈrÈma
381
[ Ca ]
CandakumÈra
54, 143-4, 150
CandamittÈtherÊ
49
CandavatÊ (nagara)
43
CandÈtherÊ
49
CandÈdevÊ
47
CampakÈtherÊ
51
CampakÈnagara
44
CampÈnagara
415
Campeyya (nÈgarÈjÈ)
54
CÈlÈtherÊ
49
CiÒcamÈÓavikÈ
298, 462, 466
CittapÈÔali
(kappaÔÔhiyarukkha)
218
CittalatÈvana (uyyÈna)
62, 220
CittahatthasÈriputta
330
CittÈ (itthÊ)
217, 220

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ca ]
C|ÄadhanuggahapaÓÉita

377,
380-1
C|Äapanthakatthera
130-5, 139
C|ÄapiÓÉapÈtikatissatthera 172-3,
175
C|Äalohita
212-4
C|ÄasubhaddÈ
108
C|ÄaseÔÔhi
136, 138-9
C|ÄÈmaÓicetiya
76
CetaraÔÔha
271, 273
Cetiyapabbata
9
[ Cha - Ja ]
ChattapÈÓi (upÈsaka)
404
Chaddanta (nÈgarÈjÈ)
54
Channa (amacca)
63, 73-6
Chabbaggiya (bhikkh|)
382
JaÔila (mahÈraÔÔhiya)
45
Janaka (rÈjÈ)
285
JanapadakalyÈÓÊ
106, 417-9
Janasandha (rÈjÈ)
48
JambudÊpa
58, 98, 182, 194,
207, 245, 281, 290,
378, 380, 472
Jayaddisa (rÈjaputta)
54
Jayasena (rÈjÈ)
48-9
JÈlÊkumÈra
89
Jitamittatthera
44
JÊvaka
130, 132-5, 426-7,
535-6

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ja ]
JuÓhatthera
Jetavana

181
89, 108-9,
111-2 (ÈdipiÔÔhesu)
JetavanapokkharaÓÊ
348-9
JotipÈlamÈÓava
52
[ Ta ]
TakkapaÓÉita
TakkasilÈ

315-7
207, 276,
290 (ÈdipiÔÔhesu)
TaÓha~kara (Buddha)
52
TaÓhÈ (mÈradhÊtÈ)
91, 494
Tapussa
93
TambapaÓÓidÊpa
98
TÈvatiÑsa
64, 76, 218
Tissa (Buddha)
48-9, 52
TissakumÈra
172
Tissatthera
36, 49, 52
TissÈtherÊ
37
Tusita (Devaloka)
56-7,
59, 61, 89
TebhÈtikajaÔila
95
[ Tha - Da ]
ThullakumÈrÊ 212, 214, 440, 442
ThullanandÈ
500-2
Th|ÓabrÈhmaÓagÈma
58
Dabbatthera
139
DÈmÈtherÊ
51
DisÈpÈmokkha
256, 259,

NÈmÈnukkamo

579
PiÔÔha~ko

[ Da ]
290, 303, 317, 319,
336, 377, 426, 461,
472, 474, 489, 537-8
DÊpa~kara (Buddha)2, 13-7, 19-21,
24, 32-7, 52-3, 56, 105
DÊpappasÈdakamahindatthera
9
DuÔÔhakumÈra
341
DuÔÔhakumÈrÊ
313
DuÔÔhalicchavÊkumÈra 530-1, 534
DussalakkhaÓabrÈhmaÓa
396
Devadatta
121, 129,
156 (ÈdipiÔÔhesu)
Devadaha (nagara)
61
Devalatthera
45
[ Dha - Na ]
Dhaja (brÈhmaÓa)
DhaÒÒavatÊ (nagara)
DhanaÒcaya (rÈjÈ)
DhanapÈlaka
DhanapÈlÊ
DhanavatÊ (brÈhmaÓÊ)
DhammadassÊ (Buddha)
DhammadinnÈtherÊ
Dhammasenatthera
DhammÈtherÊ
Dhammika (pabbata)
Dhenu (miga)
NakulÈtherÊ
Nanda (dÈsa)

66
42, 44
54
77
427
52
46-8, 52
47
41, 49
47
7, 8
169
43
241-3

580
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JÈtakaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge
PiÔÔha~ko

[ Na ]
Nanda (rÈjakumÈra)
106-7
Nandana (vana)
59
NandÈ (itthÊ)
217, 220, 501
NandÈ (pokkharaÓÊ)
220
NandÈtherÊ
36
NandÈvatÊ
501
NandivisÈla
207-9
NaÄakapÈna (gÈma)
186
NaÄakapÈna (pokkharaÓÊ)
186
NÈgamuÓÉÈ (dÈsÊ)
150
NÈgasamÈlÈtherÊ
46
NÈgÈtherÊ
46
NÈmasiddhika (bhikkhu)
426
NÈrada (Buddha)
43-5, 52
NÈradatthera
46
NÈÄaka (gÈma)
415
NÈÄaka (dÈraka)
65
NigaÓÔhanÈÔaputta
535
Nigrodha (migarÈjÈ)
166-9
Nigrodha (sakka)
102
NigrodhÈrÈma
102, 224
Nimi (rÈjÈ)
54, 156
Nisabhatthera
43
NeraÒjarÈ (nadÊ)
19, 81
[ Pa ]
PakudhakaccÈyana
535
PaÒcavaggiyatthera 67, 79, 94-5
PaÒcÈvudha (kumÈra)
290
PaÓÉava (pabbata)
77

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
Paduma (Buddha)
Padumatthera
PadumÈtherÊ
PadumÈdevÊ
Padumuttara (Buddha)

43-5
47
50
48
45-6, 52,
165, 433
Panthaka
427
PabuddhÈ (devÊ)
60
Pabbata (rÈjÈ)
51
PabhÈvatÊ (devÊ)
46, 50
PÈpaka (mÈÓava)
426
PÈricchattaka (rukkha)
218
PÈlitatthera
41, 47
PiyadassÊ (Buddha)
46-7, 52
PÊÄiya (seÔÔhi)
491, 493-4
PuÓÓÈ (dÈsÊ)
80
PoÔÔhapÈda
521
[ Pha - Ba ]
PhaggunÊtherÊ
45
Phussa (Buddha)
48-9
Phussadevatthera
47
PhussÈtherÊ
49
BadarikÈrÈma
177
Bandhuma (rÈjÈ)
49
BandhumatÊ (devÊ)
49
BandhumatÊ (nagara)
49
BÈrÈÓasÊ (nagara)
52, 94,
100 (ÈdipiÔÔhesu)
BimbisÈra (rÈjÈ)
95

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
Buddhadevatthera

2

Buddhamittatthera

2

Buddhijatthera

51

BodhiparibbÈjaka

55

Brahmadatta (brÈhmaÓa)

52

Brahmadatta (rÈjÈ)

114, 123,
(ÈdipiÔÔhesu)

Brahmadevatthera

42, 49

[ Bha - Ma ]
Bhagutthera

156

BhaddakÈpilÈnÊ

307

Bhaddatthera

37

BhaddavaggiyakumÈrÈ

95

BhaddasÈlatthera

44

BhaddÈtherÊ

42

Bhaddiya (rÈjÈ)

156

Bhaddiyatthera

95, 156-8

Bhallika

93

BhÈradvÈjatthera

52

BhÈvitattatthera

42

Bhiyyasatthera

51

BhÊmasena
Bh|ridatta (nÈgarÈjÈ)
Bhoga (gÈma)
Bhoja (brÈhmaÓa)
BhojÈjÈnÊyasindhava
MakkhaligosÈla

378-9
54
386, 437
66
194-6
535

NÈmÈnukkamo

581
PiÔÔha~ko

[ Ma ]
Magadha (raÔÔha)
96, 101, 160,
170, 179, 215, 2289, 264, 395, 470,
472, 491
Magha (kumÈra)
215-6
Maghadeva (rÈjÈ)
154-6
Ma~gala (tÈpasa)
48
Ma~gala (Buddha) 37-8, 41-2, 52
Macala (gÈma)
215
Macchariyakosiya (seÔÔhi)
366,
368
MaddÊdevÊ
89
MantÊ (brÈhmaÓa)
66
MallikÈdevÊ
354
MahÈkassapa
307
MahÈkÈÄa (nÈgarÈjÈ)
84
MahÈgovinda
54
MahÈgovindapaÓÉita
55
MahÈnÈma (sakka)
150
MahÈnÈmatthera
95
MahÈpanthakatthera
131-2,
134, 136
MahÈbrahmÈ
63, 84
MahÈmÈyÈ
59, 61, 152, 327
MahÈmoggallÈnatthera
98-9,
177, 236, 345, 368,
370, 375, 415, 432
MahÈlohita
212, 214
MahÈvana
89, 445, 530
MahÈvihÈra
2
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MahÈsÈla
58
MahÈsÊlava
279, 281-2, 285
MahÈsudassana
54, 417
MahÈsubhaddÈ
108
MahiÑsaka (raÔÔha)
378
MahisÈsakumÈra
143, 150
MahiÄÈmukha (hatthÊ)
202, 204
MahosadhapaÓÉita
55, 63
MÈtali
218-9, 222
MÈyÈdevÊ
19, 20
MÈra
57, 74, 83-8,
90-1, 250, 494-5
MigadÈya
94
Mittavindaka
257-9, 385, 439
MithilÈ
154, 156
MucalindanÈgarÈjÈ
92
MudulakkhaÓÈ
(aggamahesÊ)
322-4
Munika (s|kara)
212-4
Medha~kara (Buddha)
52
[ Ya - Ra ]
YaÒÒadatta (BrÈhmaÓa)
Yasa (kumÈra)
YasavatÊ (devÊ)
YasavÈ (rÈjÈ)
YasodharÈ (devÊ)
RagÈ (mÈradhÊtÈ)
RaÔÔhapÈlatthera
Ratanagharacetiya
Ratanaca~kamacetiya

51
95
50
43
43
91, 494
172
90
90

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ra - La ]
RÈjagaha
77, 95, 97, 101,
108, 111, 130-1,
159-60, 162, 164,
170, 172-3, 179,
201, 215, 233, 366,
368, 394-5, 415,
470-1, 491-2, 494,
515, 535
RÈdha
521-2
RÈma (brÈhmaÓa)
66
RÈmaputta
78
Ramma (nagara)
14, 32-4
RammavatÊ (nagara)
36-7
RÈmÈtherÊ
44, 46
RÈsivaÉÉhaka (amaccha)
3
RÈhula
63, 68, 71, 73, 103,
106-7, 156, 177-8,
181, 417
Revatatthera
48
Revata (Buddha)
37, 42-3, 52
RohiÓÊ (dÈsÊ)
266
RohiÓÊ (nadÊ)
346
LakkhaÓa (brÈhmaÓa)
66
LÈludÈyitthera
139-40
LÈÄaka (mÈÓava)
473-4
LÈÄudÈyitthera
472, 474
LicchavÊ
445
LumbinÊvana
62-3
Losakatissatthera
251,
253-4, 259

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ La - Va ]
LohitakumbhÊ
432-3
Va~ka (pabbata)
38
Vappatthera
95
VaruÓatthera
42-4
VasavattÊ
250
VÈseÔÔhatthera
44
VijitÈvÊ (cakkavattirÈjÈ)
36, 49?
ViÔaÔ|bha
150
Videha (raÔÔha)
154
Vidhuratthera
51
VidhurapaÓÉita
55
VipassÊ (Buddha)
49, 50, 52,
110, 434
Vipula (rÈjÈ)
42
VipulÈ (devÊ)
42
Visayha (seÔÔhi)
54
VisÈkhÈ (upÈsikÈ)
109, 165
VisÈkhÈ (brÈhmaÓÊ)
51
VejayantapÈsÈda
219
Vejayantaratha
218-9
VedabbabrÈhmaÓa 270-71, 273-4
Vepacitti (asurinda)
221
VebhÈra (nagara)
48
VebhÈra (pabbata)
45
VesÈlÊ
89, 233, 413,
445, 530
Vessantara (rÈjÈ)
2, 38, 53-4,
56, 63, 86-7
Vessabh| (Buddha)
50-2, 110
VessavaÓa (devarÈjÈ)
144, 145

