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DhammapadaÔÔhakathÈ 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
 

GanthÈrambhakathÈ 
 

 1. MahÈmohatamonaddhe, loke lokantadassinÈ.  
 Yena saddhammapajjoto, jÈlito jalitiddhinÈ. 
 
 2. Tassa pÈde namassitvÈ, Sambuddhassa sirÊmato. 
 SaddhammaÒcassa p|jetvÈ, katvÈ saÑghassa caÒjaliÑ. 
 
 3. TaÑ taÑ kÈraÓamÈgamma, dhammÈdhammesu kovido. 
 Sampattasaddhammapado1, SatthÈ DhammapadaÑ subhaÑ. 
 
 4. Desesi karuÓÈvega - samussÈhitamÈnaso. 
 YaÑ ve devamanussÈnaÑ, pÊtipÈmojjavaÉÉhanaÑ. 
 
 5. ParamparÈbhatÈ tassa, nipuÓÈ atthavaÓÓanÈ. 
 YÈ TambapaÓÓidÊpamhi, dÊpabhÈsÈya saÓÔhitÈ. 
 
 6. Na sÈdhayati sesÈnaÑ, sattÈnaÑ hitasampadaÑ. 
 Appeva nÈma sÈdheyya, sabbalokassa sÈ hitaÑ. 
  
 7. Iti ÈsÊsamÈnena2, dantena samacÈrinÈ. 
 KumÈrakassapenÈhaÑ, therena thiracetasÈ. 
 
 8. SaddhammaÔÔhitikÈmena, sakkaccaÑ abhiyÈcito. 
 TaÑ bhÈsaÑ ativitthÈra - gataÒca vacanakkamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sampannasaddhammapado (SyÈ) 2. ŒsiÑsamÈnena (SÊ, SyÈ) 
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 9. PahÈyÈropayitvÈna, tantibhÈsaÑ manoramaÑ. 
 GÈthÈnaÑ byaÒjanapadaÑ, yaÑ tattha na vibhÈvitaÑ. 
 
 10. KevalaÑ taÑ vibhÈvetvÈ, sesaÑ tameva atthato.   
 BhÈsantarena bhÈsissaÑ, Èvahanto vibhÈvinaÑ. 
 Manaso pÊtipÈmojjaÑ, atthadhamm|panissitanti. 

_____ 
 

1. Yamakavagga 
 

1. CakkhupÈlattheravatthu 

 1. Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ. 
 ManasÈ ce paduÔÔhena, bhÈsati vÈ karoti vÈ. 
 Tato naÑ dukkhamanveti, cakkaÑva vahato padanti– 

AyaÑ dhammadesanÈ kattha bhÈsitÈti? SÈvatthiyaÑ. KaÑ ÈrabbhÈti? 
CakkhupÈlattheraÑ. 

 SÈvatthiyaÑ kira MahÈsuvaÓÓo nÈma kuÔumbiko ahosi aÉÉho 
mahaddhano mahÈbhogo aputtako. So ekadivasaÑ nhÈnatitthaÑ1 gantvÈ 
nhatvÈ Ègacchanto antarÈmagge sampannapattasÈkhaÑ ekaÑ vanappatiÑ2 
disvÈ “ayaÑ mahesakkhÈya devatÈya pariggahito bhavissatÊ”ti tassa 
heÔÔhÈbhÈgaÑ sodhÈpetvÈ pÈkÈraparikkhepaÑ kÈrÈpetvÈ vÈlukaÑ3 
okirÈpetvÈ dhajapaÔÈkaÑ ussÈpetvÈ vanappatiÑ ala~karitvÈ aÒjaliÑ karitvÈ4 
“sace puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ labheyyaÑ5, tumhÈkaÑ mahÈsakkÈraÑ 
karissÈmÊ”ti patthanaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Athassa na cirasseva bhariyÈya kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ 
gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ tassa Èrocesi. So tassÈ gabbhassa 
parihÈramadÈsi. SÈ dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyi. TaÑ nÈmaggahaÓa- 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈnatitthaÑ (SÊ, SyÈ) 2. VanasvatiÑ (SÊ) 3. VÈlikaÑ (SÊ, SyÈ) 
 4. PadakkhiÓaÑ katvÈ (Ka) 5. Ala~karitvÈ puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ labhitvÈ (SÊ, SyÈ) 
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divase seÔÔhi attanÈ pÈlitaÑ vanappatiÑ nissÈya laddhattÈ tassa PÈloti1 
nÈmaÑ akÈsi. SÈ aparabhÈge aÒÒampi puttaÑ labhi. Tassa C|ÄapÈloti 
nÈmaÑ katvÈ itarassa MahÈpÈloti nÈmaÑ akÈsi. Te vayappatte 
gharabandhanena bandhiÑsu. AparabhÈge mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. 
Sabbampi vibhavaÑ itareyeva vicÈriÑsu. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ pavattitavaradhammacakko anupubbenÈgantvÈ 
AnÈthapiÓÉikena mahÈseÔÔhinÈ catupaÓÓÈsakoÔidhanaÑ vissajjetvÈ kÈrite 
JetavanamahÈvihÈre viharati mahÈjanaÑ saggamagge ca mokkhamagge ca 
patiÔÔhÈpayamÈno. TathÈgato hi mÈtipakkhato asÊtiyÈ, pitipakkhato asÊtiyÈti 
dve-asÊtiÒÈtikulasahassehi kÈrite NigrodhamahÈvihÈre ekameva vassÈvÈsaÑ 
vasi, AnÈthapiÓÉikena kÈrite JetavanamahÈvihÈre ek|napÊsativassÈni, 
VisÈkhÈya sattavÊsatikoÔidhanapariccÈgena kÈrite PubbÈrÈme chabbassÈnÊti 
dvinnaÑ kulÈnaÑ guÓamahattataÑ paÔicca SÈvatthiÑ nissÈya 
paÒcavÊsativassÈni vassÈvÈsaÑ vasi. AnÈthapiÓÉikopi VisÈkhÈpi mahÈ-
upÈsikÈ nibaddhaÑ divasassa dve vÈre TathÈgatassa upaÔÔhÈnaÑ gacchanti, 
gacchantÈ ca “daharasÈmaÓerÈ no hatthe olokessantÊ”ti tucchahatthÈ na 
gatapubbÈ. PurebhattaÑ gacchantÈ khÈdanÊyabhojanÊyÈdÊni gahetvÈva 
gacchanti, pacchÈbhattaÑ gacchantÈ paÒca bhesajjÈni aÔÔha ca pÈnÈni. 
Nivesanesu pana tesaÑ dvinnaÑ dvinnaÑ bhikkhusahassÈnaÑ niccaÑ 
paÒÒattÈsanÈneva honti. AnnapÈnabhesajjesu yo yaÑ icchati, tassa taÑ 
yaticchitameva sampajjati. Tesu AnÈthapiÓÉikena ekadivasampi SatthÈ 
paÒhaÑ na pucchitapubbo. So kira “TathÈgato BuddhasukhumÈlo khattiya 
sukhumÈlo, ‘bah|pakÈro me gahapatÊ’ti mayhaÑ dhammaÑ desento 
kilameyyÈ”ti Satthari adhimattasinehena paÒhaÑ na pucchati. SatthÈ pana 
tasmiÑ nisinnamatteyeva “ayaÑ seÔÔhi maÑ arakkhitabbaÔÔhÈne rakkhati. 
AhaÒhi kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni ala~katapaÔiyattaÑ 
attano sÊsaÑ chinditvÈ akkhÊni uppÈÔetvÈ hadayamaÑsaÑ uppÈÔetvÈ 
pÈÓasamaÑ puttadÈraÑ pariccajitvÈ pÈramiyo p|rento paresaÑ 
dhammadesanatthameva p|resiÑ. Esa maÑ arakkhitabbaÔÔhÈne rakkkhatÊ”ti 
ekaÑ dhammadesanaÑ kathetiyeva2. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈlitoti (SÊ) 2. Kathesiyeva (SyÈ) 
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 TadÈ SÈvatthiyaÑ satta manusssakoÔiyo vasanti, tesu Satthu 
dhammakathaÑ sutvÈ paÒcakoÔimattÈ manussÈ ariyasÈvakÈ jÈtÈ, 
dvekoÔimattÈ manussÈ puthujjanÈ. Tesu ariyasÈvakÈnaÑ dveyeva kiccÈni 
ahesuÑ–purebhattaÑ dÈnaÑ denti, pacchÈbhattaÑ gandhamÈlÈdihatthÈ 
vatthabhesajjapÈnakÈdÊni gÈhÈpetvÈ dhammassavanatthÈya gacchanti. 
AthekadivasaÑ MahÈpÈlo ariyasÈvake gandhamÈlÈdihatthe vihÈraÑ 
gacchante disvÈ “ayaÑ mahÈjano kuhiÑ gacchatÊ”ti pucchitvÈ 
“dhammassavanÈyÈ”ti sutvÈ “ahampi gamissÈmÊ”ti gantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ parisapariyante nisÊdi. 

 BuddhÈ ca nÈma dhammaÑ desentÈ saraÓasÊlapabbajjÈdÊnaÑ 
upanissayaÑ oloketvÈ ajjhÈsayavasena dhammaÑ desenti, tasmÈ taÑ 
divasaÑ SatthÈ tassa upanissayaÑ oloketvÈ dhammaÑ desento 
anupubbikathaÑ kathesi. SeyyathidaÑ? DÈnakathaÑ sÊlakathaÑ 
saggakathaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme 
ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. TaÑ sutvÈ MahÈpÈlo kuÔumbiko cintesi “paralokaÑ 
gacchantaÑ puttadhÊtaro vÈ bhÈtaro vÈ bhogÈ vÈ nÈnugacchanti, sarÊrampi 
attanÈ saddhiÑ na gacchati, kiÑ me gharÈvÈsena pabbajissÈmÊ”ti. So 
desanÈpariyosÈne SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ 
SatthÈ “atthi1 te koci Èpucchitabbayuttako ÒÈtÊ”ti Èha. KaniÔÔhabhÈtÈ me 
atthi bhanteti. Tena hi taÑ ÈpucchÈhÊti. So “sÈdh|”tisampaÔicchitvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ gehaÑ gantvÈ kaniÔÔhaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta yaÑ 
mayhaÑ imasmiÑ gehe2 saviÒÒÈÓakampi aviÒÒÈÓakampi dhanaÑ kiÒci 
atthi, sabbaÑ taÑ tava bhÈro, paÔipajjÈhi nan”ti. “Tumhe pana kiÑ 
karissathÈ”ti3 Èha. AhaÑ Satthu santike pabbajissÈmÊti. KiÑ kathesi bhÈtika, 
tvaÑ me mÈtari matÈya mÈtÈ viya, pitari mate pitÈ viya laddho, gehe te 
mahÈvibhavo, sakkÈ gehaÑ ajjhÈvasanteheva4 puÒÒÈni kÈtuÑ, mÈ evaÑ 
karitthÈti. TÈta ahaÑ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ gharÈvÈse vasituÑ na 
sakkomi. SatthÈrÈ hi atisaÓhasukhumaÑ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
ÈdimajjhapariyosÈnakalyÈÓo dhammo desito, na sakkÈ so agÈramajjhe 
vasantena 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (SÊ, SyÈ) 2. YaÑ imasmiÑ kule (SÊ, SyÈ) 
 3. Tumhe pana sÈmÊti (SyÈ), tumhe pana kiÑ sÈmÊti (SÊ) 
 4. Gehe ajjhÈvasanteyeva (Ka) 
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p|retuÑ pabbajissÈmi tÈtÈti. BhÈtika taruÓÈyeva tÈva’ttha, mahallakakÈle 
pabbajissathÈti. “TÈta mahallakassa hi attano hatthapÈdÈpi anassavÈ honti, 
na attano vase vattanti, kima~gaÑ1 pana ÒÈtakÈ, svÈhaÑ tava kathaÑ na 
karomi, samaÓapaÔipattiÑ yeva p|ressÈmi, 

   JarÈjajjaritÈ honti, hatthapÈdÈ anassavÈ. 
   Yassa so vihatatthÈmo, kathaÑ dhammaÑ carissati. 

PabbajissÈmevÈhaÑ tÈtÈ”ti tassa viravantasseva Satthu santikaÑ gantvÈ 
pabbajjaÑ yÈcitvÈ laddhapabbajj|pasampado ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santike 
paÒca vassÈni vasitvÈ vuÔÔhavasso pavÈretvÈ SatthÈramupasa~kamitvÈ 
vanditvÈ pucchi “bhante imasmiÑ sÈsane kati dhurÈnÊ”ti. GanthadhuraÑ 
vipassanÈdhuranti dveyeva dhurÈni bhikkh|ti. KatamaÑ pana bhante 
ganthadhuraÑ, katamaÑ vipassanÈdhuranti. Attano paÒÒÈnur|pena ekaÑ vÈ 
dve vÈ nikÈye sakalaÑ vÈ pana tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ tassa 
dhÈraÓaÑ kathanaÑ vÈcananti idaÑ ganthadhuraÑ nÈma, sallahukavuttino 
pana pantasenÈsanÈbhiratassa attabhÈve khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ 
sÈtaccakiriyavasena vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaggahaÓanti idaÑ 
vipassanÈdhuraÑ nÈmÈti. Bhante ahaÑ mahallakakÈle pabbajito 
ganthadhuraÑ p|retuÑ na sakkhissÈmi, vipassanÈdhuraÑ pana p|ressÈmi, 
kammaÔÔhÈnaÑ me kathethÈti. Athassa SatthÈ yÈva arahattaÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ kathesi. 

 So SatthÈraÑ vanditvÈ attanÈ sahagÈmino bhikkh| pariyesanto saÔÔhi 
bhikkh| labhitvÈ tehi saddhiÑ nikkhamitvÈ vÊsayojanasatamaggaÑ2 gantvÈ 
ekaÑ mahantaÑ paccantagÈmaÑ patvÈ tattha saparivÈro piÓÉÈya pÈvisi. 
ManussÈ vattasampanne bhikkh| disvÈva pasannacittÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
nisÊdÈpetvÈ paÓÊtenÈhÈrena parivisitvÈ “bhante kuhiÑ ayyÈ gacchantÊ”ti 
pucchitvÈ “yathÈphÈsukaÔÔhÈnaÑ upÈsakÈ”ti vutte paÓÉitÈ manussÈ 
“vassÈvÈsaÑ senÈsanaÑ pariyesanti bhadantÈ”ti ÒatvÈ “bhante sace ayyÈ 
imaÑ temÈsaÑ idha vaseyyuÑ, mayaÑ saraÓesu patiÔÔhÈya sÊlÈni 
gaÓheyyÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Tepi “mayaÑ imÈni kulÈni nissÈya 
bhavanissaraÓaÑ karissÈmÈ”ti adhivÈsesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Kima~ga(SÊ) 2. VÊsaÑ yojanasataÑ maggaÑ (SÊ) 
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 ManussÈ tesaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ vihÈraÑ paÔijaggitvÈ 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni sampÈdetvÈ adaÑsu. Te nibaddhaÑ tameva gÈmaÑ 
piÓÉÈya pavisanti. Atha ne eko vejjo upasa~kamitvÈ “bhante bah|naÑ 
vasanaÔÔhÈne aphÈsukampi nÈma hoti, tasmiÑ uppanne mayhaÑ 
katheyyÈtha, bhesajjaÑ karissÈmÊ”ti pavÈresi. Thero vass|panÈyikadivase te 
bhikkh| ÈmantetvÈ pucchi “Èvuso imaÑ temÈsaÑ katihi iriyÈpathehi 
vÊtinÈmessathÈ”ti. Cat|hi bhanteti. KiÑ panetaÑ Èvuso patir|paÑ, nanu 
appamattehi bhavitabbaÑ. MayaÑ hi dharamÈnakassa Buddhassa santikÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ÈgatÈ, BuddhÈ ca nÈma na sakkÈ pamÈdena1 
ÈrÈdhetuÑ, kalyÈÓajjhÈsayena te vo ÈrÈdhetabbÈ. Pamattassa ca nÈma 
cattÈro apÈyÈ sakagehasadisÈ, appamattÈ hothÈvusoti. KiÑ tumhe pana 
bhanteti. AhaÑ tÊhi iriyÈpathehi vÊtinÈmessÈmi, piÔÔhiÑ na pasÈressÈmi 
Èvusoti. SÈdhu bhante appamattÈ hothÈti. 

 Atha therassa niddaÑ anokkamantassa paÔhamamÈse atikkante 
majjhimamÈse sampatte akkhirogo uppajji. ChiddaghaÔato udakadhÈrÈ viya 
akkhÊhi assudhÈrÈ paggharanti. So sabbarattiÑ samaÓadhammaÑ katvÈ 
aruÓuggamane gabbhaÑ pavisitvÈ nisÊdi. Bhikkh| bhikkhÈcÈravelÈya 
therassa santikaÑ gantvÈ “bhikkhÈcÈravelÈ bhante”ti ÈhaÑsu. Tena hi Èvuso 
gaÓhatha pattacÊvaranti. Attano pattacÊvaraÑ gÈhÈpetvÈ nikkhami. Bhikkh| 
tassa akkhÊhi ass|ni paggharante disvÈ “kimetaÑ bhante”ti pucchiÑsu. 
AkkhÊni me Èvuso vÈtÈ vijjhantÊti. Nanu bhante vejjena pavÈritamhÈ, tassa 
kathemÈti. SÈdhÈvusoti. Te vejjassa kathayiÑsu. So telaÑ pacitvÈ pesesi. 
Thero nÈsÈya telaÑ ÈsiÒcanto nisinnakova ÈsaÒcitvÈ antogÈmaÑ pÈvisi. 
Vejjo taÑ disvÈ Èha “bhante ayyassa kira akkhÊni vÈto vijjhatÊ”ti. Œma 
upÈsakÈti. Bhante mayÈ telaÑ pacitvÈ pesitaÑ, nÈsÈya vo telaÑ Èsittanti. 
Œma upÈsakÈti. IdÈni kÊdisanti. Rujjateva upÈsakÈti. Vejjo “mayÈ 
ekavÈreneva v|pasamanasamatthaÑ telaÑ pahitaÑ, kiÑ nu kho rogo na 
v|pasanto”ti cintetvÈ “bhante nisÊditvÈ vo telaÑ ÈsittaÑ, nipajjitvÈ”ti 
pucchi. Thero tuÓhÊ ahosi, punappunaÑ pucchiyamÈnopi na kathesi. So 
“vihÈraÑ gantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈÔheyyena (SÊ), saÔhena (SyÈ) 
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therassa vasanaÔÔhÈnaÑ olokessÈmÊ”ti cintetvÈ “tena hi bhante gacchathÈ”ti 
theraÑ vissajjetvÈ vihÈraÑ gantvÈ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ olokento 
ca~kamananisÊdanaÔÔhÈnameva disvÈ sayanaÔÔhÈnaÑ adisvÈ “bhante 
nisinnehi vo ÈsittaÑ, nipannehÊ”ti pucchi. Thero tuÓhÊ ahosi. “MÈ bhante 
evaÑ karittha, samaÓadhammo nÈma sarÊraÑ yÈpentena1 sakkÈ kÈtuÑ, 
nipajjitvÈ ÈsiÒcathÈ”ti punappunaÑ yÈci. “Gaccha tvaÑ tÈvÈvuso, mantetvÈ 
jÈnissÈmÊ”ti vejjaÑ uyyojesi. Therassa ca tattha neva ÒÈtÊ, na sÈlohitÈ atthi, 
kena saddhiÑ manteyya? KarajakÈyena pana saddhiÑ mantento “vadehi 
tÈva Èvuso PÈlita, tvaÑ kiÑ akkhÊni olokessasi, udÈhu BuddhasÈsanaÑ. 
AnamataggasmiÑ hi saÑsÈravaÔÔe tava akkhikÈÓassa2 gaÓanÈ nÈma natthi, 
anekÈni pana BuddhasatÈni BuddhasahassÈni atÊtÈni. Tesu te ekabuddhopi na 
pariciÓÓo3, idÈni imaÑ antovassaÑ tayo mÈse na nipajjissÈmÊti temÈsaÑ 
nibaddhavÊriyaÑ karissÈmi4. TasmÈ te cakkh|ni nassantu vÈ bhijjantu vÈ, 
BuddhasÈsanameva dhÈrehi, mÈ cakkh|nÊ”ti bh|takÈyaÑ ovadanto imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

    “Cakkh|ni hÈyantu5 mamÈyitÈni, 
    SotÈni hÈyantu tatheva kÈyo. 
    SabbampidaÑ hÈyatu dehanissitaÑ, 
    KiÑ kÈraÓÈ PÈlita tvaÑ pamajjasi. 

    Cakkh|ni jÊrantu mamÈyitÈni, 
    SotÈni jÊrantu tatheva kÈyo.   
    SabbampidaÑ jÊratu dehanissitaÑ, 
    KiÑkÈraÓÈ PÈlita tvaÑ pamajjasi. 

    Cakkh|ni bhijjantu mamÈyitÈni, 
    SotÈni bhijjantu tatheva kÈyo. 
    SabbampidaÑ bhijjatu dehanissitaÑ, 
    KiÑ kÈraÓÈ PÈlita tvaÑ pamajjasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SarÊre yÈpente (SÊ, SyÈ) 2. AnakkhikakÈlassa (SÊ) 3. Na paricchinno (Ka) 
 4. Te mÈnasaÑ baddhaÑ (SÊ, SyÈ) 5. HÈyanti (SÊ) 
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 EvaÑ tÊhi gÈthÈhi attano1 ovÈdaÑ datvÈ nisinnakova natthukammaÑ 
katvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Vejjo taÑ disvÈ “kiÑ bhante natthukammaÑ 
katan”ti pucchi. Œma upÈsakÈti. KÊdisaÑ bhanteti. Rujjateva upÈsakÈti. 
NisÊditvÈ vo bhante natthukammaÑ kataÑ, nipajjitvÈti. Thero tuÓhÊ ahosi, 
punappunaÑ pucchiyamÈnopi na kiÒci kathesi. Atha naÑ vejjo “bhante 
tumhe sappÈyaÑ na karotha, ajjato paÔÔhÈya ‘asukena me telaÑ pakkan’ti 
mÈ vadittha, ahampi ‘mayÈ vo telaÑ pakkan’ti na vakkhÈmÊ”ti Èha. So 
vejjena paccakkhÈto vihÈraÑ gantvÈ tvaÑ vejjenÈpi paccakkhÈtosi, 
iriyÈpathaÑ mÈ vissajji samaÓÈti. 

   “PaÔikkhitto tikicchÈya, vejjenÈpi2 vivajjito. 
   Niyato maccurÈjassa, kiÑ PÈlita pamajjasÊ”ti– 

ImÈya gÈthÈya attÈnaÑ ovaditvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. Athassa 
majjhimayÈme atikkante apubbaÑ acarimaÑ akkhÊni ceva kilesÈ ca 
bhijjiÑsu. So sukkhavipassako arahÈ hutvÈ gabbhaÑ pavisitvÈ nisÊdi. 

 Bhikkh| bhikkhÈcÈravelÈya ÈgantvÈ “bhikkhÈcÈrakÈlo bhante”ti 
ÈhaÑsu. KÈlo Èvusoti. Œma bhanteti. Tena hi gacchathÈti. KiÑ tumhe pana 
bhanteti. AkkhÊni me Èvuso parihÊnÈnÊti. Te tassa akkhÊni oloketvÈ 
assupuÓÓanettÈ hutvÈ “bhante mÈ cintayittha, mayaÑ vo paÔijaggissÈmÈ”ti 
theraÑ samassÈsetvÈ kattabbayuttakaÑ vattapaÔivattaÑ katvÈ gÈmaÑ 
piÓÉÈya pavisiÑsu. ManussÈ theraÑ adisvÈ “bhante amhÈkaÑ ayyo kuhin”ti 
pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ3 yÈguÑ pesetvÈ sayaÑ piÓÉapÈtamÈdÈya 
gantvÈ theraÑ vanditvÈ pÈdam|le parivattamÈnÈ4 roditvÈ “bhante mayaÑ 
vo paÔijaggissÈma, tumhe mÈ cintayitthÈ”ti samassÈsetvÈ pakkamiÑsu. 

 Tato paÔÔhÈya nibaddhaÑ yÈgubhattaÑ vihÈrameva pesenti. Theropi 
itare saÔÔhi bhikkh| nirantaraÑ ovadati. Te tasso vÈde ÔhatvÈ upakaÔÔhÈya 
pavÈraÓÈya sabbeva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. Te 
vuÔÔhavassÈca pana SatthÈraÑ daÔÔhukÈmÈ hutvÈ theramÈhaÑsu “bhante 
SatthÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AttÈnaÑ (Ka) 2. VejjenÈsi (SÊ, SyÈ) 
 3. TaÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. Te taÑ sutvÈ (Ka) 4. PavaÔÔamÈnÈ (SÊ, SyÈ) 
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daÔÔhukÈmamhÈ”ti. Thero tesaÑ vacanaÑ sutvÈ cintesi “ahaÑ dubbalo, 
antarÈmagge ca amanussapariggahitÈ aÔavÊ atthi, mayi etehi saddhiÑ 
gacchante sabbe kilamissanti, bhikkhampi labhituÑ na sakkhissanti, ime 
puretarameva pesessÈmÊ”ti. Atha ne Èha “Èvuso tumhe purato gacchathÈ”ti. 
Tumhe pana bhanteti. AhaÑ dubbalo, antarÈmagge ca amanussapariggahitÈ 
aÔavÊ atthi, mayi tumhehi saddhiÑ gacchante sabbe kilamissathatumhe 
purato gacchathÈti. MÈ bhante evaÑ karittha mayaÑ tumhehi saddhiÑ yeva 
gamissÈmÈti. “MÈ vo Èvuso evaÑ ruccittha, evaÑ sante mayhaÑ aphÈsukaÑ 
bhavissati, mayhaÑ kaniÔÔho pana tumhe disvÈ pucchissati, athassa mama 
cakkh|naÑ parihÊnabhÈvaÑ ÈroceyyÈtha, so mayhaÑ santikaÑ kaÒcideva 
pahiÓissati, tena saddhiÑ ÈgacchissÈmi, tumhe mama vacanena DasabalaÒca 
asÊtimahÈthere ca vandathÈ”ti te uyyojesi. 

 Te theraÑ khamÈpetvÈ antogÈmaÑ pavisiÑsu. ManussÈ te disvÈ 
nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ datvÈ “kiÑ bhante ayyÈnaÑ gamanÈkÈro paÒÒÈyatÊ”ti. 
Œma upÈsakÈ, SatthÈraÑ daÔÔhukÈmamhÈti. Te punappunaÑ yÈcitvÈ tesaÑ 
gamanachandameva ÒatvÈ anugantvÈ paridevitvÈ nivattiÑsu. Tepi 
anupubbena JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÒca asÊtimahÈthere ca therassa 
vacanena vanditvÈ punadivase yattha therassa kaniÔÔho vasati, taÑ vÊthiÑ 
piÓÉÈya pavisiÑsu. KuÔumbiko te saÒjÈnitvÈ nisÊdÈpetvÈ katapaÔisanthÈro 
“bhÈtikatthero me bhante kuhin”ti pucchi. Athassa te taÑ pavattiÑ 
ÈrocesuÑ. So taÑ sutvÈva tesaÑ pÈdam|le parivattento roditvÈ pucchi 
“idÈni bhante kiÑ kÈtabban”ti. Thero ito kassaci ÈgamanaÑ paccÈsÊsati, 
tassa gatakÈle tena saddhiÑ ÈgamissatÊti. AyaÑ me bhante bhÈgineyyo 
PÈlito nÈma, etaÑ pesethÈti. EvaÑ pesetuÑ na sakkÈ, magge paripantho 
atthi taÑ pabbÈjetvÈ pesetuÑ vaÔÔatÊti. EvaÑ katvÈ pesetha bhanteti. Atha 
naÑ pabbÈjetvÈ aÉÉhamÈsamattaÑ pattacÊvaraggahaÓÈdÊni sikkhÈpetvÈ 
maggaÑ ÈcikkhitvÈ pahiÓiÑsu. 

 So anupubbena taÑ gÈmaÑ patvÈ gÈmadvÈre ekaÑ mahallakaÑ disvÈ 
“imaÑ gÈmaÑ nissÈya koci ÈraÒÒako vihÈro atthÊ”ti pucchi. Atthi bhanteti. 
Ko nÈma tattha vasatÊti. PÈlitatthero nÈma bhanteti. MaggaÑ me 
ÈcikkhathÈti. Kosi tvaÑ bhanteti. Therassa bhÈgineyyomhÊti. 
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Atha naÑ gahetvÈ vihÈraÑ nesi, so theraÑ vanditvÈ aÉÉhamÈsamattaÑ 
vattapaÔivattaÑ katvÈ theraÑ sammÈ paÔijaggitvÈ “bhante mÈtulakuÔumbiko 
me tumhÈkaÑ ÈgamanaÑ paccÈsÊsati, etha, gacchamÈ”ti Èha. Tena hi imaÑ 
me yaÔÔhikoÔiÑ gaÓhÈhÊti. So yaÔÔhikoÔiÑ gahetvÈ therena saddhiÑ 
antogÈmaÑ pÈvisi. ManussÈ theraÑ nisÊdÈpetvÈ “kiÑ bhante gamanÈkÈro 
vo paÒÒÈyatÊ”ti pucchiÑsu. Œma upÈsakÈ, gantvÈ SatthÈraÑ vandissÈmÊti. 
Te nÈnappakÈrena yÈcitvÈ alabhantÈ theraÑ uyyojetvÈ upaÉÉhapathaÑ 
gantvÈ roditvÈ nivattiÑsu. SÈmaÓero theraÑ yaÔÔhikoÔiyÈ ÈdÈya gacchanto 
antarÈmagge aÔaviyaÑ KaÔÔhanagaraÑ nÈma therena upanissÈya 
vuÔÔhapubbaÑ gÈmaÑ sampÈpuÓi, so gÈmato nikkhamitvÈ araÒÒe gÊtaÑ 
gÈyitvÈ1 dÈr|ni uddharantiyÈ ekissÈ itthiyÈ gÊtasaddaÑ sutvÈ sare nimittaÑ 
gaÓhi. Itthisaddo viya hi aÒÒo saddo purisÈnaÑ sakalasarÊraÑ pharitvÈ 
ÔhÈtuÑ samattho nÈma natthi, tenÈha BhagavÈ– 

“NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekasaddampi samanupassÈmi, yaÑ 
evaÑ Purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave 
itthisaddo”ti2. 

 SÈmaÓero tattha nimittaÑ gahetvÈ yaÔÔhikoÔiÑ vissajjetvÈ “tiÔÔhatha tÈva 
bhante, kiccaÑ me atthÊ”ti tassÈ santikaÑ gato. SÈ taÑ disvÈ tuÓhÊ ahosi. So 
tÈya saddhiÑ sÊlavipattiÑ pÈpuÓi. Thero cintesi “idÈneva eko gÊtasaddo 
suyyittha, so ca kho itthiyÈ saddo chijji, sÈmaÓeropi cirÈyati, so tÈya 
saddhiÑ sÊlavipattiÑ patto bhavissatÊ”ti. Sopi attano kiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ 
ÈgantvÈ “gacchÈma bhante”ti Èha. Atha naÑ thero “pucchipÈpojÈtosi 
sÈmaÓerÈ”ti. So tuÓhÊ hutvÈ therena punappunaÑ puÔÔhopi na kiÒci kathesi. 
Atha naÑ thero Èha “tÈdisena pÈpena mama yaÔÔhikoÔiggahaÓakiccaÑ 
natthÊ”ti. So saÑvegappatto kÈsÈyÈni apanetvÈ gihiniyÈmena paridahitvÈ 
“bhante ahaÑ pubbe sÈmaÓero, idÈni panamhi gihÊ jÈto, pabbajantopi ca 
svÈhaÑ na saddhÈya pabbajito, maggaparipanthabhayena pabbajito, etha 
gacchÈmÈ”ti Èha. Œvuso gihipÈpopi samaÓapÈpopi pÈpoyeva, tvaÑ 
samaÓabhÈve ÔhatvÈpi sÊlamattaÑ p|retuÑ nÈsakkhi, gihÊ hutvÈ kiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AraÒÒe gÈyitvÈ gÈyitvÈ (SÊ) 2. AÑ 1. 1 piÔÔhe.  
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nÈma kalyÈÓaÑ karissasi, tÈdisena pÈpena mama yaÔÔhikoÔiggahaÓakiccaÑ 
natthÊ”ti Èha. Bhante amanussupaddavo maggo, tumhe ca andhÈ 
apariÓÈyakÈ, kathaÑ idha vassissathÈti. Atha naÑ thero “Èvuso tvaÑ mÈ 
evaÑ cintayi, idheva me nipajjitvÈ marantassÈpi aparÈparaÑ 
parivattantassÈpi tayÈ saddhiÑ gamanaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 

   “HandÈhaÑ hatacakkhusmi, kantÈraddhÈnamÈgato. 
   SeyyamÈno1 na gacchÈmi, natthi bÈle sahÈyatÈ. 

   HandÈhaÑ hatacakkhusmi, kantÈraddhÈnamÈgato. 
   MarissÈmi, no gamissÈmi, natthi bÈle sahÈyatÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ itaro saÑvegajÈto “bhÈriyaÑ vata me sÈhasikaÑ 
ananucchavikaÑ kammaÑ katan”ti bÈhÈ paggayha kandanto vanasaÓÉaÑ 
pakkhanditvÈ tathÈ pakkantova ahosi. TherassÈpi sÊlatejena 
saÔÔhiyojanÈyÈmaÑ paÒÒÈsayojanavitthataÑ pannarasayojanabahalaÑ 
jayasumanapupphavaÓÓaÑ nisÊdanuÔÔhahanakÈlesu 
onamanunnamanapakatikaÑ Sakkassa devaraÒÒo PaÓÉukambalasilÈsanaÑ 
uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko “ko nu kho maÑ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti olokento 
dibbena cakkhunÈ theraÑ addasa. TenÈhu porÈÓÈ– 

   “Sahassanetto Devindo, dibbacakkhuÑ visodhayi. 
   PÈpagarahÊ ayaÑ PÈlo, ÈjÊvaÑ parisodhayi. 

   Sahassanetto Devindo, dibbacakkhuÑ visodhayi. 
   Dhammagaruko ayaÑ PÈlo, nisinno sÈsane rato”ti. 

 Athassa etadahosi “sacÈhaÑ evar|passa pÈpagarahino 
dhammagarukassa ayyassa santikaÑ na gamissÈmi. MuddhÈ me sattadhÈ 
phaleyya, gamissÈmi tassa santikan”ti. Tato– 

   “Sahassanetto Devindo, devarajjasirindharo. 
   Ta~khaÓena ÈgantvÈna2, CakkhupÈlamupÈgami. 

 UpagantvÈ ca pana therassa avid|re padasaddamakÈsi. Atha naÑ thero 
pucchi “ko eso”ti. AyaÑ bhante addhikoti. KuhiÑ yÈsi upÈ- 
______________________________________________________________ 
 1. SemÈnako (SÊ), sayamÈno (SyÈ) 2. KhaÓena evÈgantvÈna (SÊ) 
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sakÈti. SÈvatthiyaÑ bhanteti. YÈhi Èvusoti. Ayyo pana bhante kuhiÑ 
gamissatÊti. Ahampi tattheva gamissÈmÊti. Tena hi ekatova gacchÈma 
bhanteti. AhaÑ Èvuso dubbalo, mayÈ saddhiÑ gacchantassa tava papaÒco 
bhavissatÊti. MayhaÑ accÈyikaÑ natthi, ahampi ayyena saddhiÑ gacchanto 
dasasu puÒÒakiriyavatth|su ekaÑ labhissÈmi, ekatova gacchÈma bhanteti. 
Thero “eso sappuriso bhavissatÊ”ti cintetvÈ “tena hi saddhiÑ gamissÈmi, 
yaÔÔhikoÔiÑ gaÓha upÈsakÈ”ti Èha. Sakko tathÈ katvÈ pathaviÑ sa~khipanto 
sÈyanhasamaye JetavanaÑ sampÈpesi. Thero sa~khapaÓavÈdisaddaÑ sutvÈ 
“kattheso saddo”ti pucchi. SÈvatthiyaÑ bhanteti. Pubbe mayaÑ gamanakÈle 
cirena gamimhÈti. AhaÑ ujumaggaÑ jÈnÈmi bhanteti. TasmiÑ khaÓe thero 
“nÈyaÑ manusso, devatÈ bhavissatÊ”ti sallakkhesi. 

   Sahassanetto Devindo, devarajjasirindharo. 
   Sa~khipitvÈna taÑ maggaÑ. KhippaÑ SÈvatthimÈgamÊti. 

 So theraÑ netvÈ therassevatthÈya1 kaniÔÔhakuÔumbikena kÈritaÑ 
paÓÓasÈlaÑ netvÈ phalake2 nisÊdÈpetvÈ piyasahÈyakavaÓÓena tassa santikaÑ 
gantvÈ “samma C|ÄapÈlÈ”ti pakkosi. KiÑ sammÈti. TherassÈgatabhÈvaÑ 
jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi, kiÑ pana thero Ègatoti. “Œma samma, idÈni ahaÑ 
vihÈraÑ gantvÈ theraÑ tayÈ kÈritapaÓÓasÈlÈya nisinnakaÑ disvÈ ÈgatomhÊ”ti 
vatvÈ pakkÈmi. KuÔumbikopi vihÈraÑ gantvÈ theraÑ disvÈ pÈdam|le 
parivattanto roditvÈ “idaÑ disvÈ ahaÑ bhante tumhÈkaÑ pabbajituÑ 
nÈdÈsin”ti-ÈdÊni vatvÈ dve dÈsadÈrake bhujisse katvÈ therassa santike 
pabbÈjetvÈ “antogÈmato yÈgubhattÈdÊni ÈharitvÈ theraÑ upaÔÔhahathÈ”ti 
paÔiyÈdesi3. SÈmaÓerÈ vattapaÔivattaÑ katvÈ theraÑ upaÔÔhahiÑsu. 

 AthekadivasaÑ disÈvÈsino bhikkh| “SatthÈraÑ passissÈmÈ”ti JetavanaÑ 
ÈgantvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ asÊtimahÈthere ca vinditvÈ4 vihÈracÈrikaÑ 
carantÈ CakkhupÈlattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ patvÈ “idampi passissÈmÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Therassa vasanatthÈya (Ka) 2. Palla~ke (SÊ) 
 3. PaÔipÈdesi (SÊ, SyÈ) 4. DisvÈ (SÊ, SyÈ) 
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sÈyaÑ tadabhimukhÈ ahesuÑ. TasmiÑ khaÓe mahÈmegho uÔÔhahi. Te “idÈni 
atisÈyanho, megho ca uÔÔhito, pÈtova gantvÈ passissÈmÈ”ti nivattiÑsu. Devo 
paÔhamayÈmaÑ vassitvÈ majjhimayÈme vigato. Thero ÈraddhavÊriyo 
ÈciÓÓaca~kamano, tasmÈ pacchimayÈme ca~kamanaÑ otari. TadÈ ca pana 
navavuÔÔhÈya bh|miyÈ bah| indagopakÈ uÔÔhahiÑsu. Te there ca~kamante 
yebhuyyena vipajjiÑsu. AntevÈsikÈ therassa ca~kamanaÔÔhÈnaÑ kÈlasseva 
na sammajjiÑsu. Itare bhikkh| “therassa vasanaÔÔhÈnaÑ passissÈmÈ”ti 
ÈgantvÈ ca~kamane matapÈÓake disvÈ “ko imasmiÑ ca~kamatÊ”ti 
pucchiÑsu. AmhÈkaÑ upajjhÈyo bhanteti. Te ujjhÈyiÑsu “passathÈvuso 
samaÓassa kammaÑ, sacakkhukakÈle nipajjitvÈ niddÈyanto kiÒci akatvÈ 
idÈni cakkhuvikalakÈle ‘ca~kamÈmÊ’ti ettake pÈÓake mÈresi, ‘atthaÑ 
karissÈmÊ’ti anatthaÑ karotÊ”ti. 

 Atha kho te gantvÈ TathÈgatassa ÈrocesuÑ “bhante CakkhupÈlatthero 
‘ca~kamÈmÊ’ti bah| pÈÓake mÈresÊ”ti. KiÑ pana so tumhehi mÈrento 
diÔÔhoti. Na diÔÔho bhanteti. Yatheva tumhe taÑ na passatha, tatheva sopi te 
pÈÓe na passati. KhÊÓÈsavÈnaÑ maraÓacetanÈ nÈma natthi bhikkhaveti. 
Bhante arahattassa upanissaye sati kasmÈ andho jÈtoti. Attano 
katakammavasena bhikkhaveti. KiÑ pana bhante tena katanti. Tena hi 
bhikkhave suÓÈtha– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ KÈsiraÒÒe1 rajjaÑ kÈrente eko vejjo gÈmanigamesu 
caritvÈ vejjakammaÑ karonto ekaÑ cakkhudubbalaÑ itthiÑ disvÈ pucchi 
“kiÑ te aphÈsukan”ti. AkkhÊhi na passÈmÊti. BhesajjaÑ te karissÈmÊti. 
Karohi sÈmÊti. KiÑ me dassasÊti. Sace me akkhÊni pÈkatikÈni kÈtuÑ 
sakkhissasi, ahaÑ te saddhiÑ puttadhÊtÈhi dÈsÊ bhavissÈmÊti. So “sÈdh|”ti 
bhesajjaÑ saÑvidahi, ekabhesajjeneva akkhÊni pÈkatikÈni ahesuÑ. SÈ cintesi 
“ahametassa saputtadhÊtÈ dÈsÊ bhavissÈmÊti paÔijÈniÑ, na kho pana maÑ 
saÓhena sammÈcÈrena samudÈcarissati, vaÒcessÈmi nan”ti. SÈ vejjenÈgantvÈ 
“kÊdisaÑ bhadde”ti puÔÔhÈ “pubbe me akkhÊni thokaÑ rujjiÑsu idÈni pana 
atirekataraÑ rujjantÊ”ti Èha. Vejjo “ayaÑ maÑ vaÒcetvÈ kiÒci adÈtukÈmÈ, 
na me etÈya 
______________________________________________________________ 
 1. BÈrÈÓasirÈje (SÊ, SyÈ) 
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dinnÈya bhatiyÈ attho, idÈneva naÑ andhaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ gehaÑ 
gantvÈ bhariyÈya etamatthaÑ Ècikkhi. SÈ tuÓhÊ ahosi. So ekaÑ bhesajjaÑ 
yojetvÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ “bhadde imaÑ bhesajjaÑ aÒjehÊ”ti aÒjÈpesi. 
AthassÈ dve akkhÊni dÊpasikhÈ viya vijjhÈyiÑsu. So vejjo CakkhupÈlo ahosi. 