NÈmÈnukkamo
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PiÔÔha~ko

[ Va ]
VeÄukapitÈ (tÈpasa)
262-4
VeÄuvana
98-9, 108, 159,
172, 189, 201, 298, 337,
341, 394-5, 450, 469,
491, 508, 513, 515-7,
534
[ Sa ]
Sakka (devarÈjÈ)
8, 39, 40,
47, 57, 63, 80, 84, 92-3,
97-8, 218-22, 246, 333,
346, 372, 374-5
SakkÈra (nigama)
366, 368
SakhilÈtherÊ
50
Sa~kassa (nagara)
209, 498-9
Sa~kha (brÈhmaÓa)
54
Sa~kha (seÔÔhi)
491-4
SaÒcayabelaÔÔhaputta
535
SaÒjaya (uyyÈnapÈlaka)
173
SaÒjÊvatthera
51
SaÒjÊvamÈÓava
537
Santatthera
47
SabbakÈmatthera
46
Sabbadassitthera
47
SabbanÈmÈtherÊ
48
Sabbamittatthera
52
Sabhiyatthera
49
Sama~gatthera
49
SamÈlÈtherÊ
51
SamuddÈtherÊ
51
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]

[ Sa ]

Sambalatthera
48
Sambhavatthera
42, 50
SaraÓa (nagara)
47
SaraÓa (rÈjÈ)
47
SaraÓa~kara (Buddha)
52
SaraÓatthera
42, 46
SallavatÊ (nadÊ)
58
SahampatibrahmÈ
93
SÈketa (nagara)
326
SÈkha (miga)
166-9
SÈgatatthera
36, 381-2
SÈgara (rÈjÈ)
47
SÈgaratthera
46
SÈmÈtherÊ
51
SÈrambhabalibadda
397
SÈriputtatthera
8, 10, 11,
98-9, 107, 150, 159, 161-2,
178, 198-9, 233-4, 241,
328, 329, 341, 345, 366,
413, 415, 430, 432, 472,
500, 508, 516-7
SÈlatthera
44
SÈvatthi
89, 108, 111
(ÈdipiÔÔhesu)
SikhÊ (Buddha)
50, 52, 110
Siddhattha (Buddha)
48-9, 52
SiddhatthakumÈra 66, 67, 70, 72,
83-9, 102-3
Sineru (pabbata)
218

SirimÈ (devÊ)
42, 49
SirivaÉÉha (seÔÔhi)
110
Silesaloma (yakkha)
290
Sivi (rÈjÈ)
54
SÊlavakumÈra
279
SÊlava (nÈgarÈjÈ)
338
SÊlava (rÈjÈ)
54
SÊvali (kumÈra)
432, 434
SÊvalitthera
433
SÊvalÊtherÊ
41, 48
SujÈ (itthÊ)
217, 220-21
SujÈta (Buddha)
45-7, 52
SujÈta (rÈjÈ)
48
SujÈtatthera
45
SujÈtÈ (dÈrikÈ)
79, 81
SujÈtÈ (devÊ)
37, 45
SujÈtÈtherÊ
43, 47
Sudatta (brÈhmaÓa)
66
Sudatta (rÈjÈ)
42, 46
SudattÈtherÊ
49
SudattÈdevÊ
46
Sudassana (nagara)
46
Sudassana (cakkavattirÈjÈ) 50, 415
Sudassanatthera
46
SudassanamahÈvihÈra
14-5
SudassanÈdevÊ
47
Sudinna (rÈjÈ)
47
Sudeva
36, 44
Sudevatthera
41, 46

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Suddhodana (rÈjÈ)
19, 20, 59,
61, 64-6, 71, 78, 84, 99,
101, 152
Sudhamma (nagara)
43
SudhammapÈsÈda
415
SudhammarÈjÈ
43
SudhammÈ itthÊ
217, 220
SudhammÈtherÊ
47
SudhammÈdevasabhÈ
220
SudhammÈdevÊ
43
Sunakkhatta
413
SunandarÈjÈ
37
SunandÈtherÊ
36
SunandÈdevÊ
47
Sunettatthera
43, 47
SundarÊtherÊ
43
SundarÊnandÈ
501
SuppatÊta (rÈjÈ)
50
SuppavÈsÈ (upÈsikÈ)
431-2,
434
SuphassÈdevÊ
48
Subhaddatthera
37
SubhaddÈtherÊ
42
SubhaddÈdevÊ
416-7
Suma~galatthera
36
Suma~galanagara
46
Suma~galaseÔÔhi
110
Sumana (Buddha)
37, 42-3, 52
Sumanatthera
45
SumanÈtherÊ
43

NÈmÈnukkamo

585
PiÔÔha~ko

[ Sa - Ha ]
Sumittatthera
48
Sumedha (tÈpasa)
13-5, 19, 20,
24, 30, 32
Sumedha (Buddha)
45-6, 52
Sumedha (brÈhmaÓa)
4, 7
SuyÈma
63
SuyÈma (brÈhmaÓa)
66
Surakkhitatthera
49
SurÈmÈtherÊ
44, 46-8
Suruci (brÈhmaÓa)
39
SusÊmatÈpasa
47
S|riyakumÈra
144, 150
SetakaÓÓika (nigama)
58
Sedaka (nigama)
417
SenÈ (nigama)
79
Seriva (raÔÔha)
127
SoÓatthera
51
SoÓÈtherÊ
42
Sotthijatthera
51
SotthijaseÔÔhi
110
Sotthiya
82
SobhavatÊ (nagara)
51
Sobhita (nagara)
47
Sobhita (Buddha)
37, 43, 52
Sobhitatthera
47
SomanassakumÈra
54
HaÑsavatÊ (nagara)
45
HatthipÈlakumÈra
54
Himavanta
7, 8, 10,
33 (ÈdipiÔÔhesu)

JÈtakaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = Kesuci
marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho.
JÈtakaÔÔhakathÈya
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkataÒÒ| mittadubbhÊ puggalo = AkataÒÒuÑ
mittadubbhipuggalaÑ (SyÈ)
AkÈralope = Saralopena (SÊ, SyÈ, I)
AkulÊnÈnaÑyeva dassanti = AkulÊneva vaÉÉhessanti (SÊ)
KulÊne chaÉÉessanti, akulÊnÈnaÑyeva
dassanti (Ka)
AgamaÑsu = AdaÑsu (SÊ, I, Ka) AkaÑsu (®Ê)
AggiÑ BhagavantaÑ = AggabhagavantaÑ (SÊ)
AgghÈpaniko = AgghakÈrako (SÊ, I)
A~gÈrakÈsutaÔe = A~gÈrakÈsuyÈ taÔe (SyÈ)
A~gÈrakÈsuyÈ ÈvÈÔatÊre (Ka)
“A~guÔÔhigaÓanÈ”ti = Na~guÔÔhagaÓanÈti (SÊ)
A~guliyÈ pariyante katvÈ = A~guliyÈ yantetvÈ (SÊ, I)
ParivattetvÈ (SyÈ)
AjagarasappaÑ = AgÈrasappaÑ (SÊ, I) GharasappaÑ (SyÈ)
AjinacammajaÔÈmaÓÉalavÈkacÊrÈni = AjinajaÔÈvÈkacÊrÈni (SÊ, I)
AÒjanavane = Ajjunavane (Ka)
AÔÔhasate = AÔÔhasataÑ (SÊ)
AÉÉharattÈpapÈyÊ = AÉÉharatte avapivatÊti aÉÉharattÈvapÈyÊ (SÊ, I)
AÉÉharatte apÈyinti = AÉÉharatteva ÈpaÑ apÈyintipi (Ka)
Ati-accherakaÑ = Ati-acchariyaÑ (Ka)
AtikÈruÒÒaravo = AtikaruÓo ravo (SÊ, I)

340
493

358
257
303
140
250
488
442
394
16
326
290
179
179
297
218

588
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PiÔÔha~kÈ

[A]
AtibalatÈti = AtilapatÈti (Ka)
AtibalavatÈya = AtithaddhatÈya (SÊ, SyÈ)
AtibalasabhÈvÈ = AtilapasabhÈvÈ (Ka)
Attanova kamme = Attano balikammaÑ (Ka)
Attano vapakammaÑ (SyÈ)
AttÈ = Attho (Ka)
AtthapaccatthikÈnaÑ = AÔÔapaccatthikÈnaÑ (SyÈ)
Attheko = Atthesa (SÊ, I)
AdaÑsu = AgamaÑsu (SÊ, I)
AdassetvÈ osakkissatÊti aÔÔhÈnametaÑ = ApassitvÈ na osakkissati,
addhÈ etaÑ (Ka)
AdÈsi. Satta rÈjÈno satta rajjÈni = AdÈsi. Satta rajjÈni (SÊ) adÈsi.
SakkattarajjÈni (I)
AdukkhaÑ sukhaÑ = AdukkhamasukhaÑ (SÊ, I)
Anattha~gateyeva = DharamÈneyeva (SÊ, SyÈ)
AnÈcerakule = AnÈcariyakule (SÊ, SyÈ, I)
AnÈthapiÓÉikassa mittaÑ = NicchayamittaÑ (SÊ, SyÈ, I)
AnÈrogye = Roge (SyÈ, Ka)
AnivattitatÈya = AvatthitatÈya (SÊ, SyÈ, I)
AnivattitattÈ bhayabhÊrutÈya ca = AvatthitattÈ bhayabhÊrutÈya
ca (SÊ, SyÈ, I)
AnuggantvÈva = AnugantvÈva (SyÈ, Ka)
AnucÈrÊ = AnvacÈrÊ (SÊ, SyÈ, I)
AnutappesÊti = AnutapessasÊti (SÊ, I)
AnupakuÔÔho = AnupakkuÔÔho (SÊ, I)
AnuraÒjitaÑ = AnubyaÒjitaÑ (SÊ, I)
An|dakÈ = AnodikÈ (SÊ, I)
AnekasakaÔap|ramattÈ rattasÈliyo = AnekasakaÔap|ramatte rattasÈliyo
(SÊ) AnekasatavÈhap|raÓamattaÑ
rattasÈliÑ (Ka)

457
347
457
359
285
357
516
324
406
333
4
88
462
466
389
496
495
356
204
129
3
15
325

343
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[A]
Anto = DhÈtuyo anto (SÊ, SyÈ, I)
93
AntoghaÔe = AntokuÔe (SÊ, SyÈ)
162
AntoÉÈho = AntosarÊre sedo (Ka)
155
AndhÈya = AndhagatÈya (Ka)
304
ApaÔijagganatÈ = AppajagganatÈ (SÊ, I)
13
ApaÓÓake ceva sapaÓÓake cÈti = ApaÓÓakaÒceva
sapaÓÓakaÒcÈti (Ka)
121
ApapiddhanÈnÈkuÓapabharitaÑ = VippaviddhanÈnÈkuÓapabharitaÑ
(SÊ, I)
72
ApphoÔenti = ApphoÔhenti (SÊ, I) AppoÔhenti (SyÈ)
21
Abbhantare gahane nhÈnÈdÊhi = Abbhantarena gahanena
taÓhÈdÊhi (Ka)
507
AbyayataÑ = AbyÈyataÑ (SÊ, SyÈ, I)
522
AbhiÒÒÈsu pÈramiÑ gato = AbhiÒÒÈpÈramiÑ gato (Ka)
21
Abhiravanti = Padissanti (Ka)
22
AmÈtÈpitarasaÑvaddho = AmÈtÈpitari saÑvaddho (SÊ, I)
AmÈtÈpitusaÑvaÉÉho (SyÈ)
462
Ayamevettha = Ayamettha (SÊ, SyÈ)
417
AyyÈti = Ayanti (SÊ, SyÈ, I)
246
AraÒÒaÑ = DÈruvanaÑ (SÊ, SyÈ)
336
AriÔÔhapuraÑ = Andhap|raÑ (SÊ, I)
127
AlÈbhÊ = AppalÈbhÊ (Ka)
252
AlÈbhesi = Alabbhesi (SÊ)
209
Allasi~gÊveraloÓajÊrakÈdayo = Addasi~gÊveraÑ
loÓajÊrakÈya (SÊ, I)
261
AvattharitvÈ = AntaritvÈ (SÊ, I) UttaritvÈ (SyÈ)
235
AviraddhaÑ = AviruddhaÑ (SÊ, SyÈ)
119
AsaddahitvÈ = SaddahitvÈ (SyÈ, Ka)
309
Asamo = Padumo (Ka)
44
AsÈ = AsÈtÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
306
AsÈtÈ = AsÈ (SÊ) ŒsÈ (I)
303, 305
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[A]

AsÊti bhikkhusahassÈni = AsÊti bhikkhusatasahassÈni (SÊ, SyÈ)

50

AsÊlaÒca = AsÊliyaÒca (SÊ, I)

250

Assamato = Assamapadato (SyÈ, Ka)

457

AhaÑ = Esa (SÊ, SyÈ)

240

AhatasÈÔake = SÈÔake (Ka)

478

Aho BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma acchariyan”ti = Aho BuddhÈ nÈma
acchariyamanussÈti
(SÊ, SyÈ)

294

[Œ]
ŒkaÉÉhÈpemÊ”ti = ŒkaÉÉhÈpemÊti Èha (SyÈ, I, Ka)

329

ŒkÈraÓena = ŒkÈrakena (SÊ, SyÈ, I)

287

ŒkÈsanabhagatÈ = ŒkÈsena gatÈ (SyÈ, Ka)

16

ŒgacchantÈnaÒca = ŒgacchantÈnaÑ (SÊ)

244

ŒpucchitthÈ”ti = ŒpucchathÈti (SyÈ)

335

ŒmalakapupphappamÈÓaÑ = SÈmalatÈ pupphapamÈÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)

71

ŒrÈdhanaÑ = ŒvajjanaÑ (SÊ) PaÓidhÈnaÑ (SyÈ) ŒvapanaÑ (I)

339

Œrocesi = Rocesi (SÊ)

223

Œlokapajjotakaro = Œlokamujjotakaro (SÊ, SyÈ)

199

ŒvijjhitvÈ = ŒviÒchetvÈ (SÊ)

331

ŒveÓikaÑ saÑghakammaÑ = ŒveÓisaÑghakammÈni (SÊ, I)

516

ŒveÄÈveÄÈbh|tÈ = ŒveÄÈveÄÈ (SÊ) ŒveÄÈveÄÈya (SyÈ, I)

469

ŒsanaÑ pattharÈpetvÈ = ŒsandiÑ santharÈpetvÈ (SÊ, I)

123

ŒharÈpetvÈ = ŒÓÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)

445

[I]
Iti Èha iti ÈhÈ”ti = Itiha Èsa itiha
ÈsÈti (SÊ, I) Itiha iti ÈhÈti (SyÈ)
Ito = Bhaddakappato (Ka)

476
2

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[I]
ImaÑ maggaÑ hanantena = ImasmiÑ magge vasantena (Ka)
Illiso = IllÊso (SÊ, SyÈ, I)
[U-]
UgghosayuÑ = UgghosisuÑ (Ka)
UgghosetvÈ = PesetvÈ (SÊ, I)
UcchugaÓÔhikÈ = UcchukhaÓÉikÈ (Ka)
UttaritvÈ = PataritvÈ (SÊ, I)
Uttaripi = Uttarimpi (SÊ, I)
Upak|Äitoti = Upak|litoti (SÊ, Ka)
UpakuÔÔhitoti (SyÈ)
UpadhÈyahaÑ = UpanidhÈya (Ka)
Upasa~kamantampi na olokento naÑ = Upasa~kamantaÑ pana
olokentova (Ka)
Upasa~kamante = Upasa~kamante upasa~kamante (SÊ, I)
UppalakumudamÈlÈdhÈrino = UppalakumudamÈlÈmÈlino (SÊ, I)
UppÈÔitacchavigaÓÉasadiso = UppÈditachavikaÓÉusadiso (SyÈ)
Ubho = ManaÑ (SÊ, I, Ka)
Umma~gÈ = Ummaggo (SÊ, I)
UracakkaÑ = KhuracakkaÑ (Ka)
UsabhÈti-ÈdÊni tÊÓi = UsabhÈ rukkhÈdÊni ekÈdasa (SÊ, I)
UsumanikkhamanatthaÑ = UsumanibbÈpanatthaÑ (SyÈ, Ka)
UssÈvabinduÔÔhÈnamattampi = UssÈvabindupatanamattampi (SyÈ)
UssÈvabindugaÓhamattampi (Ka)
kÈma~gulagharagoÄikÈdÊnaÑ = kÈma~kuÓagharaghoÄikÈdÊnaÑ (SÊ)
[E]
Ekak|ÔÈgÈradvik|ÔÈgÈra... = EkakuÉÉakadvikuÉÉaka (SÊ)
EkakuÔikadvikuÔika (SyÈ)
EkataÄÈkepi ekasarepi = EkataÄÈkasarepi (SÊ, I)

291
371
87
87
359
18
371
492
56
515
84
118
528
166
203
438
366
261
85
12

108
360
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[E]
Ekadivaseyeva = Ekadivaseneva (SÊ, SyÈ, I)
EkasmiÑ passe = EkasmiÑ padese (Ka)
EkasmiÑyeva = ImasmiÑyeva (SÊ, I)
Eken|na-aÔÔhasatana~galÈni = Ekena |naÑ aÔÔhasataÑ na~galÈni (SÊ)
Eken|na-aÔÔhasatena na~galena (Ka)
EttakamattasmiÑ = Ettakamattampi (SÊ, SyÈ, I)
Eso = Esoti (SÊ, I, Ka)
[O]
OkÈse = ŒkÈse (SÊ, I, Ka)
OdÈtavatthena = Vasanena (SÊ, I)
ObhÈsayamÈno = Sa~khobhayamÈno (SyÈ)
KhobhayamÈno (Ka)
OrabhÈge = AparabhÈge (Ka)
OlambakaÑ cÈrento = OlambakaÑ otÈrento (SÊ)
OlambaÓaÑ dhÈrento (Ka)
OvaditvÈ = VÈretvÈ (SÊ, I)
OvÈdagahaÓÈya = OvÈdagamanÈya (SyÈ, I)
[ Ka ]
KaÔÔhattharikaÑ = TaÔÔikaÑ (SÊ, SyÈ, I)
KatapÈtarÈso = Katabhattakicco (Ka)
Kathento = KathetuÑ Èrabhi (SyÈ)
Kathehi tÈtÈti = Kassa kathehi tÈtÈti (SÊ, I)
KadalimakuÄamattÈ = KandaÄamakulamattÈ (SÊ) KandamakuÄamattÈ (I)
Karonto = KÈrento (SÊ)
KalÊni = KhalitÈni (SÊ) MalinÈni (I)
KasmÈ maÑ = KasmÈ mÈ maÑ (SÊ)
Kassapo nÈma gottena = So Jino (SÊ, SyÈ, I) NÈmena (Ka)

80
361
109
67
518
118
299
81
136
53
190
169
489
157
107
355
309
290
286
493
69
52

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ka ]
KÈyabal|papannÈpi = KÈy|papannÈpi (SÊ, I, Ka)
KÈyavivekÈya = KÈyavivekassa ca ÈnisaÑsaÑ (SÊ)
KÈyavivekaÑ gantvÈ (SyÈ)
KÈraÓagavesakena = KÈraÓÈkÈraÓagavesakena (SyÈ)
KÈÄadevÊlo = KÈÄadevalo (SÊ, SyÈ)
KÈÄapakkho vÈ juÓhapakkho = KÈÄapakkhe vÈ
juÓhapakkhe (SÊ, I, Ka)
KÈÄamahÈmacchaÑ = KÈÓamahÈmacchaÑ (SÊ, I)
KiÑ imaÑ akÈraÓena nÈsemi = IminÈ kÈraÓena nÈsemi (SyÈ)
IminÈ kÈraÓena na demi (Ka)
KiÑ nu kho = KiÑ kato nu kho (SÊ)
KiÒci avatvÈ gantuÑ ayuttaÑ, evaÑ = KiÒci avatvÈ eva (SÊ, I)
Kittakampi samÈnaÑ = Ettakampi pamÈÓaÑ (Ka)
KinnarilÊlÈya = KinnaralÊlÈya (SÊ, I)
KiliÔÔho hi = KiliÔÔhe ca (SÊ) KiliÔÔho ca (SyÈ)
Kilesavasena = KilesaparidevanaÑ (SÊ)
KilesaparidevitaÑ (SyÈ, I)
KÊÄÈmaÓÉale = KeÄimaÓÉale (SÊ, I)
KÊÄitukÈmatÈ cittaÑ = KÊÄitukÈmatÈ (SÊ, SyÈ, I)
KuÓÉap|vaÑ = KaÓaÑ p|vaÑ (SÊ, I)
KumudapattasaÓÔhÈnathalena = KumudapattasaÓÔhÈnaphalena (SyÈ)
KulaÑ = NÈmaÑ (SÊ, I)
KulaputtaÑ = PuttaÑ (SÊ, I)
KulasampadÈya = KusalasampadÈya (Ka)
K|ÔaÑ karonto viya = TaÑ karonto (SÊ, I)
KeÄimaÓÉalaÑ = KÊÄamaÓÉalaÑ (Ka)
Ko cÈyaÑ eÄÈlukoti = Ko cÈyaÑ lÈlakoti (SÊ, I)
Koci ayaÑ nu eÄÈlukoti (SyÈ)
KoÔÔhakap|rakaÑ = TucchakoÔÔhake p|raÓena (SÊ)

192
338
192
64
182
238
448
460
343
40
309
10
227
151
62
448
171
480
388
149
486
403
221
247
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[ Ka ]
KodhavasenÈpi pana = Kodhavaseneva (Ka)
KosiyabrÈhmaÓadhÊtÈ = KosiyabrÈhmaÓÊ bhÊtÈ (SÊ)

413
490

[ Kha - Ga - Gha ]
KhalitavaÉÉhakÊ = PalitavaÉÉhakÊ (SÊ) PhalitavaÉÉhakÊ (I)
KhuÑsento = VaÒcento (SÊ, SyÈ, I)
Gaganamajjhe = Gaganatale (Ka)
Gaccha = AÒcha (SÊ, SyÈ)
GaÓato parihÊno = ©ÈtisaÑghaparihÊno (Ka)
GataÔÔhÈnaÑ = VasanaÔÔhÈnaÑ (Ka)
GatÈya = Gatena (SÊ, I)
GantvÈ = GahetvÈ (Ka)
GandhapaÒca~gulikaÑ katvÈ = Gandhena paÒca~guliÑ datvÈ (SÊ, I)
GahananissitaÑ = GehanissitaÑ (SÊ)
GÈthÈya sambandhadÊpakehi = GÈthÈbandhadÊpakehi (SÊ, I)
GÈthÈsambandhena = GÈthÈbandhanena (SÊ, I)
GÈmakaÑ = GÈmantaraÑ (Ka)
GÈmaÓÉalÈ upÈgantvÈ = GomaÓÉalÈ upagantvÈ (SÊ, I)
GilitakÈle = GalitakÈle (SÊ)
GuÓaÑ kathayamÈnÈ = GuÓakathÈya (SÊ, I)
GeÓÉumayÈni = BheÓÉumayÈni (SÊ, I)
GocaralÈbhÈ pana = GocaragÈmagamana (Ka)
GosÈlaÑ = GopallikaÑ (SÊ, SyÈ, I)
GosÈlÈya = GopallikÈya (SÊ, SyÈ, I)
GhurughurupassÈsÈ = Gharugharu-assÈsapassÈsÈ (Ka)

265
377
165
208
160
484
309
373
208
174
3
3
437
56
260
430
409
161
411
411
177

[ Ca ]
Ca~kamantoyeva aÔÔhÈsi = Ca~kamaÑyeva adhiÔÔhÈsi (SÊ, I)
CattÈri = PaÒca (SÊ, I)
CandanÊharaÓ|pamÈya = CandanÊharaÓ|pamÈ ca (SyÈ, Ka)

351
366
170

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ca ]
CampakÈ = RambhÈ (Ka)
CammakuÔe = CammaÓÉe (SÊ, I)
CarÈpesuÑ = VÈdÈpesuÑ (SÊ)
CÈÔikahÈpaÓadivasena = MÈsakakahÈpaÓÈdivasena (Ka)
CÈpi mantÊ = Jotimanti (Ka)
Cittameva = Cittampi (SÊ)
CitrapekhuÓaÑ = CitrapakkhakaÑ (Ka)
CirasanthutaÑ = CirasanthavaÑ (Ka) CirasanthunaÑ (I)
CumbaÔakakalahaÑ = CumbuÔakasÈÔakakalahaÑ (Ka)
C|ÄasÊlaÑ = CullasÊlaÑ (SÊ)
CetaraÔÔhaÑ = CetiyaraÔÔhaÑ (SÊ, I)