 Bhikkhave tadÈ mama puttena katakammaÑ pacchato pacchato 
anubandhi. PÈpakammaÑ hi nÈmetaÑ dhuraÑ vahato balibaddassa1 padaÑ 
cakkaÑ viya anugacchatÊti idaÑ vattuÑ kathetvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
patiÔÔhÈpitamattikaÑ sÈsanaÑ rÈjamuddÈya laÒchanto viya DhammarÈjÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 1. “Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ. 
 ManasÈ ce paduÔÔhena, bhÈsati vÈ karoti vÈ. 
 Tato naÑ dukkhamanveti, cakkaÑva vahato padan”ti. 

 Tattha manoti kÈmÈvacarakusalÈdibhedaÑ sabbampi 
catubh|mikacittaÑ. ImasmiÑ pana pade tadÈ tassa vejjassa 
uppannacittavasena niyamiyamÈnaÑ vavatthÈpiyamÈnaÑ 
paricchijjiyamÈnaÑ domanassasahagataÑ paÔighasampayuttacittameva 
labbhati. Pubba~gamÈti tena paÔhamagÈminÈ hutvÈ samannÈgatÈ. DhammÈti 
guÓadesanÈpariyattinissattanijjÊvavasena cattÈro dhammÈ nÈma. Tesu– 

   “Na hi dhammo adhammo ca, ubho samavipÈkino. 
   Adhammo nirayaÑ neti, dhammo pÈpeti suggatin”ti2– 

AyaÑ guÓadhammo nÈma. “DhammaÑ vo bhikkhave desessÈmi 
ÈdikalyÈÓan”ti3 ayaÑ desanÈdhammo nÈma. “Idha pana bhikkhave ekacce 
kulaputtÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti SuttaÑ Geyyan”ti4 ayaÑ 
pariyattidhammo nÈma. “TasmiÑ kho pana samaye dhammÈ honti khandhÈ 
hontÊ”ti5 ayaÑ nissattadhammo nÈma, nijjÊvadhammotipi eso eva. Tesu 
imasmiÑ ÔhÈne nissattanijjÊvadhammo adhippeto. So atthato tayo ar|pino 
khandhÈ vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandhoti. Ete hi mano 
pubba~gamo etesanti manopubba~gamÈ nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Balivaddassa (SÊ, SyÈ) 2. Khu 2. 272; Khu 5. 357 piÔÔhesu. 3. Ma 3. 327 piÔÔhe. 
 4. Ma 1. 187 piÔÔhe. 5. Abhi 1. 35 piÔÔhe. 
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 KathaÑ panetehi saddhiÑ ekavatthuko ekÈrammaÓo apubbaÑ 
acarimaÑ ekakkhaÓe uppajjamÈno mano pubba~gamo nÈma hotÊti? 
UppÈdapaccayaÔÔhena. YathÈ hi bah|su ekato gÈmaghÈtÈdÊni kammÈni 
karontesu “ko etesaÑ pubba~gamo”ti vutte yo nesaÑ paccayo hoti, yaÑ 
nissÈya te taÑ kammaÑ karonti, so datto vÈ mitto vÈ tesaÑ pubba~gamoti 
vuccati, evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. Iti uppÈdapaccayaÔÔhena mano 
pubba~gamo etesanti manopubba~gamÈ. Na hi te mane anuppajjante 
uppajjituÑ sakkonti, mano pana ekaccesu cetasikesu anuppajjantesupi 
uppajjatiyeva. Adhipativasena pana mano seÔÔho etesanti manoseÔÔhÈ. YathÈ 
hi corÈdÊnaÑ corajeÔÔhakÈdayo adhipatino seÔÔhÈ, tathÈ tesampi mano 
adhipati manova seÔÔho1. YathÈ pana dÈru-ÈdÊhi nipphannÈni tÈni tÈni 
bhaÓÉÈni dÈrumayÈdÊni nÈma honti, tathÈ tepi manato nipphannattÈ 
manomayÈ nÈma. 

 PaduÔÔhenÈti Ègantukehi abhijjhÈdÊhi dosehi paduÔÔhena. Pakatimano hi 
bhava~gacittaÑ, taÑ apaduÔÔhaÑ. YathÈ hi pasannaÑ udakaÑ Ègantukehi 
nÊlÈdÊhi upakkiliÔÔhaÑ nÊlodakÈdibhedaÑ hoti, na ca navaÑ udakaÑ, nÈpi 
purimaÑ pasanna-udakameva, tathÈ tampi Ègantukehi abhijjhÈdÊhi dosehi 
paduÔÔhaÑ hoti, na ca navaÑ cittaÑ, nÈpi purimaÑ bhava~gacittameva, 
tenÈha BhagavÈ “pabhassaramidaÑ bhikkhave cittaÑ, taÒca kho Ègantukehi 
upakkilesehi upakkiliÔÔhan”ti2. EvaÑ manasÈ ce paduÔÔhena, bhÈsati vÈ 
karoti vÈ so bhÈsamÈno catubbidhaÑ vacÊduccaritameva bhÈsati, karonto 
tividhaÑ kÈyaduccaritameva karoti, abhÈsanto akaronto tÈya abhijjhÈdÊhi 
paduÔÔhamÈnasatÈya tividhaÑ manoduccaritaÑ p|reti. Evamassa dasa 
akusalakammapathÈ pÈrip|riÑ gacchanti. 

 Tato naÑ dukkhamanvetÊti tato tividhaduccaritato taÑ puggalaÑ 
dukkhaÑ anveti, duccaritÈnubhÈvena cat|su apÈyesu, manussesu vÈ 
tamattabhÈvaÑ3 gacchantaÑ kÈyavatthukampi itarampÊti iminÈ pariyÈyena 
kÈyikacetasikaÑ vipÈkadukkhaÑ anugacchati. YathÈ kiÑ? CakkaÑva 
vahato padanti dhure yuttassa dhuraÑ vahato balibaddassa padaÑ cakkaÑ 
viya. YathÈ hi so ekampi divasaÑ dvepi paÒcapi dasapi aÉÉhamÈsampi 
mÈsampi vahanto cakkaÑ nivattetuÑ jahituÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. Tesampi manoti manoseÔÔhÈ (SÊ, SyÈ) 2. AÑ 1. 9 piÔÔhe. 3. TamabhÈvaÑ (SÊ) 
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sakkoti, atha khvassa purato abhikkamantassa yugaÑ gÊvaÑ bÈdhati, 
pacchato paÔikkamantassa cakkaÑ |rumaÑsaÑ paÔihanati. Imehi dvÊhi 
ÈkÈrehi bÈdhantaÑ cakkaÑ tassa padÈnupadikaÑ hoti, tatheva manasÈ 
paduÔÔhena tÊÓi duccaritÈni p|retvÈ ÔÔhitaÑ puggalaÑ nirayÈdÊsu tattha tattha 
gatagataÔÔhÈne duccaritam|lakaÑ kÈyikampi cetasikampi 
dukkhamanubandhatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne tiÑsasahassÈ bhikkh| saha paÔisambhidÈyi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. SampattaparisÈyapi desanÈ sÈtthikÈ saphalÈ ahosÊti. 
 

CakkhupÈlattheravatthu paÔhamaÑ 
_____ 

 
2. MaÔÔhakuÓÉalÊvatthu 

 2. Manopubba~gamÈ dhammÈti dutiyagÈthÈpi SÈvatthiyaÑyeva 
MaÔÔhakuÓÉaliÑ1 Èrabbha bhÈsitÈ. 

 SÈvatthiyaÑ kira Adinnapubbako nÈma brÈhmaÓo ahosi. Tena kassaci 
kiÒci na dinnapubbaÑ, tena taÑ “Adinnapubbako”tveva saÒjÈniÑsu. Tassa 
ekaputtako ahosi piyo manÈpo. Athassa pilandhanaÑ kÈretukÈmo “sace 
suvaÓÓakÈre kÈressÈmi, bhattavetanaÑ2 dÈtabbaÑ bhavissatÊ”ti sayameva 
suvaÓÓaÑ koÔÔetvÈ maÔÔhÈni kuÓÉalÈni katvÈ adÈsi. Tenassa putto 
MaÔÔhakuÓÉalÊtveva paÒÒÈyittha. Tassa soÄasavassikakÈle paÓÉurogo 
udapÈdi. Tassa mÈtÈ puttaÑ oloketvÈ “brÈhmaÓa puttassa te rogo uppanno, 
tikicchÈpehi nan”ti Èha. Bhoti sace vejjaÑ ÈnessÈmi. BhattavetanaÑ2 
dÈtabbaÑ bhavissati, kiÑ tvaÑ mama dhanacchedaÑ na olokessasÊti. Atha 
naÑ kiÑ karissasi brÈhmaÓÈti. YathÈ me dhanacchedo na hoti, tathÈ 
karissÈmÊti. So vejjÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “asukarogassa nÈma tumhe kiÑ 
bhesajjaÑ karothÈ”ti pucchi. Athassa te yaÑ vÈ taÑ vÈ rukkhatacÈdiÑ 
Ècikkhanti. So tamÈharitvÈ puttassa bhesajjaÑ karoti, taÑ karontassevassa 
rogo balavÈ ahosi, atekicchabhÈvaÑ upÈgami. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÔÔakuÓÉaliÑ (SÊ) 2. VetanaÑ (SÊ, SyÈ) 
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brÈhmaÓo tassa dubbalabhÈvaÑ ÒatvÈ ekaÑ vejjaÑ pakkosi. So taÑ 
oloketvÈva “amhÈkaÑ ekaÑ kiccaÑ atthi, aÒÒaÑ vejjaÑ pakkositvÈ 
tikicchÈpehÊ”ti taÑ pahÈya nikkhami. BrÈhmaÓo tassa maraÓasamayaÑ 
ÒatvÈ “imassa dassanatthÈya ÈgatÈ antogehe sÈpateyyaÑ passissanti, bahi 
naÑ karissÈmÊ”ti puttaÑ nÊharitvÈ bahi-ÈÄinde nipajjÈpesi. 

 TaÑ divasaÑ BhagavÈ balavapacc|sasamaye mahÈkaruÓÈsamÈpattito 
vuÔÔhÈya pubbabuddhesu katÈdhikÈrÈnaÑ ussannakusalam|lÈnaÑ 
veneyyabandhavÈnaÑ dassanatthaÑ BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento 
dasasahassacakkavÈÄesu ÒÈÓajÈlaÑ patthari. MaÔÔhakuÓÉalÊ bahi-ÈÄinde 
nipannÈkÈreneva tassa anto paÒÒÈyi. SatthÈ taÑ disvÈ tassa antogehÈ 
nÊharitvÈ tattha nipajjÈpitabhÈvaÑ ÒatvÈ “atthi nu kho mayhaÑ ettha 
gatapaccayena attho”ti upadhÈrento idaÑ addasa–ayaÑ mÈÓavo mayi 
cittaÑ pasÈdetvÈ kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsadevaloke tiÑsayojanike 
kanakavimÈne nibbattissati, accharÈsahassaparivÈro bhavissati, brÈhmaÓopi 
taÑ jhÈpetvÈ rodanto ÈÄÈhane1 vicarissati. Devaputto tigÈvutappamÈÓaÑ 
saÔÔhisakaÔabhÈrÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ accharÈsahassaparivÈraÑ attabhÈvaÑ 
oloketvÈ “kena nu kho kammena mayÈ ayaÑ sirisampatti laddhÈ”ti oloketvÈ 
mayi cittappasÈdena laddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo 
dhanacchedabhayena mama bhesajjamakatvÈ idÈni ÈÄÈhanaÑ gantvÈ rodati, 
vippakÈrappattaÑ naÑ karissÈmÊ”ti pitari rodante MaÔÔhakuÓÉalivaÓÓena 
ÈgantvÈ ÈÄÈhanassÈvid|re nipajjitvÈ rodissati. Atha naÑ brÈhmaÓo “kosi 
tvaÑ”ti pucchissati. “AyaÑ te putto MaÔÔhakuÓÉalÊ”ti Ècikkhissati. KuhiÑ 
nibbattosÊti. TÈvatiÑsabhavaneti. “KiÑ kammaÑ katvÈ”ti vutte mayi 
cittappasÈdena nibbattabhÈvaÑ Ècikkhissati. BrÈhmaÓo “tumhesu cittaÑ 
pasÈdetvÈ sagge nibbatto nÈma atthÊ”ti maÑ pucchissati. AthassÈhaÑ 
“ettakÈni satÈni vÈ sahassÈni vÈ satasahassÈni vÈti na sakkÈ gaÓanÈ2 
paricchinditun”ti vatvÈ Dhammapade gÈthaÑ bhÈsissÈmi. GÈthÈpariyosÈne 
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo bhavissati, MaÔÔhakuÓÉalÊ 
sotÈpanno bhavissati. TathÈ Adinnapubbako brÈhmaÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒÄahane (Ka) 2. GaÓanÈya (SyÈ, Ka) 
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iti imaÑ kulaputtaÑ nissÈya mahÈdhammÈbhisamayo1 bhavissatÊti disvÈ 
punadivase katasarÊrapaÔijaggano mahÈbhikkhusaÑghaparivuto SÈvatthiÑ 
piÓÉÈya pavisitvÈ anupubbena brÈhmaÓassa gehadvÈraÑ gato. 

 TasmiÑ khaÓe MaÔÔhakuÓÉalÊ antogehÈbhimukho nipanno hoti. Athassa 
SatthÈ attano apassanabhÈvaÑ ÒatvÈ ekaÑ rasmiÑ vissajjesi. MÈÓavo “kiÑ 
obhÈso nÈmeso”ti parivattetvÈ nipannova SatthÈraÑ disvÈ 
“andhabÈlapitaraÑ nissÈya evar|paÑ BuddhaÑ upasa~kamitvÈ 
kÈyaveyyÈvaÔikaÑ vÈ kÈtuÑ dÈnaÑ vÈ dÈtuÑ dhammaÑ vÈ sotuÑ 
nÈlatthaÑ, idÈni me hatthÈpi anadhipateyyÈ, aÒÒaÑ kattabbaÑ natthÊ”ti 
manameva pasÈdesi. SatthÈ “alaÑ ettakena cittappasÈdena imassÈ”ti 
pakkÈmi. So TathÈgate cakkhupathaÑ vijahanteyeva pasannamano kÈlaÑ 
katvÈ suttappabuddho viya devaloke tiÑsayojanike kanakavimÈne nibbatti. 

 BrÈhmaÓopissa sarÊraÑ jhÈpetvÈ ÈÄÈhane rodanaparÈyaÓo ahosi, 
devasikaÑ ÈÄÈhanaÑ gantvÈ rodati “kahaÑ ekaputtaka, kahaÑ ekaputtakÈ”ti. 
Devaputtopi attano sampattiÑ oloketvÈ “kena me kammena laddhÈ”ti 
upadhÈrento “Satthari manopasÈdenÈ”ti ÒatvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo mama 
aphÈsukakÈle bhesajjamakÈretvÈ idÈni ÈÄÈhanaÑ gantvÈ rodati, 
vippakÈrappattameva naÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti MaÔÔhakuÓÉalivaÓÓena ÈgantvÈ 
ÈÄÈhanassÈvid|re bÈhÈ paggayha rodanto aÔÔhÈsi. BrÈhmaÓo taÑ disvÈ2 
“ahaÑ tÈva puttasokena rodÈmi, esa kimatthaÑ rodati, pucchissÈmi nan”ti 
pucchanto imaÑ gÈthamÈha– 

    “Ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊ, 
    MÈladhÈrÊ3 haricandanussado. 
    BÈhÈ paggayha kandasi, 
    Vanamajjhe kiÑ dukkhito tuvan”ti4. 
______________________________________________________________ 
 1. DhammayÈgo mahÈ (SÊ, SyÈ) 2. DisvÈ cintesi (Ka) 
 3. MÈlabhÈrÊ (SÊ, SyÈ) 4. Khu 2. 113, 146 piÔÔhesu. 
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 So mÈÓavo Èha– 

    “SovaÓÓamayo pabhassaro, 
    Uppanno rathapaÒjaro mama. 
    Tassa cakkayugaÑ na vindÈmi, 
    Tena dukkhena jahÈmi1 jÊvitan”ti2. 

 Atha naÑ brÈhmaÓo Èha– 

    “SovaÓÓamayaÑ maÓimayaÑ, 
    LohitakamayaÑ atha r|piyamayaÑ. 
    Œcikkha me bhadda mÈÓava, 
    CakkayugaÑ paÔipÈdayÈmi te”ti2. 

 TaÑ sutvÈ mÈÓavo “ayaÑ brÈhmaÓo puttassa bhesajjamakatvÈ 
puttapatir|pakaÑ maÑ disvÈ rodanto ‘suvaÓÓÈdimayaÑ rathacakkaÑ 
karomÊ’ti vadati, hotu niggaÓhissÈmi nan”ti cintetvÈ “kÊva mahantaÑ me 
cakkayugaÑ karissasÊ”ti vatvÈ “yÈva mahantaÑ Èka~khasi, tÈva mahantaÑ 
karissÈmÊ”ti vutte candimas|riyehi me attho, te me dehÊ”ti yÈcanto Èha– 

    “So mÈÓavo tassa pÈvadi, 
    Candas|riyÈ ubhayettha dissare. 
    SovaÓÓamayo ratho mama, 
    Tena cakkayugena sobhatÊ”ti3. 

 Atha naÑ brÈhmaÓo Èha– 

    “BÈlo kho tvaÑ asi mÈÓava,  
    Yo tvaÑ patthayase apatthiyaÑ. 
    MaÒÒÈmi tuvaÑ marissasi, 
    Na hi tvaÑ lacchasi candas|riye”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. JahissaÑ (SÊ), jahissÈmi (SyÈ) 2. Khu 2. 113, 146 piÔÔhesu. 
 3. Khu 2. 113, 147 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Atha naÑ mÈÓavo-Èha1– 

 “KiÑ pana paÒÒÈyamÈnassatthÈya rodanto bÈlo hoti, udÈhu 
apaÒÒÈyamÈnassatthÈyÈ”ti vatvÈ– 

   “GamanÈgamanampi dissati, 
   VaÓÓadhÈtu ubhayattha vÊthiyÈ. 
   Peto kÈlakato na dissati, 
   Ko nidha kandataÑ bÈlyataro”ti2. 

 TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo “yuttaÑ esa vadatÊ”ti sallakkhetvÈ  

   “SaccaÑ kho vadesi mÈÓava, 
   Ahameva kandataÑ bÈlyataro. 
   CandaÑ viya dÈrako rudaÑ, 
   PetaÑ kÈlakatÈbhipatthayin”ti2– 

 VatvÈ tassa kathÈya nissoko hutvÈ mÈÓavassa thutiÑ karonto imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 

   “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ. 
   VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ. 
   AbbahÊ vata me sallaÑ, sokaÑ hadayanissitaÑ. 
   Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi. 
   SvÈhaÑ abb|Ähasallosmi, sÊtibh|tosmi nibbuto. 
   Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna mÈÓavÈ”ti2. 

 Atha naÑ “ko nÈma tvan”ti pucchanto– 

   “DevatÈnusi Gandhabbo, adu Sakko purindado.   
   Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti2– 

 Œha. Athassa mÈÓavo– 

   “YaÒca kandasi yaÒca rodasi, 
   PuttaÑ ÈÄÈhane sayaÑ dahitvÈ. 
   SvÈhaÑ kusalaÑ karitvÈ kammaÑ, 
   TidasÈnaÑ sahabyataÑ gato”ti2– 
______________________________________________________________ 
 1. Atha naÑ mÈÓavo (SÊ, SyÈ) 2. Khu 2. 113, 147 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Œcikkhi. Atha naÑ brÈhmaÓo Èha– 
    “AppaÑ vÈ bahuÑ vÈ nÈddasÈma, 
    DÈnaÑ dadantassa sake agÈre. 
    UposathakammaÑ vÈ tÈdisaÑ, 
    Kena kammena gatosi devalokan”ti.1 

 MÈÓavo Èha– 

    “ŒbÈdhikohaÑ dukkhito gilÈno, 
    Œt|rar|pomhi sake nivesane. 
    BuddhaÑ vigatarajaÑ vitiÓÓaka~khaÑ, 
    AddakkhiÑ SugataÑ anomapaÒÒaÑ. 