51
268
464
216
66
372
223
387
224
293
271

[ Cha ]
ChaÔÔhe vasse = Chabbasse (Ka)
ChaÉÉanakÈle = ChandÈdivasena gahaÓakÈle (Ka)
ChaÉÉÈpeti = ChindÈpeti (Ka)
ChaÉÉessÈmi = SiÒcissÈmi (Ka)
Chahi kalÈhitibhoti = KalÈhatibhoti (SÊ, SyÈ, I)
Chijjante = Chindantena (SyÈ) Chindante (Ka)
ChetvÈ = BhetvÈ (SÊ, I)

79
365
378
256
179
464
1

[ Ja - Jha - a ]
JaraÑ = VinÈsabhÈvaÑ (Ka)
JÈtito = NÈbhito (SÊ, SyÈ, I)
JÈnÈma = JÈniÑ (SÊ, I)
Jigucchiya = JigucchiyaÑ (Ka)
JiÓÓÈya = JiÓÓÈsÈya (SÊ)
JinitvÈ = JÈnitvÈ (SÊ)
JhÈnasukhaphalasukheneva = JhÈnasukhena maggasukhena
phalasukheneva (SÊ, SyÈ)
iÓÉimaÑ = DeÓÉimaÑ (SÊ, SyÈ)

76
256
141
6
315
311
92
376
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[ Ta - Tha ]
TakkaÑ vikkiÓitvÈ jÊvatÊti = TakkabhatiyÈ jÊvitattÈ (Ka)
TakketvÈ = AdhiÔÔhitaÑ nÈma dassetvÈ unnaditvÈ (SÊ, I)
AbhÊtasÊhanÈdaÑ nÈma dassento unnaditvÈ (SyÈ)
Tattheva = Tattha vÈ (SyÈ)
TathÈ sÊtena = VÈtasÊtena (SyÈ)
TadÈ = DÈnassa (Ka)
TantavÊtaÔÔhÈnaÑ = TantavinanaÔÔhÈnaÑ (SÊ) TantavitataÔÔhÈnaÑ (SyÈ)
TapussabhallikÈ = TapassubhallikÈ (SÊ, I)
Tappati = Tapati (SÊ, SyÈ, I, Ka)
TamantarahitaÑ = SamantarahitaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
TasitÈ tÈsappattÈ = BhÊtatasitÈ utrÈsappattÈ (SyÈ)
BhÊtÈ bhayappattÈ (Ka)
TÈ devatÈ = TÈvadeva (Ka)
TÈlakkhandhasadisena = TÈlakandasadisena (Ka)
TÈva nibbatti = TÈva uppatti pabbajjÈ ca (Ka)
TikhiÓasakkharaÑ = TiyaÑsaÑ sakkharaÑ (SÊ, I)
TiÓapalÈlÈdÊneva = TiÓapalÈsÈdÊneva (SyÈ)
TiÓapaÓÓÈdÊneva (Ka)
TiÓasseva = BahutiÓasseva (SÊ, SyÈ, I, Ka)
TibbarÈgajÈtikÈ = TibbarÈgÈ dujjÈtikÈ (SyÈ, Ka)
TiracchÈnahatthagataÑ bhaÓÉaÑ = TiracchÈnahatth|pagatabhaÓÉakaÑ
(SÊ)
TumhÈkaÑ = AmhÈkaÑ (SyÈ, Ka)
TumhÈkaÑ senÈsanasmÈ = Tumheke senÈsanassa (SÊ, I)
TettiÑseva = TiÑseva (SÊ, I)
TemitukÈmova temeti = Ye temitukÈmÈ,
te temeti (Ka)
Telayante = TelayantaÑ (SyÈ, Ka)
Tosento = Posento (Ka)
Thambhe = AÔÔhimhi (Ka)

314
291
499
414
86
378
93
397
36
362
59
529
130
442
213
313
362
407
224
178
215
103
31
170
528
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[ Da ]
DadamÈno agamÈsi = DadamÈno parikkhayaÑ nÈgamÈsi (Ka)
DadhippayaÑ = DadhimpayaÑ (SÊ, SyÈ, I)
DasakoÔisahassapurisÈnaÑ = DasapurisakoÔisahassÈnaÑ (SÊ, I)
Dasantena vÈ veÔhetvÈ = Dussante vÈ bandhitvÈ (Ka)
Dasa vassasahassÈni = DvÈdasa vassasahassÈni (Ka)
DaharitthiyÈ = BhariyÈya (Ka)
DÈmÈ ca SamÈlÈ = RÈmÈ ca SurÈmÈ (Ka)
DÈsakammakarÈ ca = DasakammakarÈdayo ca (SyÈ)
DiÔÔhadiÔÔheyeva = DiÔÔhe diÔÔheyeva (I)
DiÔÔhadiÔÔhoyeva = DiÔÔhadiÔÔheyeva (SyÈ, Ka)
DibbagandhagandhitaÑ = DibbagandhÈdÊnaÑ (Ka)
DisvÈ = VanditvÈ (Ka)
Devadattassa = Devadattena (SyÈ, Ka)
Desessanti = Dassanti ceva dÈtukÈmÈ ca hontÊti desessanti (SÊ, I, Ka)
Dassanti ceva dÈpessanti ca (SyÈ)
DvÈdasanipÈte = SoÄasanipÈte (SÊ, I, Ka)
Dve tayo = Dve tayoti (SÊ, Ka)
Dve bhÈgÈ = VaggÈ (SÊ, I)
[ Dha ]
DhajÈnaÑ paÔÈkÈnaÑ raÑsiyo = DhajÈnaÑ paÔÈkÈ (Ka)
“Dhan”ti sadde = “®an”ti sadde (SÊ, I) Thaddhasadde (SyÈ)
Dhamanto = DhamamÈno (?)
DhammagaÓÉikaÔÔhÈne = DhammabhaÓÉikaÔÔhÈne (Ka)
DhammasudhammatÈya = Dhamme sudhammatÈya (Ka)
Dhammaseno ca = Dhammadevo ca (Ka)
DhÈruÓhopi = TaruÓopi (Ka)
DhÊrapurisehi = VÊrasappurisehi (Ka)
Dhuta~gadharassa = DhutavÈdissa (SÊ, I) DhutavÈdassa (SyÈ)
DhuravÈto = Purato vÈto (Ka)

370
474
74
6
193
309
51
372
202
326
112
335
516
360
159
477
252
88
305
84
167
343
41
192
11
146
116
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[ Dha ]
DhuvabhattÈni = DhurabhattÈni (SÊ)
Dh|maÑ = Dh|paÑ (SÊ)
Dh|mehi = Dh|pehi (SÊ, SyÈ)
[ Na ]
Na otarÊti = Na otiÓÓoti (SyÈ, Ka)
Na kathesi = Na sameti (Ka)
Na karissanti = Na rakkhissanti (SyÈ)
Na tumhÈkaÑ, amhÈkanti = Na tumhÈkamamhÈkanti (SÊ)
Na te puttena migamÈyÈ uggahitÈti = Na te putto
migamÈyaÑ uggaÓhÊti (Ka)
Na paÔipattisÈdhako = PaÔipattisÈrako (SÊ, I)
NamassanÈdino = NamassanÈdito (SÊ, I)
Na labhissathÈti = Na labhathÈti (SÊ, SyÈ)
NavabhÈjane upanÊtamatte = NavabhÈjanesu
upanÊtamattesu (SyÈ, Ka)
NavutikoÔimabodhayi = SatasahassaÑ abodhayi (SÊ, SyÈ, I)
Na hontÊti = Na honti (SÊ)
NaÄavanaÑ = TÈlavanaÑ (SÊ, I)
NÈ’guÔÔhigaÓanaÑ = NaguÔÔhagaÓanaÑ (SÊ, SyÈ)
NÈ’~guÔÔhagaÓanaÑ (Ka)
NÈnappakÈrena = NÈnappakÈrehi (SÊ) NÈnappakÈraÑ (SyÈ)
NÈma = NÈmetaÑ (SÊ, I) NÈmekaÑ (Ka)
NÈma sadutiyakavÈsoti = NÈmesa dutiyakavÈso (Ka)
NikkhipituÑ = PakkhipituÑ (SÊ, I)
NiggaÓhitvÈ = GahetvÈ (SÊ, I) NiggahetvÈ (SyÈ)
NiccaÑ lÈÄakoyeva = Niccalolukoyeva (SyÈ)
Nittharati = NiÔÔhÈpeti (Ka)
Nitthunanto = TintiÓanto (SÊ, I)
NiddÈyituÑ = PacalÈyituÑ (SÊ, I)
NiddÈyitvÈ = NiÉÉÈyitvÈ (SÊ, SyÈ, I)

PiÔÔha~kÈ
475
423
75
299
474
357
363
176
442
1
169
80
35
75
218
488
359
306
12
168
287
472
378
260
407
231
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NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Na ]
NipannakavasenÈti = GonisinnakavasenÈti (SÊ)
GonipannÈkÈrenÈti (SyÈ)
NiplavitaÑ = ViplavitaÑ (SÊ, I)
NimittÈnaÑ = PurisÈnaÑ (SÊ) ParisÈnaÑ (SyÈ)
NiyyÈdeyyÈmÈti = NiyyÈdessÈmÈti (SÊ) NiyyÈdemÈti (Ka)
NirumbhitvÈ = SannirujjhitvÈ (Ka)
NivatthavatthÈni = VatthÈbharaÓÈni (Ka)
NivattÈ = AnativattÈ (SÊ) AtivattÈ (I)
NisÊditvÈ = NisÊdiÑsu (Ka)
NÊcamittaÑ = NicchayamittaÑ (SÊ, SyÈ, I)
NÊlavÈhaÑ = NÊlavÈhiniÑ (SÊ) TelavÈhaÑ (I)
NeraÒjarÈya tÊraÑ = NeraÒjarÈbhimukhaÑ (Ka)
NhÈtavilitto = NhÈtÈnulitto (SÊ) NhÈtÈnuvilitto (SyÈ)
[ Pa ]
Pa-ÈdÈtave = PÈdÈtave (SÊ, SyÈ)
PaccamÈne = SijjamÈne (SÊ, I) NipajjamÈne (SyÈ)
PaccÈharissÈmi = PaccÈvamissÈmi (SÊ, SyÈ)
PaccÈharissÈmÊti = PaccÈvamissÈmÊti (SÊ, SyÈ)
Paccekabuddhamuni = Paccekamuni (SÊ, SyÈ)
PacchimabhÈge = PacchimabhÈgena (SÊ)
PacchiyaÑ = MakkhikaÑ (SÊ, I)
PaÒca paÓÓÈni phalÈdÊni = PaÒca phalÈni tiphalÈdÊni (SÊ)
PaÒcavaÓÓÈni phalÈdÊni (I)
PaÒca sÊlÈni na rakkhÈpessÈmÊti = SÊlÈni rakkhÈpessÈmÊti (SÊ, I)
IdÈni pana no paÒcasÊlÈni
rakkhÈpessatÊti (SyÈ)
PaÒcasugandhikasuparibhÈvitaÑ = PaÒcasugandhikaparivÈsaÑ (SÊ)
PaÒcasugandhikaparivÈraÑ (SyÈ, I)
PaÒcÈvudhakamme = PaÒcÈvudhakammena (Ka)

179
344
67
166
73
87
68
383
467
127
81
422
206
529
329
329
125
452
444
489

216
283
290
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[ Pa ]
PaÒÒÈpadaÔÔhÈnÈya = PaÒÒÈpanapaÔÔhapanÈya (SÊ, SyÈ, I)
300
PaÒÒÈya mÈnÈni paÒca pasÈdÈni = PaÒÒÈyamÈna
paÒcapasÈdÈni (SÊ, SyÈ, I)
338
PaÔahabheriÑ = PahaÔabheriÑ (SyÈ, Ka)
376
PaÔikkaman|pÈyaÑ = PaÔikkhipan|pÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
468
PaÔikkhipi = PakkhipiÑsu (Ka)
78
PaÔisaraÓoti = PaÔisaraÓanti (SyÈ, I, Ka)
373
PaÔÔikÈmaÒcakeyeva = MattikÈmaÒcakeyeva (Ka)
106
PatthayamÈno = ParidevamÈno (SÊ, SyÈ, I)
525
Pathavi-undriyanasaddo = Pathavi-udriyanasaddo (SÊ, I)
83
PaduÔÔhÈ kammantÈ = PaduÔÔhakammanto (SÊ) PaduÔÔho kammanto (I) 509
PabodhetuÑ = PabodhetvÈ (SÊ)
386
PabodhetvÈ = SambodhetvÈ (SÊ, I)
159
PabbatapÈde = PabbatapapÈtÈ (SÊ, I) PabbatÈ (SyÈ)
470
Parato = Purato (SyÈ, Ka)
257, 438
ParamakasimÈnappattakÈyassa = ParamakisappattakÈyassa (Ka)
78
ParamatthapÈramÊ = ParamatthapÈramitÈ (SÊ)
54
ParamadhitindriyÈ = ParivÈritindriyÈ (SÊ) ParamajitindriyÈ (SyÈ)
383
PararakkhakÈ = ParaÑ rakkhakÈ (SÊ, I) ParaÑ rakkhitÈ (Ka)
351
Pariccajanti = PariccajantÈ (SÊ, I)
178
PariÓatathaddhatiÓe = PurÈÓe thaddhatiÓe (Ka)
115
Paripakke ÒÈÓe = ParipakkaÒÈÓena (Ka)
106
ParipÊÄito = PaÔipÊÄito (SÊ, I, Ka)
6
PariyÈyÈ = PariyÈyena (Ka)
90
Pariharitabbo = HÈretabbo (SÊ)
417
Parodi = RodituÑ upaÔÔhito (SÊ, SyÈ, I)
65
PalÈlaÑ = PalÈsaÑ (SyÈ, Ka)
429
PasÈriyittha = PasÈrayittha (Ka)
152
PasÈretvÈ = GantÈ (SÊ, I)
482
PasÊdantena = PasÊdanto (SyÈ, I)
413

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Pa ]
Passantasseva = Passantassa passantassa (SÊ, I)
Pah|tamaÑsaÑ = BahukaÑ maÑsaÑ (Ka)
PÈÔiyekkasannivesane = PaÔipÈÔiyÈ ekasannivese (Ka)
PÈdamolamba = PÈdamolubbha (SÊ, SyÈ, I, Ka)
PÈdena paÑsuÑ gahetvÈ = PÈdesu gahetvÈ (SÊ, I)
PaÑsuÑ gahetvÈ (SyÈ)
PÈnabhojanaÑ = PÈÓabhojanaÑ (SÊ)
PÈra~gate aÔÔhasatabrÈhmaÓe = PÈrage aÔÔhuttarasataÑ
brÈhmaÓe (SÊ)
PÈrÈvatassa = PÈrÈpatassa (SÊ, I)
PÈvussakamegho = KappapÈvussakamegho (Ka)
PÈsÈÓasakalikÈ = PÈsÈÓapapaÔikÈ (Ka)
PÈsÈdamaho = VihÈramaho (Ka)
Pivantiyo = PivantÈ (SÊ, I)
PisituÑ = VÈsituÑ (Ka)
PisuÓÈ mittabhedikÈ = PisuÓÈ ca vibhedikÈ (SÊ, SyÈ, I)
PÊÄiyaseÔÔhi = PiliyaseÔÔhi (SÊ, SyÈ, I)
PuthujjanapucchÈpaÒcakaÑ = PuthujjanapucchakaÑ paÒhaÑ (SÊ, I)
PuthujjanapaÒcakapaÑ (SyÈ)
Punapi tehi = Puna jitehi (SÊ, I)
PupphitakusumÈnaÑ = PupphanakusumÈnaÑ (SÊ)
PubbuÄÈ = BubbulÈ (SÊ, I)
Purato = Parato (SÊ, I)
Purato = Parato (SÊ, I)
PurÈÓapaÓÓe viya anapekkhÈ = PurÈÓapaÓÓaÑ viya pariccajitvÈ
anapekkhÈ (Ka)
Purimadivase = Purimataradivase (SÊ, I)
PurisantaraÑ agataÑ = Purisantara-anÈgataÑ (Ka)
Pesento = PÈjento (SÊ, SyÈ)

128
528
108
258
180
220
65
261
111
184
109
356
478
316
491
430
332
38
80
118
273
81
366
308
197
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[ Pa ]
Pesento = PÈjento (SÊ)
PothayamanvacÈrÊ = PothayamÈnucÈrÊ (SÊ, SyÈ, I)
[ Pha - Ba ]
PhalaÑ pÈpeyyÈti = PhalaÑ pÈpetÊti (SÊ)
KaliÑ pÈpeyyÈti (SyÈ)
Phalarasena = PalÈsena (SÊ, I)
BalanÈyako hutvÈ = BalanÈyake gahetvÈ (SÊ, SyÈ)
BuddhabÊjaÑ kira = BuddhabÊja~kuro (SÊ, SyÈ, I)
BodhisattaÑ = Bodhisattassa (SÊ)
ByÈmappabhÈparikkhepasama~gÊbh|tÈya = ByÈmappabhÈparikkhepasamupaguÄhÈya (SÊ, I)
Brahmar|pavaÓÓaÑ = Brahmar|pÊvaÓÓaÑ (SÊ, I)
Brahmalok|pagÈ = BrahmalokaparÈyaÓÈ (SÊ, SyÈ, I)
BrÈhmaÓÊpi = BrÈhmaÓÊpi idÈneva me putto
Ègatoti (SyÈ, Ka)
[ Bha ]
Bhaginiputtosi vata me tvanti = PiyamÈtulako
atibhaginiputtosi me tvanti (SÊ, I)
BhaÓÉito = BhaÓÉiketo (I) CaÓÉÊkato (SyÈ, Ka)
BhÈjanÈni = BhojanÈni (Ka)
BhikkhusaÑghassa = Buddhapamukhassa saÑghassa (SÊ)
BhogagÈmaÑ = GÈmakaÑ (SÊ, I)
Bhojjho = Bhojjo (SÊ) Gojo (Ka)

373
204

514
533
118
21
36
103
107
316
327

239
319
478
109
386
195

[ Ma ]
MaggapaÔipannassa issarassa bheriÑ = MaggapaÔipannaÑ issarabheriÑ
(SÊ, I) MaggapaÔipannaissarabheriÑ (SyÈ)
301
Maghadevo = MakhÈdevo (SÊ, I)
154

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ma - Ya ]
Matthakena = Matthakamatthakena (SÊ, I)
ManaÑ = MaÑ (SÊ, I)
Mayhamevesa = Mayhamevettha (SÊ, I)
MahallakakÈle = MahallakÈ (SÊ, I)
MahÈgeÓÉukappamÈÓo = MahÈbheÓÉukappamÈÓo (SÊ, I)
MahÈjanakÈyassa = MahÈsamayaÑ (SÊ, I) MahÈsamajjaÑ (PÈÄiyaÑ)
MahÈÉÈho = MahÈdÈvo (SÊ, SyÈ, I)
MahÈnidhiÔÔhÈnÈni = MahÈnidhÈnÈni (SÊ)
MahÈmuni = TadÈ Muni (SÊ, Ka)
MahÈvilopaÑ = MahÈvinÈsaÑ (Ka)
MahisÈsakumÈroti = MahiÑsÈsakumÈroti (SÊ, I)
MahissÈsakumÈroti (SyÈ)
MahiÄÈmukho = MahilÈmukho (SÊ, I)
MÈkÈsi = MÈ abhÈsi (SÊ)
MÈ cintayittha = MÈ cintayi (SÊ)
MÈ me = MÈyime (SÊ, I, Ka)
MÈ yajÊti = MÈ yajÈti (SÊ, I) NÈma jahÈti (Ka)
Mittassa = Mittarase (SÊ, I) Mittasseva (SyÈ)
Mukhakotipi = Mukkhakotipi (SÊ) Samukkhakotipi (SyÈ)
Muttamatteyeva = MuÒcante muÒcanteyeva (SÊ) MuÒcanteyeva (Ka)
M|sikÈdariÑ = M|sikÈgÈraÑ (Ka)
MeghapÈdÈ pacchijjissanti = MeghapÈdÈ ca chijjissanti (SÊ, SyÈ, I)
Mettacittena = MettacittaÑ (SÊ, I)
MocesiÑ = MocayiÑ (SÊ, I)
YakkhabhakkhÈ = YakkhabhattaÑ (SÊ, I)
YajissÈmÈti = YajÈmÈti (SÊ)
YathÈ = YathÈ vÈ (SÊ) AthavÈ yathÈ (SyÈ)
Yamhi kÈle = YadÈ vasÊ (SÊ, SyÈ, I)
YavasaÑ = YavasÊsaÑ (Ka)
Yassa ete = Yassete ca (SyÈ, Ka)

218
15
298
327
229
417
228
464
35
352
143
204
28
354
219
365
387
467
196
487
355
94
55
114
354
204
35
357
300
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[ Ya ]
YÈgubhattaÑ nibandhiÑsu = YÈgubhattÈdÊni nibaddhaÑ
paÔÔhapesuÑ (SyÈ)
“YÈ’yaÒÒe manusÈsati = YÈyaÒÒamanusÈsati (SÊ, SyÈ, I)
YugantavÈtabbhÈhatÈ = YugandharavÈtappahatÈ (SyÈ, Ka)
Yeneva = Yena pana tena (SÊ, I) Ye tena (Ka)
Yojanasatiko = VÊsatiyojanasatiko (SyÈ)
TiÑsayojanasatiko (Ka)
Yojaniyaratanaca~koÔakena = Yojaniyaratanaca~goÔakena (SÊ, I)
[ Ra - La ]
RaÑsijÈlavitato = RaÑsijÈlavikasito (Ka)
RakkhÈpeti = RakkhÈpemÊti (SÊ, I)
Ratanaca~koÔake = Rajataca~koÔake (SÊ, SyÈ)
RatananÈsabhayena = Ratanavilopabhayena (Ka)
Ratanamatta-anuca~kamaÑ = RatanamattaÑ anuca~kamaÑ (SÊ, Ka)
RattakambalasÈÓiyÈ = RattakambalasÈÓiÑ (SÊ, SyÈ, I)
Ratta~kurarukkho = Rattakuravakarukkho (SÊ)
RattapavÈÄapallavehi = RattapavÈÄadaleti (SÊ, SyÈ)
RathaÑ pesento = RathaÑ yojetvÈ pÈjento (SÊ)
RasakabhikkhaÒca = SarakabhikkhaÒca (SÊ, I)
RÈjayuttÈpi = RÈjÈmaccÈpi (Ka)
RÈjavesaÑ = BhaÔavesaÑ (SÊ, I)
RÈsiÑ katvÈ yÈhÊti = RÈsiÑ karohÊti (SÊ)
RÈsivaÉÉhako = SirivaÉÉhako (Ka)
RukkhaÑ vÈ lataÑ = RukkhalataÑ (SÊ, SyÈ, I)
RukkhadevatÈ = RukkhadevatÈ vanadevatÈ (SÊ, I, Ka)
Rucama~galarukkho = Rucarukkho (SÊ)
R|pasobhaggappatto = R|paggappatto (SÊ)
La~ghanakassa = NaÔakassa (SÊ)
LabhamÈne = LabhamÈnÈ (SÊ) LabbhamÈne (SyÈ)