    SvÈhaÑ muditamano pasannacitto, 
    AÒjaliÑ akariÑ TathÈgatassa. 
    TÈhaÑ kusalaÑ karitvÈna kammaÑ, 
    TidasÈnaÑ sahabyataÑ gato”ti1. 

 TasmiÑ kathenteyeva brÈhmaÓassa sakalasarÊraÑ pÊtiyÈ parip|ri, so 
taÑ pÊtiÑ pavedento– 

    “AcchariyaÑ vata abbhutaÑ vata, 
    AÒjalikammassa ayamÊdiso vipÈko. 
    Ahampi pamuditamano pasannacitto, 
    Ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ vajÈmÊ”ti2– 

 Œha. Atha naÑ mÈÓavo– 

    “Ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ vajÈhi, 
    DhammaÒca saÑghaÒca pasannacitto. 
    Tatheva sikkhÈpadÈni paÒca, 
    AkhaÓÉaphullÈni samÈdiyassu. 
    PÈÓÈtipÈtÈ viramassu khippaÑ, 
    Loke adinnaÑ parivajjayassu. 
    Amajjapo mÈ ca musÈ bhaÓÈhi, 
    Sakena dÈrena ca hohi tuÔÔho”ti1– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 115, 148 piÔÔhÈdÊsu. 2. Khu 2. 114, 148 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Œha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

   “AtthakÈmosi me yakkha, hitakÈmosi devate. 
   Karomi tuyhaÑ vacanaÑ, tvaÑsi Ècariyo mama. 

   Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÒcÈpi anuttaraÑ. 
   SaÑghaÒca naradevassa, gacchÈmi saraÓaÑ ahaÑ. 

   PÈÓÈtipÈtÈ viramÈmi khippaÑ, 
   Loke adinnaÑ parivajjayÈmi. 
   Amajjapo no ca musÈ bhaÓÈmi, 
   Sakena dÈrena ca homi tuÔÔho”ti1. 

 Atha naÑ devaputto “brÈhmaÓa te gehe bahuÑ dhanaÑ atthi, SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ dÈnaÑ dehi, dhammaÑ suÓÈhi, paÒhaÑ pucchÈhÊ”ti vatvÈ 
tattheva antaradhÈyi. 

 BrÈhmaÓopi gehaÑ gantvÈ brÈhmaÓiÑ ÈmantetvÈ “bhadde ahaÑ ajja 
samaÓaÑ GotamaÑ nimantetvÈ paÒhaÑ pucchissÈmi, sakkÈraÑ karohÊ”ti2 
vatvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ neva abhivÈdetvÈ na paÔisanthÈraÑ katvÈ3 
ekamantaÑ Ôhito “bho Gotama adhivÈsehi ajjatanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti Èha. SatthÈ adhivÈsesi. So Satthu adhivÈsanaÑ viditvÈ 
vegenÈgantvÈ sake nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÒca 
paÔiyÈdÈpesi. SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto tassa gehaÑ gantvÈ 
paÒÒattÈsane nisÊdi. BrÈhmaÓo sakkaccaÑ parivisi, mahÈjano sannipati. 
MicchÈdiÔÔhikena kira TathÈgate nimantite dve janakÈyÈ sannipatanti–
micchÈdiÔÔhikÈ “ajja samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ pucchanÈya4 
viheÔhiyamÈnaÑ passissÈmÈ”ti sannipatanti, sammÈdiÔÔhikÈ “ajja 
BuddhavisayaÑ BuddhalÊÄaÑ passissÈmÈ”ti sannipatanti. Atha kho 
brÈhmaÓo katabhattakiccaÑ TathÈgatamupasa~kamitvÈ nÊcÈsane nisinno 
paÒhaÑ pucchi “bho Gotama tumhÈkaÑ dÈnaÑ adatvÈ p|jaÑ akatvÈ 
dhammaÑ asutvÈ uposathavÈsaÑ avasitvÈ kevalaÑ manopasÈdamatteneva 
sagge nibbattÈ nÈma hontÊ”ti. BrÈhmaÓa kasmÈ maÑ pucchasi, nanu te 
puttena MaÔÔhakuÓÉalinÈ mayi manaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 115, 148 piÔÔhÈdÊsu. 2. KaromÊti (Ka) 
 3. SatthÈrameva abhivÈdetvÈ paÔisandhÈraÑ katvÈ (Ka) 
 4. PaÒhapucchÈya (SÊ), paÒhaÑ pucchÈya (SyÈ) 
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pasÈdetvÈ attano sagge nibbattabhÈvo kathitoti. KadÈ bho GotamÈti. Nanu 
tvaÑ ajja susÈnaÑ gantvÈ kandanto avid|re bÈhÈ paggayha kandantaÑ ekaÑ 
mÈÓavaÑ disvÈ “ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊ, mÈladhÈrÊ haricandanussado”ti 
dvÊhi janehi kathitakathaÑ pakÈsento sabbaÑ MaÔÔhakuÓÉalivatthuÑ 
kathesi. TenevetaÑ BuddhabhÈsitaÑ nÈma jÈtaÑ. 

 TaÑ kathetvÈ ca pana “na kho brÈhmaÓa ekasataÑ vÈ na dvesataÑ1, 
atha kho mayi manaÑ pasÈdetvÈ sagge nibbattÈnaÑ gaÓanÈ nÈma natthÊ”ti 
Èha. Atha mahÈjano na nibbematiko2 hoti, athassa anibbematikabhÈvaÑ 
viditvÈ SatthÈ “MaÔÔhakuÓÉalidevaputto vimÈneneva saddhiÑ Ègacchat|”ti 
adhiÔÔhÈsi. So tigÈvutappamÈÓeneva dibbÈbharaÓapaÔimaÓÉitena attabhÈvena 
ÈgantvÈ vimÈnato oruyha SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
SatthÈ “tvaÑ imaÑ sampattiÑ kiÑ kammaÑ katvÈ paÔilabhÊ”ti pucchanto– 

   “Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate. 
   ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ. 
   PucchÈmi taÑ deva mahÈnubhÈva, 
   Manussabh|to kimakÈsi puÒÒan”ti– 

GÈthamÈha. Devaputto ayaÑ me bhante sampatti tumhesu cittaÑ pasÈdetvÈ 
laddhÈti. Mayi cittaÑ pasÈdetvÈ laddhÈ teti. Œma bhanteti. MahÈjano 
devaputtaÑ oloketvÈ “acchariyÈ vata bho BuddhaguÓÈ, 
AdinnapubbakabrÈhmaÓassa nÈma putto aÒÒaÑ kiÒci puÒÒaÑ akatvÈ 
Satthari cittaÑ pasÈdetvÈ evar|paÑ sampattiÑ paÔilabhÊ”ti tuÔÔhiÑ pavedesi. 

 Atha nesaÑ kusalÈkusalakammakaraÓe manova pubba~gamo, manova 
seÔÔho. Pasannena hi manena kataÑ kammaÑ devalokaÑ manussalokaÑ 
gacchantaÑ puggalaÑ chÈyÈva na vijahatÊti idaÑ vatthuÑ kathetvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ patiÔÔhÈpitamattikaÑ sÈsanaÑ rÈjamuddÈya laÒchanto 
viya DhammarÈjÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2. “Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ. 
 ManasÈ ce pasannena, bhÈsati vÈ karoti vÈ. 
 Tato naÑ sukhamanveti, chÈyÈva anapÈyinÊ”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. Na dvesatÈni (SÊ), na dve (SyÈ) 2. Vematiko (SyÈ) 3. AnupÈyinÊti (Ka) 
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 Tattha kiÒcÈpi manoti avisesena sabbampi catubh|mikacittaÑ vuccati, 
imasmiÑ pana pade niyamiyamÈnaÑ vavatthÈpiyamÈnaÑ 
paricchijjiyamÈnaÑ aÔÔhavidhaÑ kÈmÈvacarakusalacittaÑ labbhati. 
Vatthuvasena panÈhariyamÈnaÑ tatopi somanassasahagataÑ 
ÒÈÓasampayuttacittameva labbhati. Pubba~gamÈti tena paÔhamagÈminÈ 
hutvÈ samannÈgatÈ. DhammÈti vedanÈdayo tayo khandhÈ. Ete hi1 
uppÈdapaccayaÔÔhena somanassasampayuttamano pubba~gamo etesanti 
manopubba~gamÈ nÈma. YathÈ hi bah|su ekato hutvÈ 
mahÈbhikkhusaÑghassa cÊvaradÈnÈdÊni vÈ uÄÈrap|jÈdhammassavanÈdÊni vÈ 
mÈlÈgandhasakkÈrakaraÓÈdÊni vÈ puÒÒÈni karontesu “ko etesaÑ 
pubba~gamo”ti vutte yo tesaÑ paccayo hoti, yaÑ nissÈya te tÈni puÒÒÈni 
karonti, so tisso vÈ phusso vÈ tesaÑ pubba~gamoti vuccati, 
evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. Iti uppÈdapaccayaÔÔhena mano 
pubba~gamo etesanti manopubba~gamÈ. Na hi te mane anuppajjante 
uppajjituÑ sakkonti, mano pana ekaccesu cetasikesu anuppajjantesupi 
uppajjatiyeva. EvaÑ adhipativasena pana mano seÔÔho etesanti manoseÔÔhÈ. 
YathÈ hi gaÓÈdÊnaÑ adhipati puriso gaÓaseÔÔho seÓiseÔÔhoti vuccati, tathÈ 
tesampi manova seÔÔho. YathÈ pana suvaÓÓadÊhi nipphÈditÈni bhaÓÉÈni 
suvaÓÓamayÈdÊni nÈma honti, tathÈ etepi manato nipphannattÈ manomayÈ 
nÈma. 

 PasannenÈti anabhijjhÈdÊhi guÓehi pasannena. BhÈsati vÈ karoti vÈti 
evar|pena manena bhÈsanto catubbidhaÑ vacÊsucaritameva bhÈsati, karonto 
tividhaÑ kÈyasucaritameva karoti, abhÈsanto akaronto tÈya anabhijjhÈdÊhi 
pasannamÈnasatÈya tividhaÑ manosucaritaÑ p|reti. Evamassa dasa 
kusalakammapathÈ pÈrip|riÑ gacchanti. 

 Tato naÑ sukhamanvetÊti tato tividhasucaritato naÑ puggalaÑ 
sukhamanveti. Idha tebh|mikampi kusalaÑ adhippetaÑ, tasmÈ 
tebh|mikasucaritÈnubhÈvena sugatibhave nibbattaÑ puggalaÑ, duggatiyaÑ 
vÈ sukhÈnubhavanaÔÔhÈne ÔhitaÑ kÈyavatthukampi itaravatthukampi 
avatthukampÊti kÈyikacetasikaÑ vipÈkasukhaÑ anugacchati, na vijahatÊti 
attho veditabbo. YathÈ kiÑ? ChÈyÈva anapÈyinÊti yathÈ hi chÈyÈ nÈma 
sarÊrappaÔibaddhÈ sarÊre gacchante gacchati, tiÔÔhante tiÔÔhati, nisÊdante 
nisÊdati, na sakkoti2 “saÓhena vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. EtesaÑ hi (SÊ, SyÈ) 2. Na sakkÈ (SÊ, SyÈ) 
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pharusena vÈ nivattÈhÊ”ti vatvÈ vÈ pothetvÈ vÈ nivattÈpetuÑ. KasmÈ? 
SarÊrappaÔibaddhattÈ. Evameva imesaÑ dasannaÑ kusalakammapathÈnaÑ 
ÈciÓÓasamÈciÓÓakusalam|likaÑ kÈmÈvacarÈdibhedaÑ 
kÈyikacetasikasukhaÑ gatagataÔÔhÈne anapÈyinÊ chÈyÈ viya hutvÈ na 
vijahatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo 
ahosi, MaÔÔhakuÓÉalidevaputto sotÈpattiphale patiÔÔhahi, tathÈ 
Adinnapubbako brÈhmaÓo. So tÈvamahantaÑ vibhavaÑ BuddhasÈsane 
vippakirÊti. 
 

MaÔÔhakuÓÉalÊvatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. Tissatthera vatthu 

 Akkocchi manti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
TissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kirÈyasmÈ Tissatthero Bhagavato PitucchÈputto ahosi, mahallakakÈle 
pabbajitvÈ BuddhÈnaÑ uppannalÈbhasakkÈraÑ paribhuÒjanto th|lasarÊro 
ÈkoÔitapaccÈkoÔitehi cÊvarehi nivÈsetvÈ yebhuyyena vihÈramajjhe 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ nisÊdati. TathÈgataÑ dassanatthÈya ÈgatÈ Ègantukabhikkh| 
taÑ disvÈ “eko mahÈthero bhavissatÊ”ti saÒÒÈya tassa santikaÑ gantvÈ 
vattaÑ Èpucchanti, pÈdasambÈhanÈdÊni Èpucchanti. So tuÓhÊ ahosi. Atha 
naÑ eko daharabhikkhu “kativassÈ tumhe”ti pucchitvÈ “vassaÑ natthi, 
mahallakakÈle pabbajitÈ mayan”ti vutte “Èvuso dubbinÊta mahallaka attano 
pamÈÓaÑ na jÈnÈsi, ettake mahÈthere disvÈ sÈmÊcikammamattampi na 
karosi, vatte ÈpucchiyamÈne tuÓhÊ hosi, kukkuccamattampi te natthÊ”ti 
accharaÑ pahari. So khattiyamÈnaÑ janetvÈ “tumhe kassa santikaÑ ÈgatÈ”ti 
pucchitvÈ “Satthu santikan”ti vutte “maÑ pana ‘ko eso’ti sallakkhetha 
m|lameva vo chindissÈmÊ”ti vatvÈ rudanto dukkhÊ dummano Satthu 
santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ nu tvaÑ Tissa dukkhÊ dummano 
assumukho rodamÈno ÈgatosÊ”ti pucchi. Tepi bhikkh| “esa gantvÈ kiÒci 
ÈloÄaÑ kareyyÈ”ti 
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teneva saddhiÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. So 
SatthÈrÈ pucchito “ime maÑ bhante bhikkh| akkosantÊ”ti Èha. KahaÑ pana 
tvaÑ nisinnosÊti. VihÈramajjhe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhanteti. Ime te bhikkh| 
ÈgacchantÈ diÔÔhÈti. Œma diÔÔhÈ bhanteti. KiÑ uÔÔhÈya te paccuggamanaÑ 
katanti. Na kataÑ bhanteti. ParikkhÈraggahaÓaÑ Èpucchitanti. NÈpucchitaÑ 
bhanteti. VattaÑ vÈ pÈnÊyaÑ vÈ Èpucchitanti. NÈpucchitaÑ bhanteti. 
ŒsanaÑ nÊharitvÈ abhivÈdetvÈ1 pÈdasambÈhanaÑ katanti. Na kataÑ 
bhanteti. Tissa mahallakabhikkh|naÑ sabbaÑ etaÑ vattaÑ kÈtabbaÑ. EtaÑ 
vattaÑ akarontena vihÈramajjhe nisÊdituÑ na vaÔÔati, taveva doso, ete 
bhikkh| khamÈpe hÊti. Ete maÑ bhante akkosiÑsu, nÈhaÑ ete khamÈpemÊti. 
Tissa mÈ evaÑ kari, taveva doso, khamÈpehi neti. Na khamÈpemi bhanteti. 
Atha SatthÈ “dubbaco esa bhante”ti bhikkh|hi vutte “na bhikkhave idÈneva 
dubbaco esa, pubbepi esa dubbacoyevÈ”ti vatvÈ “idÈni tÈvassa bhante 
dubbacabhÈvo amhehi ÒÈto, atÊte esa kiÑ akÈsÊ”ti vutte “tena hi bhikkhave 
suÓÈthÈ”ti vatvÈ atÊtamÈhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BÈrÈÓasiraÒÒe rajjaÑ kÈrente Devilo2 nÈma tÈpaso 
aÔÔha mÈse Himavante vasitvÈ loÓambilaseva natthÈya cattÈro mÈse 
nagaramupanissÈya vasitukÈmo Himavantato ÈgantvÈ nagaradvÈre dÈrake 
disvÈ pucchi “imaÑ nagaraÑ sampattapabbajitÈ kattha vasantÊ”ti. 
KumbhakÈrasÈlÈyaÑ bhanteti. TÈpaso KumbhakÈrasÈlaÑ gantvÈ dvÈre 
ÔhatvÈ “sace te bhaggava agaru, vaseyyÈma ekarattiÑ sÈlÈyan”ti Èha. 
KumbhakÈro “mayhaÑ rattiÑ sÈlÈyaÑ kiccaÑ natthi, mahatÊ sÈlÈ, 
yathÈsukhaÑ vasatha bhante”ti sÈlaÑ niyyÈdesi. TasmiÑ pavisitvÈ nisinne 
aparopi NÈrado nÈma tÈpaso Himavantato ÈgantvÈ kumbhakÈraÑ 
ekarattivÈsaÑ yÈci. KumbhakÈro “paÔhamaÑ Ègato iminÈ saddhiÑ ekato 
vasitukÈmo bhaveyya vÈ no vÈ, attÈnaÑ parimocessÈmÊ”ti cintetvÈ “sace 
bhante paÔhamaÑ upagato rocessati3, tassa ruciyÈ vasathÈ”ti Èha. So 
tamupasa~kamitvÈ “sace te Ècariya agaru, mayaÒcettha ekarattiÑ 
vaseyyÈmÈ”ti yÈci. “MahatÊ sÈlÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsanaÑ abhiharitvÈ (SÊ, SyÈ) 2. Devalo (SÊ, SyÈ) 3. Rocissati (Ka) 
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pavisitvÈ ekamante vasÈhÊ”ti vutte pavisitvÈ puretaraÑ paviÔÔhassa Devilassa 
aparabhÈge nisÊdi. Ubhopi sÈraÓÊyakathaÑ kathetvÈ nipajjiÑsu. 

 SayanakÈle NÈrado Devilassa nipajjanaÔÔhÈnaÒca dvÈraÒca sallakkhetvÈ 
nipajji. So pana Devilo nipajjamÈno attano nipajjanaÔÔhÈne anipajjitvÈ 
dvÈramajjhe tiriyaÑ nipajji. NÈrado rattiÑ nikkhamanto tassa jaÔÈsu 
akkami. “Ko maÑ akkamÊ”ti ca vutte “Ècariya ahan”ti Èha. K|ÔajaÔila 
araÒÒato ÈgantvÈ mama jaÔÈsu akkamasÊti. “Œcariya tumhÈkaÑ idha 
nipannabhÈvaÑ na jÈnÈmi, khamatha me”ti vatvÈ tassa kandantasseva bahi 
nikkhami. Itaro “ayaÑ pavisantopi maÑ akkameyyÈ”ti parivattetvÈ 
pÈdaÔÔhÈne sÊsaÑ katvÈ nipajji. NÈradopi pavisanto “paÔhamaÑpÈtaÑ 
Ècariye aparajjhiÑ, idÈnissa pÈdapassena pavisissÈmÊ”ti cintetvÈ Ègacchanto 
gÊvÈya akkami. “Ko eso”ti ca vutte “ahaÑ ÈcariyÈ”ti vatvÈ “k|ÔajaÔila 
paÔhamaÑ mama jaÔÈsu akkamitvÈ idÈni gÊvÈya akkamasi, abhisapissÈmi 
tan”ti vutte “Ècariya mayhaÑ doso natthi, ahaÑ tumhÈkaÑ evaÑ 
nipannabhÈvaÑ na jÈnÈmi, ‘paÔhamampi me aparaddhaÑ, idÈni pÈdapassena 
pavisissÈmÊ’ti paviÔÔhomhi, khamatha me”ti Èha. K|ÔajaÔila abhisapissÈmi 
tanti. MÈ evaÑ karittha ÈcariyÈti. So tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ– 

   “SahassaraÑsÊ satatejo, s|riyo tamavinodano. 
   PÈtodayante s|riye, muddhÈ te phalatu sattadhÈ”ti– 

TaÑ abhisapi eva. NÈrado “Ècariya mayhaÑ doso natthÊti mama 
vadantasseva tumhe abhisapatha, yassa doso atthi, tassa muddhÈ phalatu, mÈ 
niddosassÈ”ti vatvÈ– 

   “SahassaraÑsÊ satatejo, s|riyo tamavinodano. 
   PÈtodayante s|riye, muddhÈ te phalatu sattadhÈ”ti– 

Abhisapi. So pana mahÈnubhÈvo atÊte cattÈlÊsa, anÈgate cattÈlÊsÈti asÊtikappe 
anussarati. TasmÈ “kassa nu kho upari abhisapo patissatÊ”ti upadhÈrento 
“ÈcariyassÈ”ti ÒatvÈ tasmiÑ anukampaÑ paÔicca iddhibalena 
aruÓuggamanaÑ nivÈreti. 
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 NÈgarÈ aruÓe anuggacchante rÈjadvÈraÑ gantvÈ “deva tayi rajjaÑ 
kÈrente aruÓo na uÔÔhahati, aruÓaÑ no uÔÔhÈpehÊ”ti kandiÑsu. RÈjÈ attano 
kÈyakammÈdÊni olokento kiÒci ayuttaÑ adisvÈ “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti 
cintetvÈ “pabbajitÈnaÑ vivÈdena bhavitabban”ti parisa~kamÈno “kacci 
imasmiÑ nagare pabbajitÈ atthÊ”ti pucchi. “Hiyyo sÈyaÑ 
KumbhakÈrasÈlÈyaÑ ÈgatÈ atthi devÈ”ti vutte taÑkhaÓaÒÒeva rÈjÈ ukkÈhi 
dhÈriyamÈnÈhi tattha gantvÈ NÈradaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno Èha– 

   “KammantÈ nappavattanti, jambudÊpassa NÈrada. 
   Kena loko tamobh|to, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti. 