217
455
31
53
420
76

104
216
172
6
9
527
48
88
196
173
360
279
514
3
489
468
467
338
455
308
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[ Va ]
Va~kagatÊ = Va~kagatÈ (SÊ, SyÈ) Va~kanadÊ (Ka)
308
VaÔÔitÈya = ValitÈya (SÊ, SyÈ, I)
461
VaÔÔetvÈ = ValetvÈ (SÊ, I)
362
Vattati = VaÉÉhati (SÊ, I)
212
VattuÑ = GantuÑ (SyÈ)
535
Vadeyya = VadeyyuÑ (SÊ, I)
417
VanappatiÑ = Vanappatinti (SÊ, SyÈ, Ka)
347
Varapalla~ko ca = Dhirapalla~ko (Ka)
89
VaruÓakaÔÔhabhaÒjova = VaraÓakaÔÔhabhaÒjova (SÊ, SyÈ, I)
337
VaruÓarukkhaÑ = VaraÓarukkhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
336
ValÈhakaÑ = NÊlasÈÔakaÑ (Ka)
348
ValÈhakapantiÑ = ValÈhakapaÔalapantiÑ (Ka)
251
Vasati = VasitvÈ (SÊ)
413
VasanaÔÔhÈnaÑ yeva = DevaÔÔhÈnameva (SÊ, SyÈ, I)
385
VÈgurÈni ÈdÈya
muggarÈdinÈnÈvudhahatthÈ = NÈgare ÈdÈya muggarÈdinÈnÈvudhahatthÈ
(SÊ, I) VÈkuramuggarÈdÊni ÈdÈya
ÈvudhahatthÈ (Ka)
167
VÈsabhakhattiyaÑ = VÈsabhakhattiyÈya vatthuÑ (SÊ, I)
150
VÈÄÈ ca lapasakkharÈ = VÈÄÈ ca palasakkharÈ (SÊ, SyÈ, I)
VÈÄÈ capalasakkharÈ (Ka)
313
VikatthitaÑ = VikatthikaÑ (SÊ, I)
377
VikulÈvÈ = VikkulavÈ (Ka)
219
VikkiÓante = VikkiÓantaÑ (Ka)
360
VicÈretvÈ = VidhÈretvÈ (SÊ, I)
359
Vijahanteyeva = Vijahante vijahanteyeva (SÊ)
340
VijÈtirÈjÈno = AdhammikarÈjÈno (SyÈ, Ka)
358
VinetvÈ = CintetvÈ (SÊ, I)
248
ViraddhaggÈhena = ViruddhagÈhena (SÊ, SyÈ)
114
VilapamÈno = VippalapamÈno (SÊ, SyÈ, I)
382
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[ Va ]
VilumpitvÈ bandhitvÈ = VilumpitvÈ vadhitvÈ (SyÈ)
VilumpitvÈ (SÊ, I)
VivaÔena = VaÔÔakatena (SÊ, I)
VivaÔÔati = Nivattati (Ka)
(VisapattÈni visapupphÈni
visaphalÈni visamadh|ni hontiyeva) = ( ) Natthi I-potthake.
VisamacakkhukÈ = VisamacakkhulÈ (SÊ)
VissakammadevaputtaÑ = VissukammadevaputtaÑ (SyÈ)
VisukammadevaputtaÑ (Ka)
VissaÔÔhamÈlÈguÄo = VissaÔÔhamÈlÈguÄaÑ (SÊ, SyÈ, I)
VissamitvÈ = SamassasitvÈ (SÊ)
VedabbaÑ = VedabbhaÑ (SÊ, I)
VeÄuvane = SÊtavane (SÊ, SyÈ, I)
Vossaggatthe = Vavassaggatthe (SÊ, I)
[ Sa ]
SakalarukkhaÑ = Sakalarukkham|laÑ (Ka)
SakkÈraÑ = SakkharaÑ (SÊ) SakkaraÑ (SyÈ, I)
Sa~kaÉÉhitvÈ = Sa~kaÉÉhitvÈ pupphapacchiyÈ gahetvÈ gacchantÊ
sodhanakÈle (SÊ, I)
Sa~khipitvÈ = PakkhipitvÈ (SÊ)
SaccakiriyamanuttaraÑ = SaccakiriyamanuttamaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SaccapÈramÊti = ParamatthasaccapÈramÊti (SÊ)
Sacco = Sabbo (SyÈ)
Saja~ghacammaÑ = Sakhuraga~ghacammaÑ (SÊ)
SaÒchannasarÊrattÈ = SaÑbhinnasarÊrattÈ (SÊ) SussinnasarÊrattÈ (SyÈ)
SaÑbhinnasarÊrattÈ (I)
SaÔÔhivassattherÈ = VassasatikattherÈ (SÊ, SyÈ, I)
SaÓÔhahiÑsu = SanthariÑsu (Ka)
SaÓÔhÈtuÑ = SandhÈretuÑ (Ka)

376
240
528
288
374
8
61
191
270
108
250
80
366
310
294
230
55
230
520
529
99
83
463
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[ Sa ]
SatiÑ = DhitiÑ (SÊ)
283
Satta divase sattovÈde atikkanto = Satta divase satta vÈre atikkanto (Ka)
Satta divase atikkante (SyÈ)
176
Satta satta = SatapattÈni (Ka)
61, 88
Sattahi kÈlÈtikkantaÑ = Sattahi kalÈhatikkantaÑ (SÊ, I)
SattakÈlehatikkantaÑ (SyÈ)
176
SattuÑ = SapattaÑ (SÊ, I)
315
SatthavÈhakule = SeÔÔhikule (SÊ, I)
288
SadisaÑ = NibbisesaÑ (SÊ, I)
372
SantarabÈhiraÑ = SantarabÈhirato (Ka)
142
SantikÈ labhitvÈ = SantikaÑ gantvÈ goÓaÑ labhitvÈ (SÊ, I)
207
SannipatitÈ = SannipatitvÈ (SyÈ, Ka)
325
SannipatitvÈ = SannipatitÈ (SÊ, I)
430
SannirumbhitvÈ = SannirundhitvÈ (Ka)
124
SapattarÈjÈnaÑ = SÈmantarÈjÈnaÑ (Ka)
380
SabbaÒÒutappatti = SabbaÒÒutaÑ adhigataÑ (Ka)
2
Sama~go = Sambhavo (SÊ, SyÈ) Sumano (Ka)
49
SamÈlapiÑsu = SammÈlapiÑsu (SyÈ) ŒlapiÑsu (Ka)
60
SamiÒjitvÈ = SammiÒjetvÈ (SÊ) SammiÒjitvÈ (SyÈ)
339
SamujjotitasappabhÈsacitto = SamujjotitasappabhÈsakatacitto (SÊ, SyÈ, I)
295
SamuddapiÔÔhe = Samudde (SÊ, SyÈ)
257
SamotataÑ = SamotakaÑ (SyÈ) SammÈkataÑ (Ka)
199
SampattÈnubhÈvo = JhÈnasamÈpattÈnubhÈvena (SyÈ, Ka)
331
SambandhattÈ = SambaddhattÈ (SÊ)
346
Sambh|tena = TathÈ tena (Ka)
2
SammajjitvÈ = PamajjitvÈ (Ka)
357
Sammasaddena = GÊtasaddena (SÊ, I)
3
Sammasantassa = Sammasantassa sammasantassa (SÊ)
88
SammukhÈ bhavituÑ = SammukhÈva ÔhÈtuÑ (SÊ, I)
131

608
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Salalarukkho = SÈlarukkho (SÊ, SyÈ)
45
SallakaÓÉinanti = SallaÑ kaÓÉinanti (SÊ, I, Ka)
171
SallavatÊ nÈma = SaÄalavatÊ nÈma (SÊ)
58
SassapÈkasamaye = Sassasamaye (SÊ, SyÈ)
160
SahaÑ = CahaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4
SahapaÑsukÊÄiko = SahapaÑsukÊÄako (SyÈ)
SahapaÑsukÊÄito (SÊ, I)
385
Sahassiyamhi lokamhi = Dasasahassilokamhi (Ka)
21
SÈgato = Sobhito (Ka)
36
SÈdhetvÈ = SodhetvÈ (SyÈ) NetvÈ (Ka)
247
SÈ pana udaÒcanÊ viya, udakaÑ
viya ghaÔikÈ = SÈ pana udaÒcanÊ udakaÑ viya ghaÔikÈya (SÊ, SyÈ)
SÈ pana udaÒcanÊ viya udaÒcanÊ udakaÑ viya
ghaÔikÈ (Ka)
441
SÈsikÈti = SÈÄikÈti (SÊ, SyÈ, I)
455
Siddhattho nÈma nÈyako = Siddhattho LokanÈyako (Ka)
48
SinerupabbatapÈde = SinerupapÈte (SÊ, I)
218
SindhavatÈya = Si~gÈratÈya (SÊ, SyÈ, I)
200
SippaÑ = PuÒÒasippaÑ (SÊ, I)
256
SivathikapayÈto = SivathikaparÈyaÓo (SÊ, I)
163
SivijÈtake = SivirÈjajÈtakÈle (Ka)
40
SÊsaÑ parisambÈhi = SÊse pahÈraÑ sambÈhi (SÊ, I)
PaharitasÊse parisambÈhi (Ka)
311
SukumÈlÈ = SukhumÈlÈ (SyÈ, Ka)
421
SukhaÑ = SukhadukkhaÑ (Ka)
400
SujÈti = SujÈtÈti (SÊ, SyÈ, I, Ka)
217
Sutapubbanti = SutapubbaÑ (SÊ)
118
SuddhavihÈrinÈ = SaddhivihÈrinÈ (SÊ, I)
2
Suddho = Buddho (SÊ, I)
98
Sundarataro. EvaÑ hi vadamÈnÈ = SundarataraÑ etanti vadamÈnÈ (Ka) 344
SupaÓÓasaÑghÈpi jayaÑ = JayaÑ tadÈ supaÓÓasaÑghÈpi (Ka)
87

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
SurattadupaÔÔaÑ = RattadupaÔÔaÑ (SÊ, SyÈ)
SuvaÓÓakaÔÔisanthÈrena = SuvaÓÓiÔÔhikasanthÈrena (SÊ, I)
SuvaÓÓakaÔÔasanthÈrena (Ka)
SuvaÓÓakÈrapubbakaÑ = SuvaÓÓakÈraputtaÑ (SÊ)
SuvaÓÓakÈraputtakaÑ (Ka)
SuvaÓÓatÈrakakhacitacelavitÈnaÑ = SuvaÓÓatÈrakavicittaÑ
ceÄavitÈnaÑ (Ka)
SuvaÓÓapÈdukaÒca = SuvaÓÓapaÔÔakaÒca (SÊ)
Susinno = SusÊto (SÊ, SyÈ, I) Susindo (Ka)
S|cighaÔikÈni = S|cighaÔikaÑ (Ka)
S|tamÈgadhÈdÊsu = S|tamÈghatantakÈdÊsu (SyÈ, I)
Sutama~galikÈdÊsu (Ka)
SedakaÑ = SetakaÑ (SÊ, SyÈ)
SepaÓÓi = SepaÓÓiÑ (SÊ, SyÈ)
SerivanÈmakena = SerivÈ nÈma (SÊ, I)
So = Sa (SÊ, I, Ka)
SokassatthÈya macchassa assÈsatthÈya
devaÑ vassÈpehi = SokassatthÈya pÈpaya (SÊ) SokassatthÈya
macchassa assÈsatthÈya (SyÈ)
Sotthijo = Sotthiyo (SÊ, SyÈ, I)
Sotthiyo nÈma = Suddhiyo nÈma (Ka)
SodhetvÈ = SÈdhetvÈ (SÊ)
Sosinno = SosÊto (SÊ, SyÈ, I) Sosindo (Ka)
[ Ha ]
HaÑci tuvaÑ evamaÒÒasÊti = HaÑsi tvaÑ maÒÒasÊti (SÊ, I)
HaÔÔhatuÔÔhena = HaÔÔho haÔÔhena (SÊ)
HataputtaÔÔhÈne tiÔÔhatÊti = PuttaÔÔhÈne na tiÔÔhatÊti (SyÈ, Ka)
Hatassa = Œhatassa (Ka)
HatthapathaÑ upagaÒchi = HatthaÑ upagatÈ (Ka)
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349
110
198
194
51
414
367
71
417
190
127
396

350
110
82
247
414
449
21
376
438
62
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ha ]
Hatthipoto = Peto (SyÈ, Ka)
HannaÑ suhannaÑ nÈma = HadanaÑ suhadaÑ nÈma (Ka)
HassavasenÈpi = HÈsavasenapi (Ka) HÈsanavasenapi (SyÈ)
Hit|pacÈrassa = Hit|pakÈrassa (Ka)
HimavantatÈpasaÑ = SÊlavantatÈpasaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Himavantappadese = Himavantapasse (SÊ, I)
HetusampannassÈpi = Hetusampannepi (SÊ) Hetusampannenapi (I)
HemavantikÈ = HemavatakÈ (SÊ, I) HimavantakÈ (SyÈ)

PiÔÔha~kÈ
534
446
465
188
533
234
18
532

JÈtakaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkataÒÒussa posassa
AkilÈsuno vaÓÓupathe
khaÓantÈ
Akusalehi dhammehi
AkkamitvÈna maÑ Buddho
AkkhÊ bhinnÈ paÔo naÔÔho
AgÈrino annadapÈnavatthadÈ
A~gÈrino dÈni dumÈ bhadante
AcetanaÑva koÔÔente
AcetanÈyaÑ pathavÊ
AccuggatÈ’tibalatÈ
AjapÈlarukkham|le
AjjhÈyako mantadharo
AÒjanasamavaÓÓasunÊlakeso
AÒÒamaÒÒehi titthehi
AÔÔhakkhuraÑ kharÈdiye
AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ
AÔÔhinahÈrusaÑyutto
AtikaramakarÈ’cariya
Atikkamma ramaÓakaÑ
AtÊradassÊ jalamajjhe
Atthi loke sÊlaguÓo
Atthi hehiti so maggo
Athassa navahi sotehi
Athassa susiraÑ sÊsaÑ
AdaÑsu te mamokÈsaÑ

340
125
126
17
509
425
100
55
56
457
19
4
105
200
176
8
163
456
385
55
230
4
163
163
16

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AdvejjhavacanÈ BuddhÈ
AnantÈdÊnavo kÈyo
AnavaÔÔhitacittassa
Anavassutacittassa
AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ
AniccÈ vata sa~khÈrÈ
AniÔÔhagandho pakkamati
AniÔÔhite mamokÈse
AnupÈyena yo atthaÑ
AnekajÈtisaÑsÈraÑ
Anomadassissa aparena
AnovaÔÔhena udakaÑ
Antap|ro udarap|ro
AntarÈ dvinnaÑ
ayujjhapurÈnaÑ
ApaÓÓakaÑ ÔhÈnameke
ApaÓÓakaÑ vaÓÓupathaÑ
ApÈyimha anaccimha
Api ataramÈnÈnaÑ
Api nu hanukÈ santÈ
Api passena semÈno
Appakenapi medhÈvÊ
AbaddhÈ tattha bajjhanti
Abhitthanaya pajjunna
AmÈtÈpitarasaÑvaddho
AllacammapaÔicchanno
AvÊcimhi nuppajjanti

24
163
424
424
20
416
23
16
273
89
44
23
163
219
119
159
384
153
524
195
138
465
350
462
163
53
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[A]
AsaÑsaÔÔhavihÈrena
Asa~kiyomhi gÈmamhi
AsantaÑ yo paggaÓhÈti
AsabbatthagÈmiÑ vÈcaÑ
AsampadÈneni’tarÊtarassa
AsÈtamantaÓÉabh|taÑ
AsÈtaÑ sÈtar|pena
AsÈ loki’tthiyo nÈma
AsÊtihatthamubbedho
Assamo sukato mayhaÑ
AhaÑ tena samayena
AhaÑ tena samayena
Ahu KapilavhayÈ rammÈ
ŒkÈsaÔÔhÈ ca bh|maÔÔhÈ
ŒyatayuttasusaÓÔhitasoto
ŒyatiÑdosaÑ nÈÒÒÈya
Œrogyamicche paramaÒca
lÈbhaÑ
ŒvajjetvÈ dhammabalaÑ
ŒsÊsetheva puriso

2
352
537
474
493
334
434
306
36
8
14
35
19
22
104
390
388
230
284

[I]
IdaÑ sutvÈna vacanaÑ
21
Idha ce naÑ virÈdhesi
129
ImaÑ tvaÑ aÔÔhamaÑ tÈva
29
ImaÑ tvaÑ catutthaÑ tÈva
27
ImaÑ tvaÑ chaÔÔhamaÑ tÈva 28
ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva
26
ImaÑ tvaÑ dasamaÑ tÈva
30
ImaÑ tvaÑ dutiyaÑ tÈva
25

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[I]
ImaÑ tvaÑ navamaÑ tÈva
ImaÑ tvaÑ paÒcamaÑ tÈva
ImaÑ tvaÑ paÔhamaÑ tÈva
ImaÑ tvaÑ sattamaÑ tÈva
Imassa janikÈ mÈtÈ
IminÈ me adhikÈrena
Ime dhamme sammasato

30
27
25
29
20
17
31

[U]
UkkaÔÔhe s|ramicchanti
410
UkkuÔÔhisaddÈ vattanti
21
Uccha~ge deva me putto
326
Ucchindasinehamattano
199
Uttama~garuhÈ mayhaÑ
155
UttiÔÔhe nappamajjeyya
105
Uppajjante ca jÈyante
14
UbbiggÈ tasitÈ bhÊtÈ
32
Ubho khaÒjÈ ubho kuÓÊ
374
UsabhÈ rukkhÈ gÈviyo gavÈ
ca
355, 365
[E]
EkapaÓÓo ayaÑ rukkho
EkÈ icchÈ pure Èsi
EtaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ
EtaÑ hi te durÈjÈnaÑ
Ete ahesuÑ SambuddhÈ
Ete tadÈ aÔÔha ahesuÑ
brÈhmaÓÈ
EttakÈyeva te loke

533
323
113
515
53
66
31

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[E]
EvaÑ kilesapariruddho
EvaÑ kilesabyÈdhÊhi
EvaÑ kilesamaladhove
EvaÑ ce sattÈ jÈneyyuÑ
EvaÑ me siddhippattassa
EvaÑ sabba~gasampannÈ
Evameva ayaÑ kÈyo
Evameva mayaÑ sabbe
EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ
EvÈhaÑ cintayitvÈna

6
6
6
184
14
53
7
21
7
8

[ Ka ]
Kakusandhassa aparena
52
Kappe ca satasahasse
3
Kare sarikkho atha vÈpi
seÔÔho
468
KalyÈÓimeva muÒceyya
397
Kassaci deti sÈmaÒÒaÑ
35
Kassaci varasamÈpattiyo
35
KÈmaÑ taco ca nhÈru ca 83, 125
KÈmaÑ patÈmi nirayaÑ
250
KÈÄe vÈ yadi vÈ juÓhe
181
KiÑ te jaÔÈhi dummedha
507
KiÑ bhavissati lokassa
32
KiÑ me aÒÒÈtavesena
17
KiÑ me ekena tiÓÓena
17
Kimagghati taÓÉulanÈÄikÈ’yaÑ 142
Kimeva disvÈ UruvelavÈsi
96
KuÔÔÈ kavÈÔÈ selÈ ca
23
Kuru~gaÑ kukkuraÒceva
214

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ka ]
KulÈvakaÒca naccaÒca
KulÈvakÈ mÈtalisimbalismiÑ
Kusal|padese dhitiyÈ
daÄhÈya ca
Kese muÒcitvÈhaÑ tattha
KoÓÈgamanassa aparena
KoÓÉaÒÒassa aparena
KodhanÈ akataÒÒ| ca

251
219
495
17
52
42
316

[ Kha - Ga - Gha ]
Khattiyasambhava-aggakulindo104
KhemaÑ yahiÑ tattha arÊ
udÊrito
497
KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca
20
Gacchantonilapathe viya
cando
105
Garahissanti taÑ viÒÒ|
146
GhaÔÈnekasahassÈni
32
[ Ca ]
Cakkavara~kitarattasupÈdo
Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ
Catubbhi aÔÔha’jjhagamÈ
CattÈri satasahassÈni
CandÈbhaÑ s|riyÈbhaÒca
CampakaÑ salalaÑ nÊpaÑ
CalatÊ ravatÊ pathavÊ
CutÊ ca upapatti ca
Coriyo kathinÈ hetÈ
CorÊnaÑ bahubuddhÊnaÑ

104
8
438
36
499
17
31
23
313
313
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[ Cha - Ja ]
ChetvÈna moÄiÑ varagandhavÈsitaÑ
76
Jayo hi Buddhassa sirÊmato
ayaÑ
87
JÈtikoÔisahassehi
1
JÈtidhammo jarÈdhammo
4
JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca
byÈdhitaÑ
155
JÊvakaÒca mataÑ disvÈ
427
JotayitvÈna saddhammaÑ
36
©ÈtametaÑ kuru~gassa
190
[ Ta ]
TaÑ taÑ kÈraÓamÈgamma
1
TaÓha~karo Medha~karo
52
Tato padakkhiÓaÑ katvÈ
20
Tato vÈtÈtapo
ghoro
109
Tattha ÔhatvÈ vicintesiÑ
16
TatthappadhÈnaÑ padahiÑ 8, 13
Tattheva maÓÉakappamhi 46-9, 51
Tatheva cat|su bh|mÊsu
26
Tatheva tvaÑ sabbakÈlaÑ
27
Tatheva tvaÑ sabbabhave
26-7
Tatheva tvampi sukhadukkhe 30
Tatheva tvampi adhiÔÔhÈne
29
Tatheva tvampi ahitahite
30
Tatheva tvampi saccesu
29
Tatheva tvampi sabbesaÑ
28
Tatheva puÓÓÈ pÈtiyo
287
Tatheva yÈcake disvÈ
25

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta - Tha ]
TathevimaÑ p|tikÈyaÑ
Tathevekassa kalyÈÓaÑ
TadÈ te bhojayitvÈna
Tassa pÈde namissitvÈ
Tassa sammasato dhammaÑ
TÈni sabbÈni ekajjhaÑ
TÈrÈgaÓÈ virocanti
TicÊvaraÒca patto ca
TiÓÓo tiÓÓehi
saha purÈÓajaÔilehi
Tisso Phusso ca Sambuddho
TuÔÔhahaÔÔho pamudito
Te desÈ tÈni vatth|ni
Tena yogena janakÈyaÑ
Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu
TesaÑ tadÈ saÒÒÈpesi
Tehi thutappasattho so
ThalajÈ dakajÈ pupphÈ
[ Da ]
Dadeyya ujubh|tesu
DaddallamÈnÈ ÈgaÒchuÑ
Danto dantehi saha
purÈÓajaÔilehi
DasavÈso Dasabalo
DasavÊsasahassÈnaÑ
DasasahassÊ lokadhÈt|
DassanaÑ me atikkante
DaÄhaÑ paggaÓha vÊriyaÑ
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ

7
483
34
1
32
1
23
76
97
52
15
484
35
16
32
34
22
109
494
97
98
35
22
21
24
425

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
DibbaÑ mandÈvaraÑ pupphaÑ 16
DibbaÑ mÈnusakaÑ pupphaÑ 33
DisÈ catasso
vidisÈ catasso
425
DisvÈ padamanuttiÓÓaÑ
187
DÊpa~karassa aparena
37
DÊpa~karo Lokavid|
19, 21
DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ 113
Duggandho asuci kÈyo
163
Dunniggahassa lahuno
330, 424
DummedhÈnaÑ sahassena
278
D|ramimaÑ ekacaraÑ
424
DevajÈtaÑ janaÑ disvÈ
14
DevÈ dibbehi turiyehi
16
DevÈ manusse passanti
16
Doso rajo na ca pana
reÓu vuccati
134
[ Dha ]
Dhame dhame nÈtidhame
301-2
DhammaÑ care sucaritaÑ
105
Dhammadassissa aparena
48
Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ
39
Dhiratthu kaÓÉinaÑ sallaÑ
171
Dhiratthu taÑ visaÑ vantaÑ 329
[ Na ]
Na kiratthi anomadassisu
Na kiratthi rasehi pÈpiyo
NakkhattaÑ patimÈnentaÑ