 NÈrado sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ iminÈ kÈraÓena ahaÑ iminÈ 
abhisapito, athÈhaÑ “mayhaÑ doso natthi, yassa doso atthi, tasseva upari 
abhisapo patat|”ti vatvÈ abhisapiÑ. AbhisapitvÈ ca pana “kassa nu kho 
upari abhisapo patissatÊ”ti upadhÈrento “s|riyuggamanavelÈya Ècariyassa 
muddhÈ sattadhÈ phalissatÊ”ti disvÈ etasmiÑ anukampaÑ paÔicca aruÓassa 
uggamanaÑ1 na demÊti. KathaÑ pana assa bhante antarÈyo na bhaveyyÈti. 
Sace maÑ khamÈpeyya, na bhaveyyÈti. “Tena hi khamÈpehÊ”ti vutte eso 
mahÈrÈja maÑ jaÔÈsu ca gÊvÈya ca akkami, nÈhaÑ etaÑ k|ÔajaÔilaÑ 
khamÈpemÊti. KhamÈpehi bhante, mÈ evaÑ karitthÈti. Na khamÈpemÊti. 
“MuddhÈ te sattadhÈ phalissatÊ”ti vuttepi na khamÈpetiyeva. Atha naÑ rÈjÈ 
“na tvaÑ attano ruciyÈ khamÈpessasÊ”ti hatthapÈdakucchigÊvÈsu gÈhÈpetvÈ 
NÈradassa pÈdam|le onamÈpesi. NÈradopi “uÔÔhehi Ècariya, khamÈmi te”ti 
vatvÈ “mahÈrÈja nÈyaÑ yathÈmanena khamÈpeti, nagarassa avid|re eko saro 
atthi, tattha naÑ sÊse mattikÈpiÓÉaÑ katvÈ galappamÈÓe udake ÔhapÈpehÊ”ti 
Èha. RÈjÈ tathÈ kÈresi. NÈrado DevilaÑ ÈmantetvÈ “Ècariya mayÈ iddhiyÈ 
vissaÔÔhÈya s|riyasantÈpe uÔÔhahante udake nimujjitvÈ aÒÒena ÔhÈnena 
uttaritvÈ gaccheyyÈsÊ”ti Èha. Tassa s|riyaraÑsÊhi saÑphuÔÔhamattova2 
mattikÈpiÓÉo sattadhÈ phali, so nimujjitvÈ aÒÒena ÔhÈnena palÈyÊti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “tadÈ bhikkhave rÈjÈ Œnando 
ahosi, Devilo Tisso, NÈrado ahamevÈti evaÑ tadÈpesa 
______________________________________________________________ 
 1. UggantuÑ (SÊ, SyÈ) 2. SaÑphuÔÔhamatteva (SÊ, Ka) 
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dubbacoyevÈ”ti vatvÈ TissattheraÑ ÈmantetvÈ “Tissa bhikkhuno nÈma 
‘asukenÈhaÑ akkuÔÔho1, asukena pahaÔo, asukena jito, asuko kho me 
bhaÓÉaÑ ahÈsÊ’ti cintentassa veraÑ nÈma na v|pasammati, evaÑ pana 
anupanayhantasseva upasammatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 3. “Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini2 maÑ ahÈsi me. 
 Ye ca taÑ upanayhanti, veraÑ tesaÑ na sammati. 
 
 4. Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me. 
 Ye ca taÑ nupanayhanti, veraÑ tes|pasammatÊ”ti. 

 Tattha akkocchÊti akkosi. AvadhÊti pahari. AjinÊti k|Ôasakkhi-otÈraÓena 
vÈ vÈdapaÔivÈdena vÈ karaÓuttariyakaraÓena vÈ ajesi. AhÈsi meti mama 
santakaÑ pattÈdÊsu kiÒcideva avahari. Ye ca tanti ye keci devatÈ vÈ 
manussÈ vÈ gahaÔÔhÈ vÈ pabbajitÈ vÈ taÑ “akkocchi man”ti ÈdivatthukaÑ 
kodhaÑ sakaÔadhuraÑ viya naddhinÈ, p|timacchÈdÊni viya ca kusÈdÊhi 
punappunaÑ veÔhetvÈ upanayhanti, tesaÑ sakiÑ uppannaÑ veraÑ na 
sammatÊti na v|pasammati. Ye ca taÑ nupanayhantÊti asatiyÈ 
amanasikÈravasena vÈ kammapaccavekkhaÓÈdivasena vÈ ye taÑ 
akkosÈdivatthukaÑ kodhaÑ tayÈpi koci niddoso purimabhave akkuÔÔho 
bhavissati, pahaÔo bhavissati, k|ÔasakkhiÑ otÈretvÈ jito bhavissati, kassaci te 
pasayha kiÒci acchinnaÑ bhavissati, tasmÈ niddoso hutvÈpi akkosÈdÊni 
pÈpuÓÈsÊti evaÑ na upanayhanti. Tesu pamÈdena uppannampi veraÑ iminÈ 
anupanayhanena nirindhano viya jÈtavedo v|pasammatÊti. 

 DesanÈpariyosÈne satasahassÈbhikkh| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. 
DhammadesanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosi. Dubbacopi subbacoyeva jÈkoti. 
 

Tissattheravatthu3 tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. KÈÄayakkhinÊvatthu 

 Na hi verenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ vaÒcyitthiÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________
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 Eko kira kuÔumbikaputto pitari kÈlakate khette ca ghare ca 
sabbakammÈni1 attanÈva karonto mÈtaraÑ paÔijaggi. Athassa mÈtÈ 
“kumÈrikaÑ te tÈta ÈnessÈmÊ”ti Èha. Amma mÈ evaÑ vadetha, ahaÑ 
yÈvajÊvaÑ tumhe paÔijaggissÈmÊti. TÈta khette ca ghare ca kiccaÑ tvameva 
karosi, tena mayhaÑ cittasukhaÑ nÈma na hoti, ÈnessÈmÊti. So punappunaÑ 
paÔikkhipitvÈ tuÓhÊ ahosi. SÈ ekaÑ kulaÑ gantukÈmÈ2 gehÈ nikkhami. Atha 
naÑ putto “kataraÑ kulaÑ gacchathÈ”ti pucchitvÈ “asukakulaÑ nÈmÈ”ti 
vutte tattha gamanaÑ paÔisedhetvÈ attano abhirucitaÑ kulaÑ Ècikkhi. SÈ 
tattha gantvÈ kumÈrikaÑ vÈretvÈ3 divasaÑ vavatthapetvÈ taÑ ÈnetvÈ tassa 
ghare4 akÈsi. SÈ vaÒjhÈ ahosi. Atha naÑ mÈtÈ putta tvaÑ attano ruciyÈ 
kumÈrikaÑ ÈÓÈpesi, sÈ idÈni vaÒjhÈ jÈtÈ, aputtakaÒca nÈma kulaÑ vinassati, 
paveÓÊ na ghaÔÊyati, tena aÒÒaÑ te kumÈrikaÑ ÈnemÊti. Tena “alaÑ ammÈ”ti 
vuccamÈnÈpi punappunaÑ kathesi. VaÒcyitthÊ taÑ kathaÑ sutvÈ “puttÈ 
nÈma mÈtÈpit|naÑ vacanaÑ atikkamituÑ na sakkonti, idÈni aÒÒaÑ 
vijÈyiniÑ itthiÑ ÈnetvÈ maÑ dÈsibhogena bhuÒjissati. Yann|nÈhaÑ 
sayameva ekaÑ kumÈrikaÑ Èneyyan”ti cintetvÈ ekaÑ kulaÑ gantvÈ 
tassatthÈya kumÈrikaÑ vÈretvÈ “kiÑ nÈmetaÑ amma vadesÊ”ti tehi 
paÔikkhittÈ “ahaÑ vaÒjhÈ, aputtakaÑ nÈma kulaÑ vinassati, tumhÈkaÑ pana 
dhÊtÈ putthaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ labhitvÈ kuÔumbikassa sÈminÊ bhavissati, 
mayhaÑ sÈmikassa naÑ dethÈ”ti yÈcitvÈ sampaÔicchÈpetvÈ ÈnetvÈ sÈmikassa 
ghare akÈsi. 

 AthassÈ etadahosi “sacÈyaÑ puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ labhissati ayameva 
kuÔumbassa sÈminÊ bhavissati. YathÈ dÈrakaÑ na labhati, tatheva naÑ 
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Atha naÑ sÈ Èha “amma yadÈ te kucchiyaÑ gabbho 
patiÔÔhÈti, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ gabbhe patiÔÔhite 
tassÈ Èrocesi. ItarissÈ pana sÈ sayameva niccaÑ yÈgubhattaÑ deti, athassÈ 
ÈhÈreneva saddhiÑ gabbhapÈtanabhesajjamadÈsi, gabbho pati. Dutiyampi 
gabbhe patiÔÔhite 
______________________________________________________________ 
 1. SabbakiccakammÈni (Ka) 2. EkaÑ kulakumÈrikaÑ ÈnetuÑ (Ka) 
 3. DhÈretvÈ (Ka) 4. TaÑ itarassa ghare (SÊ, Ka) 
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Èrocesi, itarÈ dutiyampi tatheva pÈtesi. Atha naÑ paÔivissakitthiyo 
pucchiÑsu “kacci te sapatti antarÈyaÑ karotÊ”ti. SÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ 
“andhabÈle kasmÈ evamakÈsi, ayaÑ tava issariyabhayena gabbhassa 
pÈtanabhesajjaÑ yojetvÈ deti, tena te gabbho patati, mÈ puna evamakatthÈ”ti 
vuttÈ tatiyavÈre na kathesi. Atha sÈ itarissÈ udaraÑ disvÈ “kasmÈ mayhaÑ 
gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ na kathesÊ”ti vatvÈ “tvaÑ maÑ ÈnetvÈ vaÒcetvÈ 
dve vÈre gabbhaÑ pÈtesi kimatthaÑ tuyhaÑ kathemÊ”ti vutte “naÔÔhÈ 
dÈnimhÊ”ti cintetvÈ tassÈ pamÈdaÑ olokentÊ pariÓate gabbhe okÈsaÑ 
labhitvÈ bhesajjaÑ yojetvÈ adÈsi. Gabbho pariÓatattÈ patituÑ asakkonto 
tiriyaÑ nipati, kharÈ vedanÈ uppajji, jÊvitasaÑsayaÑ pÈpuÓi. SÈ “nÈsitamhi 
tayÈ, tvameva maÑ ÈnetvÈ tvameva tayopi vÈre dÈrake1 nÈsesi, idÈni 
ahampi nassÈmi, ito dÈni cutÈ yakkhinÊ hutvÈ tava dÈrake khÈdituÑ 
samatthÈ hutvÈ nibbatteyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapetvÈ kÈlaÑ katvÈ tasmiÑ 
yeva gehe majjÈrÊ hutvÈ nibbatti. Itarampi sÈmiko gahetvÈ “tayÈ me 
kul|pacchedo kato”ti kapparajaÓÓukÈdÊhi supothitaÑ pothesi. SÈ 
tenevÈbÈdhena kÈlaÑ katvÈ tattheva kukkuÔÊ hutvÈ nibbattÈ. 

 KukkuÔÊ na cirasseva aÓÉÈni vijÈyi, majjÈrÊ ÈgantvÈ tÈni aÓÉÈni khÈdi. 
Dutiyampi tatiyampi khÈdiyeva. KukkuÔÊ cintesi “tayo vÈre mama aÓÉÈni 
khÈditvÈ idÈni mampi khÈditukÈmÈsÊ”ti. “Ito cutÈ saputtakaÑ taÑ khÈdituÑ 
labheyyan”ti patthanaÑ katvÈ tato cutÈ araÒÒe dÊpinÊ hutvÈ nibbatti, itarÈ 
migÊ hutvÈ nibbatti. TassÈ vijÈtakÈle dÊpinÊ ÈgantvÈ tayo vÈre puttake khÈdi. 
MigÊ maraÓakÈle “ayaÑ me tikkhattuÑ puttake khÈditvÈ idÈni mampi 
khÈdissati, ito dÈni cutÈ etaÑ saputtakaÑ khÈdituÑ labheyyan”ti patthanaÑ 
katvÈ ito cutÈ yakkhinÊ hutvÈ nibbatti. DÊpinÊpi tatheva tato cutÈ 
SÈvatthiyaÑ kuladhÊtÈ hutvÈ nibbatti, sÈ vuddhippattÈ dvÈragÈmake 
patikulaÑ agamÈsi, aparabhÈge ca puttaÑ vijÈyi. YakkhinÊpi tassÈ 
piyasahÈyikÈvaÓÓena ÈgantvÈ “kuhiÑ me sahÈyikÈ”ti “antogabbhe vijÈtÈ”ti 
vutte “puttaÑ nu kho vijÈtÈ, udÈhu dhÊtaranti passissÈmi nan”ti gabbhaÑ 
pavisitvÈ passantÊ viya dÈrakaÑ 
______________________________________________________________ 
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gahetvÈ khÈditvÈ gatÈ. Puna dutiyavÈrepi tatheva khÈdi. TatiyavÈre itarÈ 
garubhÈrÈ hutvÈ sÈmikaÑ ÈmantetvÈ “sÈmi imasmiÑ ÔhÈne ekÈ yakkhinÊ 
mama dve putte khÈditvÈ gatÈ, idÈni mama kulagehaÑ gantvÈ vijÈyissÈmÊ”ti 
kulagehaÑ gantvÈ vijÈyi. 

 TadÈ sÈ yakkhinÊ udakavÈraÑ gatÈ hoti. VessavaÓassa hi yakkhiniyo 
vÈrena Anotattadahato sÊsaparamparÈya udakamÈharanti. TÈ 
catumÈsaccayenapi paÒcamÈsaccayenapi muccanti. AparÈ yakkhiniyo 
kilantakÈyÈ jÊvitakkhayampi pÈpuÓanti. SÈ pana udakavÈrato muttamattÈva 
vegena taÑ gharaÑ gantvÈ “kuhiÑ me sahÈyikÈ”ti pucchi. KuhiÑ naÑ 
passissasi1, tassÈ imasmiÑ ÔhÈne jÈtajÈtadÈrake yakkhinÊ ÈgantvÈ khÈdati, 
tasmÈ kulagehaÑ gatÈti. SÈ “yattha vÈ tattha vÈ gacchatu, na me 
muccissatÊ”ti veravegasamussÈhitamÈnasÈ2 nagarÈbhimukhÊ pakkhandi. 
ItarÈpi nÈmaggahaÓadivase naÑ dÈrakaÑ nhÈpetvÈ nÈmaÑ katvÈ “sÈmi 
idÈni sakagharaÑ gacchÈmÈ”ti puttamÈdÈya sÈmikena saddhiÑ vihÈramajjhe 
gatamaggena gacchantÊ puttaÑ sÈmikassa datvÈ vihÈrapokkharaÓiyÈ nhÈtvÈ 
sÈmike nhÈyante uttaritvÈ puttassa thaÒÒaÑ pÈyamÈnÈ ÔhitÈ yakkhiniÑ 
ÈgacchantiÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ “sÈmi vegena ehi, ayaÑ sÈ yakkhinÊ, vegena 
ehi, ayaÑ sÈ yakkhinÊ”ti uccÈsaddaÑ katvÈ yÈva tassa ÈgamanaÑ saÓÔhÈtuÑ 
asakkontÊ nivattetvÈ antovihÈrÈbhimukhÊ pakkhandi. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ parisamajjhe dhammaÑ desesi. SÈ puttaÑ 
TathÈgatassa pÈdapiÔÔhe nipajjÈpetvÈ “tumhÈkaÑ mayÈ esa dinno, puttassa 
me jÊvitaÑ dethÈ”ti Èha. DvÈrakoÔÔhake adhivattho Sumanadevo nÈma 
yakkhiniyÈ anto pavisituÑ nÈdÈsi. SatthÈ ŒnandattheraÑ ÈmantetvÈ “gaccha 
Œnanda, taÑ yakkhiniÑ pakkosÈhÊ”ti Èha. Thero pakkosi. ItarÈ “ayaÑ 
bhante ÈgacchatÊ”ti Èha. SatthÈ “etu, mÈ saddamakÈsÊ”ti vatvÈ taÑ ÈgantvÈ 
ÔhitaÑ “kasmÈ evaÑ karosi, sace tumhe mÈdisassa Buddhassa 
sammukhÊbhÈvaÑ nÈgamissatha, ahinakulÈnaÑ viya acchaphandanÈnaÑ 
viya kÈkol|kÈnaÑ viya ca kappaÔÔhitikaÑ vo veraÑ 
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abhavissa, kasmÈ veraÑ paÔiveraÑ karotha. VeraÑ hi averena upasammati, 
no verenÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 5. “Na hi verena verÈni, sammantÊdha kudÈcanaÑ. 
 Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano”ti. 

 Tattha na hi verenÈti yathÈ hi kheÄasi~ghÈÓikÈdÊhi asucÊhi makkhitaÑ 
ÔhÈnaÑ teheva asucÊhi dhovantÈ suddhaÑ niggandhaÑ kÈtuÑ na sakkonti, 
atha kho taÑ ÔhÈnaÑ bhiyyoso mattÈya asuddhataraÒceva duggandhataraÒca 
hoti, evameva akkosantaÑ paccakkosanto paharantaÑ paÔipaharanto verena 
veraÑ v|pasametuÑ na sakkoti, atha kho bhiyyo bhiyyo verameva karoti. 
Iti verÈni nÈma verena kismiÒci kÈle na sammanti, atha kho vaÉÉhantiyeva. 
Averena ca sammantÊti yathÈ pana tÈni kheÄÈdÊni asucÊni vippasannena 
udakena dhoviyamÈnÈni nassanti, taÑ ÔhÈnaÑ suddhaÑ hoti sugandhaÑ, 
evameva averena khantimettodakena yoniso manasikÈrena paccavekkhaÓena 
verÈni v|pasammanti paÔippassambhanti abhÈvaÑ gacchanti. Esa dhammo 
sanantanoti esa averena ver|pasamanasa~khÈto porÈÓako dhammo 
sabbesaÑ BuddhapaccekabuddhakhÊÓÈsavÈnaÑ gatamaggoti. 

 GÈthÈpariyosÈne yakkhinÊ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SampattaparisÈyapi 
dhammadesanÈ sÈtthikÈ ahosi. 

 SatthÈ taÑ itthiÑ Èha “etissÈ tava puttaÑ dehÊ”ti. BhÈyÈmi bhanteti. 
“MÈ bhÈyi, natthi te etaÑ nissÈya paripantho”ti Èha. SÈ tassÈ puttamadÈsi. 
SÈ taÑ cumbitvÈ Èli~getvÈ puna mÈtuyeva datvÈ rodituÑ Èrabhi. Atha naÑ 
satthÈ “kimetan”ti pucchi. Bhante ahaÑ pubbe yathÈ vÈ tathÈ vÈ jÊvikaÑ 
kappentÊpi kucchip|raÑ nÈlatthaÑ, idÈni kathaÑ jÊvissÈmÊti. Atha naÑ 
SatthÈ “mÈ cintayÊ”ti samassÈsetvÈ taÑ itthimÈha “imaÑ netvÈ attano gehe 
nivÈsÈpetvÈ aggayÈgubhattehi paÔijaggÈhÊ”ti. SÈ taÑ netvÈ piÔÔhivaÑse 
patiÔÔhÈpetvÈ aggayÈgubhattehi paÔijaggi, tassÈ vÊhipaharaÓakÈle 
musalaggena muddhaÑ paharantaÑ viya upaÔÔhÈsi. SÈ sahÈyikaÑ ÈmantetvÈ 
“imasmiÑ ÔhÈne vasituÑ na sakkomi, aÒÒattha maÑ patiÔÔhÈpehÊ”ti vatvÈ 
musalasÈlÈya udakacÈÔiyaÑ uddhane nibbakose sa~kÈrak|Ôe gÈmadvÈre cÈti 
etesu 
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ÔhÈnesu patiÔÔhÈpitÈpi idha me musalena sÊsaÑ bhindantaÑ viya upaÔÔhÈti, 
idha dÈrakÈ ucchiÔÔhodakaÑ otÈrenti, idha sunakhÈ nipajjanti, idha dÈrakÈ 
asuciÑ karonti, idha kacavaraÑ chaÉÉenti, idha gÈmadÈrakÈ lakkhayoggaÑ1 
karontÊti sabbÈni tÈni paÔikkhipi. Atha naÑ bahigÈme vivittokÈse 
patiÔÔhÈpetvÈ tattha tassÈ aggayÈgubhattÈdÊni haritvÈ paÔijaggi. SÈ yakkhinÊ 
evaÑ cintesi “ayaÑ me sahÈyikÈ idÈni bah|pakÈrÈ, handÈhaÑ kiÒci 
paÔiguÓaÑ karomÊ”ti. SÈ “imasmiÑ saÑvacchare subbuÔÔhikÈ bhavissati, 
thalaÔÔhÈne sassaÑ karohi, imasmiÑ saÑvacchare dubbuÔÔhikÈ bhavissati, 
ninnaÔÔhÈneyeva sassaÑ karohÊ”ti sahÈyikÈya Èroceti. Sesajanehi katasassaÑ 
ati-udakena vÈ anodakena vÈ nassati, tassÈ ativiya sampajjati. Atha naÑ 
sesajanÈ “amma tayÈ katasassaÑ neva accodakena, na anudakena nassati, 
subbuÔÔhidubbuÔÔhibhÈvaÑ ÒatvÈ kammaÑ karosi, kiÑ nu kho etan”ti 
pucchiÑsu. AmhÈkaÑ sahÈyikÈ yakkhinÊ subbuÔÔhidubbuÔÔhibhÈvaÑ 
Ècikkhati, mayaÑ tassÈ vacanena thalesu ninnesu sassÈni karoma, tena no 
sampajjati. KiÑ na passatha nibaddhaÑ amhÈkaÑ gehato yÈgubhattÈdÊni 
hariyamÈnÈni, tÈni etissÈ harÊyanti, tumhepi etissÈ aggayÈgubhattÈdÊni 
haratha, tumhÈkampi kammante olokessatÊti. AthassÈ sakalanagaravÈsino 
sakkÈraÑ kariÑsu. SÈpi tato paÔÔhÈya sabbesaÑ kammante olokentÊ 
lÈbhaggappattÈ ahosi mahÈparivÈrÈ. SÈ aparabhÈge aÔÔha salÈkabhattÈni 
paÔÔhapesi. TÈni yÈvajjakÈlÈ dÊyantiyevÈti. 
 

KÈÄayakkhinÊvatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Kosambakavatthu 

 Pare ca na vijÈnantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Kosambake bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 KosambiyaÒhi GhositÈrÈme paÒcasatapaÒcasataparivÈrÈ dve bhikkh| 
vihariÑsu vinayadharo ca dhammakathiko ca. Tesu dhammakathiko 
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ekadivasaÑ sarÊravalaÒjaÑ katvÈ udakakoÔÔhake Ècamana-udakÈvasesaÑ 
bhÈjane ÔhapetvÈva nikkhami. PacchÈ vinayadharo tattha paviÔÔho taÑ 
udakaÑ disvÈ nikkhamitvÈ itaraÑ pucchi “Èvuso tayÈ udakaÑ Ôhapitan”ti. 
Œma Èvusoti. KiÑ panettha ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈsÊti. Œma na jÈnÈmÊti. Hoti 
Èvuso ettha ÈpattÊti. Tena hi paÔikarissÈmi nanti. Sace pana te Èvuso 
asaÒcicca assatiyÈ kataÑ, natthi ÈpattÊti. So tassÈ ÈpattiyÈ anÈpattidiÔÔhi 
ahosi. Vinayadharopi attano nissitakÈnaÑ “ayaÑ dhammakathiko ÈpattiÑ 
ÈpajjamÈnopi na jÈnÈtÊ”ti Èrocesi. Te tassa nissitake disvÈ “tumhÈkaÑ 
upajjhÈyo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈpi ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti ÈhaÑsu. Te gantvÈ 
attano upajjhÈyassa ÈrocesuÑ. So evamÈha “ayaÑ vinayadharo pubbe 
anÈpattÊti vatvÈ idÈni ÈpattÊti vadati, musÈvÈdÊ eso”ti. Te gantvÈ “tumhÈkaÑ 
upajjhÈyo musÈvÈdÊ”ti ÈhaÑsu. Te evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ 
vaÉÉhayiÑsu. Tato vinayadharo okÈsaÑ labhitvÈ dhammakathikassa 
ÈpattiyÈ adassane ukkhepanÊyakammamakÈsi. Tato paÔÔhÈya tesaÑ 
paccayadÈyakÈ upaÔÔhÈkÈpi dve koÔÔhÈsÈ ahesuÑ, ovÈdapaÔiggÈhakÈ 
bhikkhuniyopi ÈrakkhadevatÈpi tÈsaÑ sandiÔÔhasambhattÈ 
ÈkÈsaÔÔhadevatÈpÊti yÈva brahmalokÈ sabbepi puthujjanÈ dve pakkhÈ 
ahesuÑ. CÈtumahÈrÈjikaÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva AkaniÔÔhabhavanÈ pana 
ekaninnÈdaÑ1 kolÈhalaÑ agamÈsi. 

 Atheko aÒÒataro bhikkhu TathÈgatamupasa~kamitvÈ ukkhepakÈnaÑ 
vinayadhara-antevÈsikÈnaÑ “dhammikenevÈyaÑ vinayakammena 
ukkhitto”ti laddhiÑ ca, ukkhittÈnuvattakÈnaÑ dhammakathika-
antevÈsikÈnaÑ pana “adhimmikeneva kammena ukkhitto”ti laddhiÑ ca, 
ukkhepakehi vÈriyamÈnÈnampi ca tesaÑ taÑ anuparivÈretvÈ 
vicaraÓabhÈvaÑ cÈ Èrocesi. BhagavÈ “samaggÈ kira hont|”ti dve vÈre 
pesetvÈ “na icchanti bhante samaggÈ bhavitun”ti sutvÈ tatiyavÈre “bhinno 
bhikkhusaÑgho, bhinno bhikkhusaÑgho”ti tesaÑ santikaÑ gantvÈ 
ukkhepakÈnaÑ ukkhepane, itaresaÒca ÈpattiyÈ adassane ÈdÊnavaÑ kathetvÈ 
puna tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YÈva AkaniÔÔhabhavanÈ panidaÑ (SÊ) 
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tattheva ekasÊmÈyaÑ uposathÈdÊni anujÈnitvÈ bhattaggÈdÊsu 
bhaÓÉanajÈtÈnaÑ “ÈsanantarikÈya nisÊditabban”ti1 bhattagge vattaÑ 
paÒÒÈpetvÈ “idÈnipi bhaÓÉanajÈtÈva viharantÊ”ti sutvÈ tattha gantvÈ “alaÑ 
bhikkhave mÈ bhaÓÉanan”ti-ÈdÊni vatvÈ “bhikkhave 
bhaÓÉanakalahaviggahavivÈdÈ nÈmete anatthakÈrakÈ. KalahaÑ nissÈya hi 
laÔukikÈpi sakuÓikÈ hatthinÈgaÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpesÊ”ti LaÔukikajÈtakaÑ2 
kathetvÈ “bhikkhave samaggÈ hotha, mÈ vivadatha. VivÈdaÑ nissÈya hi 
anekasatasahassÈ vaÔÔakÈpi3 jÊvitakkhayaÑ pattÈ”ti VaÔÔakajÈtakaÑ4 kathesi. 
Evampi tesu Bhagavato vacanaÑ anÈdiyantesu aÒÒatarena dhammavÈdinÈ 
TathÈgatassa vihesaÑ anicchantena “Ègametu bhante BhagavÈ dhammasÈmi, 
appossukko bhante BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈramanuyutto viharatu, 
mayameva tena bhaÓÉanena kalahena viggahena vivÈdena paÒÒÈyissÈmÈ”ti5 
vutte atÊtaÑ Èhari– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto nÈma KÈsirÈjÈ 
ahosi. Brahmadattena DÊghÊtissa6 KosalaraÒÒo rajjaÑ acchinditvÈ 
aÒÒÈtakavesena vasantassa pituno mÈritabhÈvaÒceva DÊghÈvukumÈrena 
attano jÊvite dinne tato paÔÔhÈya tesaÑ samaggabhÈvaÒca kathetvÈ “tesaÑ hi 
nÈma bhikkhave rÈj|naÑ ÈdinnadaÓÉÈnaÑ ÈdinnasatthÈnaÑ evar|paÑ 
khantisoraccaÑ bhavissati. Idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, yaÑ tumhe 
evaÑ svÈkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ khamÈ ca bhaveyyÈtha 
soratÈ cÈ”ti ovaditvÈpi neva te samagge kÈtuÑ asakkhi. So tÈya 
ÈkiÓÓavihÈratÈya ukkaÓÔhito “ahaÑ kho idÈni ÈkiÓÓo dukkhaÑ viharÈmi, 
ime ca bhikkh| mama vacanaÑ karonti. Yann|nÈhaÑ ekakova gaÓamhÈ 
v|pakaÔÔho vihareyyan”ti cintetvÈ KosambiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ ekakova attano pattacÊvaramÈdÈya 
BÈlakaloÓakagÈmaÑ7 gantvÈ tattha Bhaguttherassa ekacÈrikavattaÑ 
kathetvÈ PÈcinavaÑsamigadÈye tiÓÓaÑ kulaputtÈnaÑ sÈmaggiyÈnisaÑsaÑ8 
kathetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 486 piÔÔhe. 2. Khu 5. 124 piÔÔhe. 3. AnekasahassavaÔÔakÈ (SÊ) 
 4. Khu 5. 27 piÔÔhe. 5. Vi 3. 486; Ma 3. 191 piÔÔhesu. 
 6. DÊghÈvupitussa (Ka) Vi 3. 487 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 7. BÈlakaloÓakÈrÈmaÑ (SÊ, SyÈ), PÈlileyyakagÈmaÑ (Ka) Vi 3. 497 piÔÔhe pana 
 passitabbaÑ. 
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yena PÈlileyyakaÑ atthi, tadavasari. TatrasudaÑ BhagavÈ PÈlileyyakaÑ 
upanissÈya rakkhitavanasaÓÉe bhaddasÈlam|le PÈlileyyakena hatthinÈ 
upaÔÔhiyamÈno1 phÈsukaÑ vassÈvÈsaÑ vasi. 

 KosambivÈsinopi kho upÈsakÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ apassantÈ 
“kuhiÑ bhante SatthÈ”ti pucchitvÈ PÈlileyyakavanasaÓÉaÑ gatoti. KiÑ 
kÈraÓÈti. Amhe samagge kÈtuÑ vÈyami, mayaÑ pana na samaggÈ ahumhÈti. 
KiÑ bhante tumhe Satthu santike pabbajitvÈ tasmiÑ sÈmaggiÑ karonte 
samaggÈ nÈhuvatthÈti. EvamÈvusoti. ManussÈ ime Satthu santike pabbajitvÈ 
tasmiÑ sÈmaggiÑ karontepi samaggÈ na jÈtÈ, mayaÑ ime nissÈya SatthÈraÑ 
daÔÔhuÑ na labhimhÈ, imesaÑ neva ÈsanaÑ dassÈma, na abhivÈdanÈdÊni 
karissÈmÈti tato paÔÔhÈya tesaÑ sÈmÊcimattampi na kariÑsu. Te 
appÈhÈratÈya sussamÈnÈ katipÈheneva ujukÈ hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ accayaÑ 
desetvÈ khamÈpetvÈ “upÈsakÈ mayaÑ samaggÈ jÈtÈ, tumhepi no 
purimasadisÈ hothÈ”ti ÈhaÑsu. KhamÈpito pana vo bhante SatthÈti. Na 
khamÈpito Èvusoti. Tena hi SatthÈraÑ khamÈpetha, Satthu khamÈpitakÈle 
mayampi tumhÈkaÑ purimasadisÈ bhavissÈmÈti. Te antovassabhÈvena 
Satthu santikaÑ gantuÑ avisahantÈ dukkhena taÑ antovassaÑ vÊtinÈmesuÑ. 
SatthÈ pana tena hatthinÈ upaÔÔhiyamÈno sukhaÑ vasi. Sopi hi hatthinÈgo 
gaÓaÑ pahÈya phÈsuvihÈratthÈyeva taÑ vanasaÓÉaÑ pÈvisi. 

 YathÈha “ahaÑ kho ÈkiÓÓo viharÈmi hattÊhi hatthinÊhi hatthikalabhehi 
hatthicchÈpehi, chinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdÈmi, obhaggobhaggaÒca me 
sÈkhÈbha~gaÑ khÈdanti, ÈvilÈni ca pÈnÊyÈni pivÈmi, ogÈhÈ cassa me 
uttiÓÓassa hatthiniyo kÈyaÑ upanighaÑsantiyo gacchanti, yann|nÈhaÑ 
ekova gaÓamhÈ v|pakaÔÔho vihareyyan”ti2. Atha kho so hatthinÈgo y|thÈ 
apakkamma yena PÈlileyyakaÑ rakkhitavanasaÓÉaÑ bhaddasÈlam|laÑ, 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ pana BhagavantaÑ vanditvÈ 
olokento aÒÒaÑ kiÒci adisvÈ bhaddasÈlam|laÑ pÈdeneva paharanto 
tacchetvÈ soÓÉÈya sÈkhaÑ gahetvÈ sammajji. Tato paÔÔhÈya 
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 1. UpaÔÔhahiyamÈno (SÊ) 2. Vi 3. 500; Khu 1. 125 piÔÔhesu. 
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soÓÉÈya ghaÔaÑ gahetvÈ pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpeti, uÓhodakena 
atthe sati uÓhodakaÑ paÔiyÈdeti. KathaÑ? Hatthena kaÔÔhÈni ghaÑsitvÈ 
aggiÑ sampÈdeti, tattha dÈr|ni pakkhipanto aggiÑ jÈletvÈ tattha pÈsÈÓe 
pakkhipitvÈ pacitvÈ dÈrudaÓÉakena pavaÔÔetvÈ paricchinnÈya 
khuddakasoÓÉikÈya khipati, tato hatthaÑ otÈretvÈ udakassa tattabhÈvaÑ 
jÈnitvÈ gantvÈ SatthÈraÑ vandati. SatthÈ “udakaÑ te tÈpitaÑ PÈlileyyakÈ”ti 
vatvÈ tattha gantvÈ nhÈyati. Athassa nÈnÈvidhÈni phalÈni ÈharitvÈ deti. YadÈ 
pana SatthÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati, tadÈ Satthu pattacÊvaramÈdÈya kumbhe 
patiÔÔhapetvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ yeva gacchati. SatthÈ gÈm|pacÈraÑ patvÈ 
“PÈlileyyaka ito paÔÔhÈya tayÈ gantuÑ na sakkÈ, Èhara me pattacÊvaran”ti 
ÈharÈpetvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Sopi yÈva Satthu nikkhamanÈ tattheva 
ÔhatvÈ ÈgamanakÈle paccuggamanaÑ katvÈ purimanayeneva pattacÊvaraÑ 
gahetvÈ vasanaÔÔhÈne otÈretvÈ vattaÑ dassetvÈ sÈkhÈya bÊjati, rattiÑ 
vÈÄamigaparipanthanivÈraÓatthaÑ mahantaÑ daÓÉaÑ soÓÉÈya gahetvÈ 
“SatthÈraÑ rakkhissÈmÊ”ti yÈva aruÓuggamanÈ vanasaÓÉassa antarantarena 
vicarati. Tato paÔÔhÈyayeva kira so vanasaÓÉo PÈlileyyakarakkhitavanasaÓÉo 
nÈma jÈto. AruÓe uggate mukhodakadÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ tenev|pÈyena 
sabbavattÈni karoti. 

 Atheko makkaÔo taÑ hatthiÑ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya divase divase 
TathÈgatassa ÈbhisamÈcÈrikaÑ karontaÑ disvÈ “ahampi kiÒcideva 
karissÈmÊ”ti vicaranto ekadivasaÑ nimmakkhikaÑ daÓÉakamadhuÑ disvÈ 
daÓÉakaÑ bhaÒjitvÈ daÓÉakeneva saddhiÑ madhupaÔalaÑ Satthu santikaÑ 
ÈharitvÈ kadalipattaÑ chinditvÈ tattha ÔhapetvÈ adÈsi. SatthÈ gaÓhi. MakkaÔo 
“karissati nu kho paribhogaÑ, na karissatÊ”ti olokento gahetvÈ nisinnaÑ 
disvÈ “kiÑ nu kho”ti cintetvÈ daÓÉakoÔiyaÑ gahetvÈ parivattetvÈ 
upadhÈrento aÓÉakÈni disvÈ tÈni saÓikaÑ apanetvÈ puna adÈsi. SatthÈ 
paribhogamakÈsi. So tuÔÔhamÈnaso taÑ taÑ sÈkhaÑ gahetvÈ naccantova 
aÔÔhÈsi. Athassa gahitasÈkhÈpi akkantasÈkhÈpi bhijjiÑsu. So ekasmiÑ 
khÈÓumatthake patitvÈ niviÔÔhagatto1 Satthari pasanneneva 
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cittena kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane tiÑsayojanike kanakavimÈne 
nibbatti, accharÈsahassaparivÈro MakkaÔadevaputto nÈma ahosi1. 

 TathÈgatassa tattha hatthinÈgena upaÔÔhiyamÈnassa vasanabhÈvo 
sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi. SÈvatthinagarato “AnÈthapiÓÉiko VisÈkhÈ ca 
mahÈ-upÈsikÈ”ti-evamÈdÊni mahÈkulÈni Œnandattherassa sÈsanaÑ pahiÓiÑsu 
“SatthÈraÑ no bhante dassethÈ”ti. DisÈvÈsinopi paÒcasatÈ bhikkh| 
vuÔÔhavassÈ ŒnandattheraÑ upasa~kamitvÈ “cirassutÈ no2 Èvuso Œnanda 
Bhagavato sammukhÈ dhammÊ kathÈ, sÈdhu mayaÑ Èvuso Œnanda, 
labheyyÈma Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈ”ti yÈciÑsu. 
Thero “te bhikkh| ÈdÈya tattha gantvÈ temÈsaÑ ekavihÈrino TathÈgatassa 
santikaÑ ettakehi bhikkh|hi saddhiÑ upasa~kamituÑ ayuttan”ti cintetvÈ te 
bhikkh| bahi ÔhapetvÈ ekakova SatthÈraÑ upasa~kami. PÈlileyyako taÑ 
disvÈ daÓÉamÈdÈya pakkhandi. SatthÈ oloketvÈ “apehi apehi PÈlileyyaka, 
mÈ nivÈrayi, BuddhupaÔÔhÈko eso”ti Èha. So tattheva daÓÉaÑ chaÉÉetvÈ 
pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ3 Èpucchi. Thero nÈdÈsi. NÈgo “sace uggahitavatto 
bhavissati, Satthu nisÊdanapÈsÈÓaphalake attano parikkhÈraÑ na 
ÔhapessatÊ”ti4 cintesi. Thero pattacÊvaraÑ bh|miyaÑ Ôhapesi. VattasampannÈ 
hi gar|naÑ Èsane vÈ sayane vÈ attano parikkhÈraÑ na Ôhapenti. 

 Thero SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ 
“Œnanda ekova ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ paÒcasatehi bhikkh|hi saddhiÑ 
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “kahaÑ panete”ti vatvÈ “tumhÈkaÑ cittaÑ ajÈnanto bahi 
ÔhapetvÈ ÈgatomhÊ”ti vutte “pakkosÈhi ne”ti Èha. Thero tathÈ akÈsi. Te 
bhikkh| ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi 
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ tehi bhikkh|hi “bhante BhagavÈ hi 
BuddhasukhumÈlo ceva khattiyasukhumÈlo ca, tumhehi temÈsaÑ ekakehi 
tiÔÔhantehi nisÊdantehi ca dukkaraÑ kataÑ vattapaÔivattakÈrakopi 
mukhodakÈdidÈyakopi nÈhosi maÒÒe”ti vutte “bhikkhave 
PÈlileyyakahatthinÈ mama sabbakiccÈni katÈni. Evar|paÑ hi sahÈyaÑ 
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labhantena ekatova vasituÑ yuttaÑ, alabhantassa ekacÈrikabhÈvova seyyo”ti 
vatvÈ imÈ NÈgavagge tisso gÈthÈ abhÈsi– 

    “Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
    SaddhiÑcaraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
    Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni, 
    Careyya tenattamano satÊmÈ. 

    No ce labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
    SaddhiÑcaraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
    RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya, 
    Eko care MÈta~garaÒÒeva nÈgo. 

    Ekassa caritaÑ seyyo, 
    Natthi bÈle sahÈyatÈ. 
    Eko care na ca pÈpÈni kayirÈ, 
    Appossukko MÈta~garaÒÒeva nÈgo”ti1. 