245
174
276

PaÔhamapÈdÈ
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[ Na ]
NagaraÑ RammatÊ nÈma
36
NagaraÑ sabba~gasampannaÑ 4
Nagare AmaravatiyÈ
4
NaggÈ nadÊ an|dakÈ
325
Na taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ
331
Na tvaÑ rÈdha vijÈnÈsi
522
Natthi citte pasannamhi
245
NandÈ ceva SunandÈ ca
36
Na pÈpajanasaÑsevÊ
514
Na bhavanti pariyÈpannÈ
53
Na maÑ koci uttasati
56
Na maÑ sÊtaÑ na maÑ uÓhaÑ 227
NamassanÈdino assa
1
NayidaÑ dukkhaÑ aduÑ
dukkhaÑ
526
Na vissase avissatthe
412
Nave anatthakusalena
268, 270
Na hete ettakÈyeva
25, 30
Na hoti arati sattÈnaÑ
23
Na honti khuddakÈ pÈÓÈ
53
NÈcintayanto puriso
460
NÈccantaÑ nikatippaÒÒo
240
NÈtisÊtaÑ nÈti-uÓhaÑ
101
NÈyaÑ rukkho durÈruho
289
NÈyaÑ sikhÈ puÒÒahetu
488
NÈradassa aparena
45
NÈlaÑ kabaÄaÑ padÈtave
206
NÈhaÑ punaÑ na ca punaÑ 529
NigrodhaÑ lakkhaÓaÑ kaÓÉi 188
Nigrodhameva seveyya
169
Nicca dubbiggahadayÈ
512
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[ Na ]
Nibb|tÈ n|na sÈ mÈtÈ
71
Nirayepi dasasahasse
22
NetaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ 113
NeraÒjarÈya tÊramhi
19
[ Pa ]
Paccantadesavisaye
PaccuggamanÈ vattanti
PaÒÒÈya vicinantohaÑ
PaÔhamÈbhisamaye Buddho
PathaviyaÑ nipannassa
PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ
sugandhaÑ
Padumassa aparena
Padumuttarassa aparena
ParosataÒcepi samÈgatÈnaÑ
Parosahassampi samÈgatÈnaÑ
Palla~kÈ bhujanemayhaÑ
Palla~kena nisÊditvÈ
Passatha imaÑ tÈpasaÑ
PÈpopi passatÊ bhadraÑ
PuÓÓacandanibho
mukhavaÓÓo
PuÓÓamÈye yathÈ cando
Putto tyÈhaÑ mahÈrÈja
Puna nÈradak|Ôamhi
PurÈÓacorÈna vaconisamma
[ Pha ]
PhandanaÑ capalaÑ cittaÑ
Phussassa ca aparena

14
16
55
35
17
132
45
46
435
431
22
21
19
248
104
34
152
35
204
424
50

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ba ]
BahuÑ ve saraÓaÑ yanti
113
BahucintÊ appacintÊ
453
Bahumpi so vikattheyya
479
Bahumpe’taÑ asabbhi
jÈtaveda
520
Bahumpe’taÑ vane kaÔÔhaÑ 440
BilÈsayÈ darÊsayÈ
23
BuddhavaÑsassa etassa
1
Buddhassa vacanaÑ sutvÈ 24, 33
Buddhoti mama sutvÈna
16
BodhaneyyaÑ janaÑ disvÈ
35
[ Bha - Ma ]
Bhadropi passatÊ pÈpaÑ
248
BhayaÑ tadÈ na bhavati
23
BhikkhÈya upagataÑ disvÈ
54
Ma~galassa aparena
42
Ma~galo ca Sumano ca
52
Maccheravineye yuttaÑ
218
MaÒÒe sovaÓÓayo rÈsi
242
ManuÒÒameva bhÈseyya
209
ManussattaÑ li~gasampatti 17, 53
MahÈpurisacariyÈnaÑ
2
MahÈrajjaÑ hatthagataÑ
54
MahÈvÈtÈ na vÈyanti
22
MahÈvihÈravÈsÊnaÑ
2
MahÈsamuddo Èbhujati
22
MahÈsÊlavajanaka
302
MahÈhanusabhakkhandhÈ
35
MahiÑsÈsakavaÑsamhi
2
MÈtÈ pitÈ disÈ pubbÈ
425

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MÈtÈ pitÈ na me dessÈ
MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ
MÈnusakÈ ca dibbÈ ca
MÈ Munikassa pihayi
MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca
MÈ su nandi icchati maÑ
MigaÑ
tipallatthamanekamÈyaÑ
MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti
Mitto have sattapadena
hoti
Mutto muttehi saha
purÈÓajaÔilehi
MusÈ tÈsaÑ yathÈ saccaÑ
Moho rajo na ca pana
reÓu vuccati

55
217
22
213
306
318
179
54
385
97
313
134

[ Ya ]
YaÑ te pavikatthitaÑ pure
380
YaÑ nissitÈ jagatiruhaÑ
viha~gamÈ
232
YaÑ brÈhmaÓo avÈdesi
311
YaÑ laddhaÑ tena tuÔÔhabbaÑ 502
YaÒca aÒÒe na rakkhanti
158
Yato yato garu dhuraÑ
211
Yato viluttÈ ca
hatÈ ca gÈvo
376
Yattha verÊ nivisati
437
Yatthe’ko labhate babbu
505
Yathanno puriso hoti
448
YathÈ arÊhi pariruddho
6
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[ Ya ]
YathÈ andughare puriso
26
YathÈ ÈpannasattÈnaÑ
24
YathÈ uccÈraÔÔhÈnamhi
7
YathÈ khittaÑ nabhe leÉÉu
24
YathÈ g|thagato puriso
5
YathÈ nadÊ ca pantho ca
319
YathÈ nikkhantasayanassa
24
YathÈpi uÓhe vijjante
5
YathÈpi udakaÑ nÈma
30
YathÈpi osadhÊ nÈma
29
YathÈpi kumbho sampuÓÓo
25
YathÈpi camarÊ vÈlaÑ
25
YathÈpi jajjaraÑ nÈvaÑ
7
YathÈpi dukkhe vijjante
5
YathÈpi pathavÊ nÈma
28, 30
YathÈpi pabbato selo
29
YathÈpi pÈpe vijjante
5
YathÈpi puriso corehi
7
YathÈpi byÈdhito puriso
6
YathÈpi bhamaro pupphaÑ
370
YathÈpi bhikkhu bhikkhanto
27
YathÈpi sabbasattÈnaÑ
24
YathÈpi samaye patte
33
YathÈpi sÊho migarÈjÈ
27
YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ 21
YathÈ yÈ kÈci nadiyo
34
YathÈ ye keci SambuddhÈ
34
YathÈ rattikkhaye patte
24
YathÈ vÈcÈ ca bhuÒjassu
490
YadÈ ca devabhavanamhi
35
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[ Ya ]
YadÈ yadÈ yattha yadÈ
197
Yadimassa LokanÈthassa
21
Yadi Buddhassa sodhetha
16
Yann|nimaÑ p|tikÈyaÑ
4
YamahaÑ ajja byÈkÈsiÑ
32
Yamhi kÈle mahÈvÊro
35
YasaÑ laddhÈna dummedho 371
YasmiÑ mano nivisati
327
Yassa ete tayo dhammÈ
300
Yassa jÈlinÊ visattikÈ
92
Yassa jitaÑ nÈvajÊyati
92
Yassa ma~galÈ sam|hatÈ
496
Yassete caturo dhammÈ
297
YÈni yesu ciraÑ SatthÈ
1
YÈ pubbe bodhisattÈnaÑ
22
YÈ’yaÒÒe manusÈsati
455
YÈvatÈ candimas|riyÈ
148
YÈvatÈ nirayÈ nÈma
23
YÈvatÈ parisÈ Èsi
32
Ye kukkurÈ rÈjakulamhi
vaddhÈ
192
Ye keci tena samayena
36
Ye keci BuddhaÑ saraÓaÑ
gatÈse
112-3
Ye tatthÈsuÑ JinaputtÈ
21
Ye vuÉÉhamapacÈyanti
236
Ye saÒÒino tepi duggatÈ
498
Yo atthakÈmassa hitÈnukampino
258, 261, 263
Yo alÊnena cittena
292
Yo ca BuddhaÒca dhammaÒca 113
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[ Ya ]
Yo dukkhaphuÔÔhÈya bhaveyya
tÈÓaÑ
436
Yo dhÊro sabbadhi danto
98
Yo pahaÔÔhena cittena
295
Yo pubbe katakalyÈÓo
401
Yo pubbe karaÓÊyÈni
337
Yo ve dhammaÑ dhajaÑ
katvÈ
486
Yo sahassaÑ sahassena
332
[ Ra ]
Rajo nuddhaÑsati uddhaÑ
Raho gato nisÊditvÈ
RÈgo tadÈ tanu hoti
RÈgo rajo na ca pana reÓu
vuccati
RÈmo dhajo lakkhaÓocÈpi mantÊ
RÈhumutto yathÈ s|riyo
RudaÑ manuÒÒaÑ rucirÈ ca
piÔÔhi
R|pe ca sadde ca atho
rase ca
Revatassa aparena
RogÈ tad|pasammanti
[ La ]
LatÈ vÈ yadi vÈ rukkhÈ
LasÊ ca te nipphalitÈ
LÈb|ni sÊdanti silÈ
plavanti
LittaÑ paramena tejasÈ
LittatejaÑ mahÈsÈraÑ

23
4
23
134
66
34
223
96
43
23
22
519

355, 365
403
434
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[ La - Va ]
Losakatissakapota
279
VaÔÔasuvaÔÔasusaÓÔhitagÊvo
105
VaruÓaÑ sÊlavanÈgaÑ
381
VÈcÈva kira te Èsi
399
VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ 8, 13
VÈyametheva puriso
285, 476
VicittapupphÈ gaganÈ
22
Vicinanto tadÈdakkhiÑ
25, 30
VitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ
35
Vipassissa aparena
50
Vimalo hoti s|riyo
22
VihÈradÈnaÑ saÑghassa
109
VihÈre kÈraye ramme
109
VedajÈtaÑ janaÑ disvÈ
14
Vedayanti ca te sotthiÑ
33
Vessabhussa aparena
51
[ Sa ]
SaÑsÈrasotaÑ chinditvÈ
SakyakumÈro varado
sukhumÈlo
Sace imassa kÈyassa
Sace mucce pecca mucce
SaccaÑ kirevamÈhaÑsu
SaccavÈcaÑ anurakkhanto
SatasahassavassÈni
SaddahÈsi si~gÈlassa
Santi pakkhÈ apatanÈ
SannipÈtÈ tayo ÈsuÑ
SabbÈ nadÊ va~kagatÊ

17
104
163
185
344
55
36
451
230
35
308
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[ Sa ]
SabbÊtiyo vivajjantu
Sabbe devÈ padissanti
SamatittikaÑ anavasesakaÑ
SamÈdiyitvÈ BuddhaguÓaÑ
SammodamÈnÈ gacchanti
SaraÓÈgamane kaÒci
Saha sacce kate mayhaÑ
SahassakkhattumattÈnaÑ
Sahassiyamhi lokamhi
SÈ ca iddhi so ca yaso
SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha
SÈdhuÑ kho sippakaÑ nÈma
SÈdhu kho paÓÉito nÈma
SÈdh| sambahulÈ ÒÈtÊ
Sikkheyya sikkhitabbÈni
Si~ghÈÓikÈ ca nÈsato
Si~ghÈÓikÈya kheÄassa
Siddhatthassa aparena
SiniddhanÊlamudukuÒcitakeso
SiniddhasugambhÊramaÒjusaghoso
SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti
SÊtaÑ byapagataÑ hoti
SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ
SukhaÑ vata maÑ jÊvantaÑ
Sukhena sukhito homi
SujÈtassa aparena
SududdasaÑ sunipuÓaÑ
SuddhÈvÈsesu devesu
SupupphitaÑ pÈvacanaÑ

33
23
424
33
225
34
231
135
21
36
8
444
429
347
446
163
163
49
104
104
109
22
393
441
21
47
424
54
36
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[ Sa ]
Suma~galo ca Tisso ca
Sumanassa aparena
Sumedho ca SujÈto ca
SurÈpÈnaÑ mittavindaÑ
SusÈne seyyaÑ kappemi
S|lehi vijjhiyantopi
Seyyo amitto matiyÈ
upeto
Seyyo amitto medhÈvÊ
Sotatto sosinnoceva

PiÔÔha~kÈ
36
43
52
402
56
54
265
266
414
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[ Sa ]
SotavekallatÈ natthi
Sobhitassa aparena
So vutthavÈso paripuÓÓamÈnaso

199

[ Ha ]
HatthisaddaÑ assasaddaÑ
Handa Buddhakare dhamme
HimavantassÈvid|re
Hiri-ottappasampannÈ
Hoti sÊlavataÑ attho

4
25
8
145
161

53
43