 GÈthÈpariyosÈne paÒcasatÈpi te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu. 
Œnandattheropi AnÈthapiÓÉikÈdÊhi pesitasÈsanaÑ ÈrocetvÈ “bhante 
AnÈthapiÓÉikappamukhÈ te paÒca ariyasÈvakakoÔiyo tumhÈkaÑ ÈgamanaÑ 
paccÈsÊsantÊ”ti Èha. SatthÈ “tena hi gaÓhÈhi pattacÊvaran”ti pattacÊvaraÑ 
gÈhÈpetvÈ nikkhami. NÈgo gantvÈ gatamagge tiriyaÑ aÔÔhÈsi. (  )2 KiÑ 
karoti bhante nÈgoti. “TumhÈkaÑ bhikkhave bhikkhaÑ dÈtuÑ paccÈsÊsati, 
dÊgharattaÑ kho panÈyaÑ mayhaÑ upakÈrako, nÈssa cittaÑ kopetuÑ vaÔÔati, 
nivattatha bhikkhave”ti SatthÈ bhikkh| gahetvÈ nivatti. HatthÊpi vanasaÓÉaÑ 
pavisitvÈ panasakadaliphalÈdÊni nÈnÈphalÈni saÑharitvÈ rÈsiÑ katvÈ 
punadivase bhikkh|naÑ adÈsi. PaÒcasatÈ bhikkh| sabbÈni khepetuÑ 
nÈsakkhiÑsu. BhattakiccapariyosÈne SatthÈ pattacÊvaraÑ gÈhetvÈ nikkhami. 
NÈgo bhikkh|naÑ antarantarena gantvÈ Satthu purato tiriyaÑ aÔÔhÈsi. KiÑ 
karoti bhante nÈgoti. AyaÑ hi bhikkhave tumhe pesetvÈ maÑ 
nivattetukÈmoti3. Atha naÑ SatthÈ “PÈlileyyaka idaÑ 
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 1. Vi 3. 496; Ma 3. 192; Khu 1. 60, 286 piÔÔhesu. 
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pana mama anivattagamanaÑ1, tava iminÈ attabhÈvena jhÈnaÑ vÈ 
vipassanaÑ vÈ maggaphalaÑ vÈ natthi, tiÔÔha tvaÑ”ti Èha. TaÑ sutvÈ nÈgo 
mukhe soÓÉaÑ pakkhipitvÈ rodanto pacchato pacchato agamÈsi. So hi 
SatthÈraÑ nivattetuÑ labhanto teneva niyÈmena yÈvajÊvaÑ paÔijaggeyya, 
SatthÈ pana taÑ gÈm|pacÈraÑ patvÈ “PÈlileyyaka ito paÔÔhÈya tava abh|mi, 
manussÈvÈso saparipanto, tiÔÔha tvan”ti Èha. So rodamÈno tattheva ÔhatvÈ 
Satthari cakkhupathaÑ vijahante hadayena phalitena kÈlaÑ katvÈ Satthari 
pasÈdena TÈvatiÑsabhavane tiÑsayojanike kanakavimÈne 
accharÈsahassamajjhe nibbatti. PÈlileyyakadevaputtoyevassa nÈmaÑ ahosi. 

 SatthÈpi anupubbena JetavanaÑ agamÈsi. KosambakÈ bhikkh| “SatthÈ 
kira SÈvatthiÑ Ègato”ti sutvÈ SatthÈraÑ khamÈpetuÑ tattha agamaÑsu. 
KosalarÈjÈ “te kira KosambakÈ bhaÓÉanakÈrakÈ bhikkh| ÈgacchantÊ”ti sutvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “ahaÑ bhante tesaÑ mama vijitaÑ pavisituÑ na 
dassÈmÊ”ti Èha. MahÈrÈja sÊlavantÈ ete bhikkh|, kevalaÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
vivÈdena mama vacanaÑ na gaÓhiÑsu, idÈni maÑ khamÈpetuÑ Ègacchanti, 
Ègacchantu mahÈrÈjÈti. AnÈthapiÓÉikopi “ahaÑ bhante tesaÑ vihÈraÑ 
pavisituÑ na dassÈmÊ”ti vatvÈ tatheva BhagavatÈ paÔikkhitto tuÓhÊ ahosi. 
SÈvatthiyaÑ anuppattÈnaÑ pana tesaÑ BhagavÈ ekamante vivittaÑ 
kÈrÈpetvÈ senÈsanaÑ dÈpesi. AÒÒe bhikkh| tehi saddhiÑ neva ekato 
nisÊdanti, na tiÔÔhanti2, ÈgatÈgatÈ SatthÈraÑ pucchanti “katamete bhante 
bhaÓÉanakÈrakÈ KosambakÈ bhikkh|”ti. SatthÈ “ete”ti dasseti. “Ete kira te, 
ete kira te”ti ÈgatÈgatehi a~guliyÈ dassiyamÈnÈ lajjÈya sÊsaÑ ukkhipituÑ 
asakkontÈ Bhagavato pÈdam|le nipajjitvÈ BhagavantaÑ khamÈpesuÑ. SatthÈ 
“bhÈriyaÑ vo bhikkhave kataÑ, tumhe hi nÈma mÈdisassa Buddhassa 
santike pabbajitvÈ mayi sÈmaggiÑ karonte mama vacanaÑ na karittha 
porÈÓakapaÓÉitÈpi vajjhappattÈnaÑ3 mÈtÈpit|naÑ ovÈdaÑ sutvÈ tesu jÊvitÈ 
voropiyamÈnesupi taÑ anatikkamitvÈ pacchÈ dvÊsu raÔÔhesu rajjaÑ 
kÈrayiÑs|”ti vatvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AnivattanÊyagamanaÑ (SÊ) 2. Na tiÔÔhanti, na vandanti (Ka) 
 3. PaccÈmittÈnaÑ (Ka) 
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punadeva KosambikajÈtakaÑ1 kathetvÈ “evaÑ bhikkhave DÊghÈvukumÈro 
mÈtÈpit|su jÊvitÈ voropiyamÈnesupi tesaÑ ovÈdaÑ anatikkamitvÈ pacchÈ 
Brahmadattassa dhÊtaraÑ labhitvÈ dvÊsu KÈsikosalaraÔÔhesu rajjaÑ kÈresi, 
tumhehi pana mama vacanaÑ akarontehi bhÈriyaÑ katan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 6. “Pare ca na vijÈnanti, mayamettha yamÈmase. 
 Ye ca tattha vijÈnanti, tato sammanti medhagÈ”ti. 

 Tattha pareti paÓÉite ÔhapetvÈ tato aÒÒe bhaÓÉanakÈrakÈ pare nÈma. Te 
tattha saÑghamajjhe kolÈhalaÑ karontÈ “mayaÑ yamÈmase uparamÈma 
vinassÈma satataÑ samitaÑ maccusantikaÑ gacchÈmÈ”ti na vijÈnanti. Ye ca 
tattha vijÈnantÊti ye tattha paÓÉitÈ “mayaÑ maccusantikaÑ gacchÈmÈ”ti 
vijÈnanti. Tato sammanti medhagÈti evaÑ hi te jÈnantÈ yonisomanasikÈraÑ 
uppÈdetvÈ medhagÈnaÑ kalahÈnaÑ v|pasamÈya paÔipajjanti. Atha nesaÑ 
tÈya paÔipattiyÈ te medhagÈ sammantÊti. Atha vÈ pare cÈti pubbe mayÈ “mÈ 
bhikkhave bhaÓÉanan”ti-ÈdÊni vatvÈ ovadiyamÈnÈpi mama ovÈdassa 
apaÔiggahaÓena atikkamanena amÈmakÈ pare nÈma. “MayaÑ 
chandÈdivasena micchÈgÈhaÑ2 gahetvÈ ettha saÑghamajjhe yamÈmase 
bhaÓÉanÈdÊnaÑ vuddhiyÈ vÈyamÈmÈ”ti na vijÈnanti. IdÈni pana yoniso 
paccavekkhamÈnÈ tattha tumhÈkaÑ antare ye ca paÓÉitapurisÈ “pubbe 
mayaÑ chandÈdivasena vÈyamantÈ ayoniso paÔipannÈ”ti vijÈnanti, tato 
tesaÑ santikÈ te paÓÉitapurise nissÈya ime dÈni kalahasa~khÈtÈ medhagÈ 
sammantÊti ayamettha atthoti. 

 GÈthÈpariyosÈne sampattabhikkh| sotÈpattiphalÈdÊsu patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

Kosambakavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. MahÈkÈÄattheravatthu 

 SubhÈnupassinti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SetabyanagaraÑ 
upanissÈya SiÑsapÈvane viharanto C|ÄakÈÄamahÈkÈÄe Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 188 piÔÔhe. 2. MicchÈgahaÓaÑ (SÊ) 
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 SetabyanagaravÈsino hi C|ÄakÈÄo MajjhimakÈÄo MahÈkÈÄoti tayo 
bhÈtaro kuÔumbikÈ. Tesu jeÔÔhakaniÔÔhÈ disÈsu vicaritvÈ paÒcahi sakaÔasatehi 
bhaÓÉaÑ Èharanti, MajjhimakÈÄo ÈbhataÑ vikkiÓÈti. AthekasmiÑ samaye te 
ubhopi bhÈtaro paÒcahi sakaÔasatehi nÈnÈbhaÓÉaÑ gahetvÈ SÈvatthiÑ gantvÈ 
SÈvatthiyÈ ca Jetavanassa ca antare sakaÔÈni mocayiÑsu. Tesu MahÈkÈÄo 
sÈyanusamaye mÈlÈgandhÈdihatthe SÈvatthivÈsino ariyasÈvake 
dhammassavanÈya gacchante disvÈ “kuhiÑ ime gacchantÊ”ti pucchitvÈ 
tamatthaÑ sutvÈ “ahampi gamissÈmÊ”ti cintetvÈ kaniÔÔhaÑ ÈmantetvÈ “tÈta 
tesu sakaÔesu appamatto hohi, ahaÑ dhammaÑ sotuÑ gacchÈmÊ”ti vatvÈ 
gantvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ parisapariyante nisÊdi. SatthÈ taÑ disvÈ tassa 
ajjhÈsayavasena anupubbiÑ kathaÑ kathento 
DukkhakkhandhasuttÈdivasena1 anekapariyÈyena kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÒca kathesi. TaÑ sutvÈ MahÈkÈÄo “sabbaÑ kira pahÈya 
gantabbaÑ, paralokaÑ gacchantaÑ neva bhogÈ, na ÒÈtakÈ ca anugacchanti, 
kiÑ me gharÈvÈsena pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ mahÈjane SatthÈraÑ vanditvÈ 
pakkante SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ SatthÈrÈ “natthi te koci 
apaloketabbo”ti vutte “kaniÔÔho me bhante atthÊ”ti vatvÈ “tena hi apalokehi 
nan”ti vutte “sÈdhu bhante”ti vatvÈ gantvÈ kaniÔÔhaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta 
imaÑ sabbaÑ sÈpateyyaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha. Tumhe pana kiÑ karissatha 
bhÈtikÈti. AhaÑ Satthu santike pabbajissÈmÊtÊ. So taÑ nÈnappakÈrehi yÈcitvÈ 
nivattetuÑ asakkonto “sÈdhu sÈmi yathÈ-ajjhÈsayaÑ karothÈ”ti Èha. 
MahÈkÈÄo gantvÈ Satthu santike pabbaji. “AhaÑ bhÈtikaÑ gahetvÈva 
uppabbajissÈmÊ”ti C|ÄakÈÄopi pabbaji. AparabhÈge MahÈkÈÄo upasampadaÑ 
labhitvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ sÈsane dhurÈni pucchitvÈ SatthÈrÈ dvÊsu 
dhuresu kathitesu “ahaÑ bhante mahallakakÈle pabbajitattÈ ganthadhuraÑ 
p|retuÑ na sakkhissÈmi, vipassanÈdhuraÑ pana p|ressÈmÊ”ti yÈva arahattÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ sosÈnikadhuta~gaÑ samÈdÈya 
paÔhamayÈmÈtikkante sabbesu niddaÑ okkantesu susÈnaÑ gantvÈ2 
pacc|sakÈle sabbesu anuÔÔhitesuyeva vihÈraÑ Ègacchati. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 118 piÔÔhÈdÊsu. 2. GantvÈ nisÊdi (Ka) 
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 AthekÈ susÈnagopikÈ KÈlÊ nÈma chavaÉÈhikÈ therassa ÔhitaÔÔhÈnaÑ 
nisinnaÔÔhÈnaÑ ca~kamitaÔÔhÈnaÒca disvÈ “ko nu kho idhÈgacchati, 
pariggaÓhissÈmi nan”ti pariggaÓhituÑ asakkontÊ ekadivasaÑ 
susÈnakuÔikÈyameva dÊpaÑ jÈletvÈ puttadhÊtaro ÈdÈya gantvÈ ekamante 
nilÊyamÈnÈ1 majjhimayÈme theraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ gantvÈ vanditvÈ 
“ayyo no bhante imasmiÑ ÔhÈne viharatÊ”ti Èha. Œma upÈsiketi. Bhante 
susÈne viharantehi nÈma vattaÑ uggaÓhituÑ vaÔÔatÊti. Thero “kiÑ pana 
mayaÑ tayÈ kathitavatte vattissÈmÈ”ti avatvÈ “kiÑ kÈtuÑ vaÔÔati upÈsike”ti 
Èha. Bhante sosÈnikehi nÈma susÈne vasanabhÈvo susÈnagopakÈnaÑ ca 
vihÈre mahÈtherassa ca gÈmabhojakassa ca kathetuÑ vaÔÔatÊti. Thero kiÑ 
kÈraÓÈti. KatakammÈ corÈ dhanasÈmikehi padÈnupadaÑ anubaddhÈ susÈne 
bhaÓÉakaÑ chaÉÉetvÈ palÈyanti, atha manussÈ sosÈnikÈnaÑ paripanthaÑ 
karonti, etesaÑ pana kathite “mayaÑ imassa bhaddantassa ettakaÑ nÈma 
kÈlaÑ ettha vasanabhÈvaÑ jÈnÈma, acoro eso”ti upaddavaÑ nivÈrenti. 
TasmÈ etesaÑ kathetuÑ vaÔÔatÊti. 

 Thero aÒÒaÑ kiÑ kÈtabbanti. “Bhante susÈne vasantena nÈma ayyena 
macchamaÑsatilapiÔÔhatelaguÄÈdÊni2 vajjetabbÈni, divÈ na niddÈyitabbaÑ, 
kusÊtena na bhavitabbaÑ, ÈraddhavÊriyena bhavitabbaÑ, asaÔhena amÈyÈvinÈ 
hutvÈ kalyÈÓajjhÈsayena bhavitabbaÑ, sÈyaÑ sabbesu suttesu vihÈrato 
ÈgantabbaÑ, pacc|sakÈle sabbesu anuÔÔhitesuyeva vihÈraÑ gantabbaÑ. Sace 
bhante ayyo imasmiÑ ÔhÈne evaÑ viharanto pabbajitakiccaÑ matthakaÑ 
pÈpetuÑ sakkhissati, sace matasarÊraÑ ÈnetvÈ chaÉÉenti, ahaÑ 
kambalak|ÔÈgÈraÑ ÈropetvÈ gandhamÈlÈdÊhi sakkÈraÑ katvÈ sarÊrakiccaÑ 
karissÈmi. No ce sakkhissati, citakaÑ ÈropetvÈ aggiÑ jÈletvÈ sa~kunÈ 
ÈkaÉÉhitvÈ bahi khipitvÈ pharasunÈ koÔÔetvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ 
aggimhi pakkhipitvÈ jhÈpessÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ thero “sÈdhu bhadde, 
ekaÑ pana r|pÈrammaÓaÑ disvÈ mayhaÑ katheyyÈsÊ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti 
paccassosi3. Thero yathÈjjhÈsayena susÈne samaÓadhammaÑ karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. NilÊnÈ (SÊ, SyÈ) 2. MaÑsapiÔÔhakapallÈdÊni (SÊ) 3. SampaÔicchi (SÊ) 
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C|ÄakÈÄatthero pana uÔÔhÈya samuÔÔhÈya gharÈvÈsaÑ cinteti, puttadÈraÑ 
anussarati. “BhÈtiko me atibhÈriyaÑ kammaÑ karotÊ”ti cinteti. 

 AthekÈ kuladhÊtÈ taÑmuhuttasamuÔÔhitena byÈdhinÈ sÈyanhasamaye 
amilÈtÈ akilantÈ kÈlamakÈsi. TamenaÑ ÒÈtakÈdayo dÈrutelÈdÊhi saddhiÑ 
sÈyaÑ susÈnaÑ netvÈ susÈnagopikÈya “imaÑ jhÈpehÊ”ti bhatiÑ datvÈ 
niyyÈdetvÈ pakkamiÑsu. SÈ tassÈ pÈrutavatthaÑ apanetvÈ 
taÑmuhuttamataÑ pÊÓitapÊÓitaÑ1 suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ disvÈ “imaÑ 
ayyassa dassetuÑ patir|paÑ ÈrammaÓan”ti cintetvÈ gantvÈ theraÑ vanditvÈ 
“bhante evar|paÑ nÈma ÈrammaÓaÑ atthi, oloketha ayyÈ”ti Èha. Thero 
“sÈdh|”ti vatvÈ pÈrupanaÑ nÊharÈpetvÈ2 pÈdatalato yÈva kesaggÈ oloketvÈ 
“atipÊÓitametaÑ3 r|paÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ, aggimhi naÑ pakkhipitvÈ 
mahÈjÈlÈhi gahitamattakÈle mayhaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti vatvÈ sakaÔÔhÈnameva 
gantvÈ nisÊdi. SÈ tathÈ katvÈ therassa Èrocesi. Thero gantvÈ olokesi. JÈlÈya 
pahaÔapahaÔaÔÔhÈnaÑ kabaragÈviyÈ viya sarÊravaÓÓaÑ ahosi, pÈdÈ namitvÈ4 
olambiÑsu, hatthÈ paÔikuÔiÑsu, |runalÈÔaÑ5 niccammaÑ ahosi. Thero 
“idaÑ sarÊraÑ idÈneva olokentÈnaÑ apariyantakaraÑ hutvÈ idÈneva khayaÑ 
pattaÑ vayaÑ pattan”ti rattiÔÔhÈnaÑ gantvÈ nisÊditvÈ khayavayaÑ 
sampassamÈno– 

   “AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti6– 

GÈthaÑ vatvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 

 TasmiÑ arahattaÑ patte SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto cÈrikaÑ 
caramÈno SetabyaÑ gantvÈ SiÑsapÈvanaÑ pÈvisi. C|ÄakÈÄassa bhariyÈyo 
“SatthÈ kira anuppatto SiÑsapÈvÈvanan”ti sutvÈ “amhÈkaÑ sÈmikaÑ 
gaÓhissÈmÈ”ti pesetvÈ SatthÈraÑ nimantÈpesuÑ. BuddhÈnaÑ pana 
apariciÓÓaÔÔhÈne7 ÈsanapaÒÒattiÑ Ècikkhantena ekena bhikkhunÈ 
paÔhamataraÑ gantuÑ vaÔÔati. BuddhÈnaÒhi majjhimaÔÔhÈne ÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ tassa dakkhiÓato SÈriputtattherassa, 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÊtappaÓÊtaÑ (SyÈ), paÓÊtaÑ (Ka) 2. HarÈpetvÈ (SÊ) 3. AtipaÓÊtametaÑ (Ka) 
 4. NikkhamitvÈ (Ka) 5. NalÈÔaÑ (SÊ) 
 6. DÊ 2. 129, 161; SaÑ 1. 160, 398; Khu 5. 22 piÔÔhesu. 7. AparicitaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 
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vÈmato MahÈmoggallÈnattherassa, tato paÔÔhÈya ubhosu passesu 
bhikkhusaÑghassa ÈsanaÑ paÒÒÈpetabbaÑ hoti. TasmÈ MahÈkÈÄatthero 
cÊvarapÈrupanaÔÔhÈne ÔhatvÈ “C|ÄakÈÄa tvaÑ purato gantvÈ ÈsanapaÒÒattiÑ 
ÈcikkhÈ”ti C|ÄakÈÄaÑ pesesi. Tassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya gehajanÈ tena 
saddhiÑ parihÈsaÑ karontÈ nÊcÈsanÈni saÑghattherassa koÔiyaÑ attharanti, 
uccÈsanÈni saÑghanavakassa koÔiyaÑ. Itaro “mÈ evaÑ karotha, nÊcÈsanÈni 
upari mÈ paÒÒÈpetha, uccÈsanÈni upari paÒÒÈpetha, nÊcÈsanÈni heÔÔhÈ”ti Èha. 
Itthiyo tassa vacanaÑ asuÓantiyo viya “tvaÑ kiÑ karonto vicarasi, kiÑ tava 
ÈsanÈni paÒÒÈpetuÑ na vaÔÔati, tvaÑ kaÑ ÈpucchitvÈ pabbajito, kena 
pabbajitosi, kasmÈ idhÈgatosÊ”ti vatvÈ nivÈsanapÈrupanaÑ acchinditvÈ 
setakÈni nivÈsetvÈ sÊse ca mÈlÈcumbuÔakaÑ ÔhapetvÈ “gaccha SatthÈraÑ 
Ènehi, mayaÑ ÈsanÈni paÒÒÈpessÈmÈ”ti pahiÓiÑsu. Na ciraÑ bhikkhubhÈve 
ÔhatvÈ avassikova uppabbajitattÈ lajjituÑ na jÈnÈti, tasmÈ so tena Èkappena 
nirÈsa~kova gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ ÈdÈya Ègato. BhikkhusaÑghassa pana bhattakiccÈvasÈne 
MahÈkÈÄassa bhariyÈyo “imÈhi attano sÈmiko gahito, mayampi amhÈkaÑ 
sÈmikaÑ gaÓhissÈmÈ”ti cintetvÈ punadivase SatthÈraÑ nimantayiÑsu. TadÈ 
pana ÈsanapaÒÒÈpanatthaÑ aÒÒo bhikkhu agamÈsi. TÈ tasmiÑ khaÓe 
okÈsaÑ alabhitvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ 
bhikkhaÑ adaÑsu. C|ÄakÈÄassa pana dve bhariyÈyo, MajjhimakÈÄassa 
catasso, MahÈkÈÄassa pana aÔÔha. Bhikkh|pi bhattakiccaÑ kÈtukÈmÈ 
nisÊditvÈ bhattakiccamakaÑsu, bahi gantukÈmÈ uÔÔhÈya agamaÑsu. SatthÈ 
pana nisÊditvÈ bhattakiccaÑ kari. Tassa bhattakiccapariyosÈne tÈ itthiyo 
“bhante MahÈkÈÄo amhÈkaÑ anumodanaÑ katvÈ Ègacchissati, tumhe purato 
gacchathÈ”ti vadiÑsu. SatthÈ “sÈdh|”ti vatvÈ purato agamÈsi. GÈmadvÈraÑ 
patvÈ bhikkh| ujjhÈyiÑsu “kiÑ nÈmetaÑ SatthÈrÈ kataÑ, ÒatvÈ nu kho 
kataÑ, udÈhu ajÈnitvÈ. Hiyyo C|ÄakÈÄassa purato gatattÈ pabbajjantarÈyo 
jÈto, ajja aÒÒassa purato gatattÈ antarÈyo nÈhosi. IdÈni MahÈkÈÄaÑ ÔhapetvÈ 
Ègato, sÊlavÈ kho pana bhikkhu ÈcÈrasampanno, karissati nu kho tassa 
pabbajjantarÈyan”ti. SatthÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ nivattitvÈ Ôhito “kiÑ 
kathetha bhikkhave”ti 
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pucchi. Te tamatthaÑ ÈrocesuÑ. KiÑ pana tumhe bhikkhave C|ÄakÈÄaÑ 
viya MahÈkÈÄaÑ sallakkhethÈti. Œma bhante. Tassa hi dve pajÈpatiyo, 
imassa aÔÔha. AÔÔhahi parikkhipitvÈ gahito kiÑ karissati bhanteti. SatthÈ “mÈ 
bhikkhave evaÑ avacuttha, C|ÄakÈÄo uÔÔhÈya samuÔÔhÈya 
subhÈrammaÓabahulo viharati, papÈte Ôhito dubbalarukkhasadiso. MayhaÑ 
pana putto MahÈkÈÄo asubhÈnupassÊ viharati, ghanaselapabbato viya acalo”ti 
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 7. “SubhÈnupassiÑ viharantaÑ, indriyesu asaÑvutaÑ. 
 Bhojanamhi cÈmattaÒÒuÑ, kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ. 
 TaÑ ve pasahati mÈro, vÈto rukkhaÑva dubbalaÑ. 
 
 8. AsubhÈnupassiÑ viharantaÑ, indriyesu susaÑvutaÑ. 
 Bhojanamhi ca mattaÒÒuÑ, saddhaÑ ÈraddhavÊriyaÑ. 
 TaÑ ve nappasahatÊ mÈro, vÈto selaÑva pabbatan”ti. 

 Tattha subhÈnupassiÑ viharantanti subhaÑ anupassantaÑ, 
iÔÔhÈrammaÓe mÈnasaÑ vissajjetvÈ viharantanti attho. Yo hi puggalo 
nimittaggÈhaÑ anubyaÒjanaggÈhaÑ gaÓhanto “nakhÈ sobhanÈ”ti gaÓhÈti, 
“a~guliyo sobhanÈ”ti gaÓhÈti, “hatthapÈdÈ ja~ghÈ |ru kaÔi udaraÑ thanÈ 
gÊvÈ oÔÔhÈ dantÈ mukhaÑ nÈsÈ akkhÊni kaÓÓÈ bhamukÈ nalÈÔaÑ kesÈ 
sobhanÈ”ti gaÓhÈti, “kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco sobhanÈ”ti gaÓhÈti, vaÓÓo 
subho, saÓÔhÈnaÑ subhanti ayaÑ subhÈnupassÊ nÈma. EvaÑ taÑ 
subhÈnupassiÑ viharantaÑ. Indriyes|ti cakkhÈdÊsu chasu indriyesu. 
AsaÑvutanti cakkhudvÈrÈdÊni arakkhantaÑ. PariyesanamattÈ 
paÔiggahaÓamattÈ paribhogamattÈti imissÈ mattÈya ajÈnanato bhojanamhi 
cÈmattaÒÒuÑ. Apica paccavekkhaÓamattÈ vissajjanamattÈti imissÈpi mattÈya 
ajÈnanato amattaÒÒuÑ, idaÑ bhojanaÑ dhammikaÑ, idaÑ adhammikantipi 
ajÈnantaÑ. KÈmacchandabyÈpÈdavihiÑ sÈvitakkavasitÈya kusÊtaÑ. 
HÊnavÊriyanti nibbÊriyaÑ cat|su iriyÈpathesu vÊriyakaraÓarahitaÑ. PasahatÊti 
abhibhavati ajjhottharati. VÈto rukkhaÑva dubbalanti balavavÈto 
chinnapapÈte jÈtaÑ dubbalarukkhaÑ viya. YathÈ hi so vÈto tassa 
dubbalarukkhassa pupphaphalapallavÈdÊnipi1 pÈteti, khuddakasÈkhÈpi 
bhaÒjati, 
______________________________________________________________ 
 1. PupphapalÈsÈdimpi (SÊ) 
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mahÈsÈkhÈpi bhaÒjati, sam|lakampi taÑ rukkhaÑ uppÈÔetvÈ1 
uddhaÑm|laÑ adhosÈkhaÑ katvÈ gacchati, evameva evar|paÑ puggalaÑ 
anto uppanno kilesamÈro pasahati, balavavÈto dubbalarukkhassa 
pupphaphalapallavÈdipÈtanaÑ2 viya khuddÈnukhuddakÈpatti-Èpajjanampi 
karoti, khuddakasÈkhÈbhaÒjanaÑ viya nissaggiyÈdi-Èpatti-Èpajjanampi 
karoti, mahÈsÈkhÈbhaÒjanaÑ viya terasasaÑghÈdisesÈpatti-Èpajjanampi 
karoti, uppÈÔetvÈ uddhaÑm|lakaÑ heÔÔhÈsÈkhaÑ katvÈ pÈtanaÑ viya 
pÈrÈjikÈpatti-Èpajjanampi karoti, svÈkkhÈtasÈsanÈ nÊharitvÈ katipÈheneva 
gihibhÈvaÑ pÈpetÊti evaÑ evar|paÑ puggalaÑ kilesamÈro attano vase 
vattetÊti attho. 

 AsubhÈnupassinti dasasu asubhesu aÒÒataraÑ asubhaÑ passantaÑ 
paÔik|lamanasikÈre yuttaÑ kese asubhato passantaÑ lome nakhe dante 
tacaÑ vaÓÓaÑ saÓÔhÈnaÑ asubhato passantaÑ. Indriyes|ti chasu indriyesu. 
SusaÑvutanti nimittÈdiggÈharahitaÑ pihitadvÈraÑ. 
AmattaÒÒutÈpaÔikkhepena bhojanamhi ca mattaÒÒuÑ. Saddhanti kammassa 
ceva phalassa ca saddahanalakkhaÓÈya lokikÈya saddhÈya ceva tÊsu vatth|su 
aveccappasÈdasa~khÈtÈya lokuttarasaddhÈya ca samannÈgataÑ. 
ŒraddhavÊriyanti paggahitapÊriyaÑ paripuÓÓavÊriyaÑ. TaÑ veti evar|paÑ 
taÑ puggalaÑ yathÈ dubbalavÈto saÓikaÑ paharanto ekagghanaÑ selaÑ 
cÈletuÑ na sakkoti, tathÈ abbhantare uppajjamÈnopi dubbalakilesamÈro 
nappasahati, khobhetuÑ vÈ cÈletuÑ vÈ na sakkotÊti attho. 

 TÈpi kho tassa purÈÓadutiyikÈyo theraÑ parivÈretvÈ “tvaÑ kaÑ 
ÈpucchitvÈ pabbajito, idÈni gihÊ bhavissati na bhavissasÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ 
kÈsÈvaÑ nÊharitukÈmÈ ahesuÑ. Thero tÈsaÑ ÈkÈraÑ sallakkhetvÈ 
nisinnÈsanÈ vuÔÔhÈya iddhiyÈ uppatitvÈ k|ÔÈgÈrakaÓÓikaÑ dvidhÈ bhinditvÈ 
ÈkÈsenÈgantvÈ Satthari gÈthÈ pariyosÈpente yeva Satthu suvaÓÓavaÓÓaÑ 
sarÊraÑ abhitthavanto ÈkÈsato otaritvÈ TathÈgatassa pÈde vandÊ. 
GÈthÈpariyosÈne sampattabhikkh| sotÈpattiphalÈdÊsu patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

MahÈkÈÄattheravatthu chaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________
 1. UbbattetvÈ (SÊ, SyÈ) 2. PumpaphalapaÓÓÈpalÈsapÈtanaÑ (Ka) 
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7. Devadattavatthu 

 AnikkasÈvoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
RÈjagahe Devadattassa kÈsÈvalÈbhaÑ1 Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye dve aggasÈvakÈ paÒcasate paÒcasate attano attano 
parivÈre ÈdÈya SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ vanditvÈ Jetavanatho RÈjagahaÑ 
agamaÑsu. RÈjagahavÈsino dvepi tayopi bah|pi ekato hutvÈ ÈgantukadÈnaÑ 
adaÑsu. AthekadivasaÑ ÈyasmÈ SÈriputto anumodanaÑ kÈronto “upÈsakÈ 
eko sayaÑ dÈnaÑ deti, paraÑ na samÈdapeti, so nibbattanibbattaÔÔhÈne 
bhogasampadaÑ labhati, no parivÈrasampadaÑ. Eko sayaÑ na deti, paraÑ 
samÈdapeti, so nibbattanibbattaÔÔhÈne parivÈrasampadaÑ labhati, no 
bhogasampadaÑ. Eko sayampi na deti, parampi na samÈdapeti, so 
nibbattanibbattaÔÔhÈne kiÒjikamattampi kucchip|raÑ na labhati, anÈtho hoti 
nippaccayo. Eko sayampi deti, parampi samÈdapeti, so 
nibbattanibbattaÔÔhÈne attabhÈvasatepi attabhÈvasahassepi 
attabhÈvasatasahassepi bhogasampadaÑ ceva parivÈrasampadaÑ ca 
labhatÊ”ti evaÑ dhammaÑ desesi. 

 Tameko paÓÉitapuriso dhammaÑ sutvÈ “acchariyÈ vata bho, abbhutÈ 
vata bho dhammadesanÈ, sukÈraÓaÑ kathitaÑ2, mayÈ imÈsaÑ dvinnaÑ 
sampattÊnaÑ nipphÈdakaÑ kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “bhante sve 
mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti theraÑ nimantesi. Kittakehi te bhikkh|hi 
attho upÈsakÈti. KittakÈ pana vo bhanthe parivÈrÈti. SahassamattÈ upÈsakÈti. 
Sabbehi saddhiÑyeva sve bhikkhaÑ gaÓhatha bhanteti. Thero adhivÈsesi. 
UpÈsako nagaravÊthiyaÑ caranto “ammÈ tÈtÈ mayÈ bhikkhusahassaÑ 
nimantitaÑ, tumhe kittakÈnaÑ bhikkh|naÑ bhikkhaÑ dÈtuÑ sakkhissatha, 
tumhe kittakÈnan”ti samÈdapesi. ManussÈ attano attano pahonakaniyÈmena 
“mayaÑ dasannaÑ dassÈma, mayaÑ vÊsatiyÈ, mayaÑ satassÈ”ti ÈhaÑsu. 
UpÈsako “tena hi ekasmiÑ ÔhÈne samÈgamaÑ katvÈ ekatova parivisissÈma3, 
sabbe tilataÓÉulasappimadhuphÈÓitÈdÊni samÈharathÈ”ti ekasmiÑ ÔhÈne 
samÈharÈpesi. 
______________________________________________________________ 
 1. GandhÈrakÈsÈvalÈbhaÑ (SyÈ) 
 2. SukhakÈraÓaÑ kathitaÑ (SyÈ), sukhakÈraÓaÑ sukathitaÑ (Ka) 
 3. PacissÈma (SÊ, SyÈ) 
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 Athassa eko kuÔumbiko satasahassagghanikaÑ gandhakÈsÈvavatthaÑ1 
datvÈ “sace te dÈnavattaÑ nappahoti, idaÑ vissajjetvÈ yaÑ |naÑ, taÑ 
p|reyyÈsi. Sace pahoti, yassicchasi, tassa bhikkhuno dadeyyÈsÊ”ti Èha. TadÈ 
tassa sabbaÑ dÈnavattaÑ pahosi, kiÒci |naÑ nÈma nÈhosi. So manusse 
pucchi “idaÑ ayyÈ kÈsÈvaÑ2 ekena kuÔumbikena evaÑ nÈma vatvÈ dinnaÑ 
atirekaÑ jÈtaÑ, kassa naÑ demÈ”ti. Ekacce “SÈriputtattherassÈ”ti ÈhaÑsu. 
Ekacce “thero sassapÈkasamaye3 ÈgantvÈ gamanasÊlo, Devadatto amhÈkaÑ 
ma~galÈma~galesu sahÈyo udakamaÓiko viya niccaÑ patiÔÔhito, tassa taÑ 
demÈti ÈhaÑsu. SambahulikÈya kathÈyapi “Devadattassa dÈtabban”ti vattÈro 
bÈhutarÈ ahesuÑ, atha naÑ Devadattassa adaÑsu. So taÑ chinditvÈ 
sibbitvÈ4 rajitvÈ nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ vicarati. TaÑ disvÈ manussÈ “nayidaÑ 
Devadattassa anucchavikaÑ, SÈriputtattherassa anucchavikaÑ. Devadatto 
attano ananucchavikaÑ nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ vicaratÊ”ti vadiÑsu. Atheko 
disÈvÈsiko bhikkhu RÈjagahÈ SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
katapaÔisanthÈro SatthÈrÈ dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchito 
Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho bhikkhu 
idÈneveso attano ananucchavikaÑ vatthaÑ dhÈreti, pubbepi dhÈresiyevÈ”ti 
vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasivÈsÊ eko 
hatthimÈrako hatthiÑ mÈretvÈ mÈretvÈ dante ca nakhe ca5 antÈni ca 
ghanamaÑsaÒca ÈharitvÈ vikkiÓanto jÊvikaÑ kappeti. AthekasmiÑ araÒÒe 
anekasahassÈ hatthino gocaraÑ gahetvÈ gacchantÈ Paccekabuddhe disvÈ tato 
paÔÔhÈya gacchamÈnÈ gamanÈgamanakÈle jaÓÓukehi nipatitvÈ vanditvÈ 
pakkamanti. EkadivasaÒhi hatthimÈrako taÑ kiriyaÑ disvÈ “ahaÑ ime 
kicchena mÈremi, ime ca gamanÈgamanakÈle Paccekabuddhe vandanti, kiÑ 
nu kho disvÈ vandantÊ”ti cintento “kÈsÈvan”ti sallakkhetvÈ “mayÈpi idÈni 
kÈsÈvaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ ekassa Paccekabuddhassa JÈtassaraÑ 
oruyha nhÈyantassa tÊre Ôhapitesu kÈsÈvesu cÊvaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GandhÈrakÈsÈvavatthaÑ (SyÈ) 2. IdaÑ anagghakÈsÈvaÑ (SyÈ) 
 3. SassaparipÈkasamaye (SyÈ) 4. SaÑvidahitvÈ (SÊ, Ka) 
 5. Tace ca (SyÈ) 
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thenetvÈ tesaÑ hatthÊnaÑ gamanÈgamanamagge sattiÑ gahetvÈ sasÊsaÑ 
pÈrupitvÈ nisÊdati. Hatthino taÑ disvÈ “Paccekabuddho”ti saÒÒÈya vanditvÈ 
pakkamanti. So tesaÑ sabbapacchato gacchantaÑ sattiyÈ paharitvÈ mÈretvÈ 
dantÈdÊni gahetvÈ sesaÑ bh|miyaÑ nikhaÓitvÈ gacchati. AparabhÈge 
bodhisatto hatthiyoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ1 hatthijeÔÔhako y|thapati 
ahosi. TadÈpi so tatheva karoti. MahÈpuriso attano parisÈya parihÈniÑ ÒatvÈ 
“kuhiÑ ime hatthÊ gatÈ, mandÈ jÈtÈ”ti pucchitvÈ “na jÈnÈma sÈmÊ”ti vutte 
“kuhiÒci gacchantÈ maÑ anÈpucchitvÈ na gamissanti, paripanthena 
bhavitabban”ti vatvÈ2 “ekasmiÑ ÔhÈne kÈsÈvaÑ pÈrupitvÈ nisinnassa santikÈ 
paripanthena bhavitabban”ti parisa~kitvÈ “taÑ pariggaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti 
sabbe hatthÊ purato pesetvÈ sayaÑ pacchato vilambamÈno Ègacchati. So 
sesahatthÊsu vanditvÈ gatesu mahÈpurisaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ cÊvaraÑ 
saÑharitvÈ sattiÑ vissajji. MahÈpuriso satiÑ upaÔÔhapetvÈ3 Ègacchanto 
pacchato paÔikkamitvÈ sattiÑ vivajjesi. Atha naÑ “iminÈ ime hatthÊ nÈsitÈ”ti 
gaÓhituÑ pakkhandi. Itaro ekaÑ rukkhaÑ purato katvÈ nilÊyi. Atha “naÑ 
rukkhena saddhiÑ soÓÉÈya parikkhipitvÈ gahetvÈ bh|miyaÑ pothessÈmÊ”ti 
tena nÊharitvÈ dassitaÑ kÈsÈvaÑ disvÈ “sacÈhaÑ imasmiÑ dubbhissÈmi, 
anekasahassesu me BuddhapaccekabuddhakhÊÓÈsavesu lajjÈ nÈma bhinnÈ 
bhavissatÊ”ti adhivÈsetvÈ “tayÈ me ettakÈ ÒÈtakÈ nÈsitÈ”ti pucchi. Œma 
sÈmÊti. KasmÈ evaÑ bhÈriyakammamakÈsi, attano ananucchavikaÑ 
vÊtarÈgÈnaÑ anucchavikaÑ vatthaÑ paridahitvÈ evar|paÑ kammaÑ4 
karontena bhÈriyaÑ tayÈ katanti. EvaÒca pana vatvÈ uttaripi naÑ 
niggaÓhanto “anikkasÈvo kÈsÈvaÑ -pa- sa ve kÈsÈvamarahatÊ”ti gÈthaÑ 
vatvÈ “ayuttaÑ te katan”ti vatvÈ taÑ vissajjesi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “tadÈ hatthimÈrako Devadatto 
ahosi, tassa niggÈhako hatthinÈgo ahamevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto attano ananucchavikaÑ vatthaÑ 
dhÈresiyevÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. GahetvÈ jÈtakÈle (Ka) 2. CintetvÈ (SÊ, SyÈ) 
 3. UpaÔÔhapento (SÊ, Ka) 4. PÈpakammaÑ (SyÈ) 
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 9. “AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ, yo vatthaÑ paridahissati. 
 Apeto damasaccena, na so kÈsÈvamarahati. 
 
 10. Yo ca vantakasÈva’ssa, sÊlesu susamÈhito. 
 Upeto damasaccena, sa ve kÈsÈvamarahatÊ”ti. 

ChandantajÈtakenÈpi1 ca ayamattho dÊpetabbo. 

 Tattha anikkasÈvoti rÈgÈdÊhi kasÈvehi sakasÈvo. ParidahissatÊti 
nivÈsanapÈrupana-attharaÓavasena paribhuÒjissati. ParidhassatÊtipi pÈÔho. 
Apeto damasaccenÈti indriyadamena ceva paramatthasaccapakkhikena 
vacÊsaccena ca apeto, viyutto pariccattoti2 attho. Na soti so evar|po puggalo 
kÈsÈvaÑ paridahituÑ nÈrahati. VantakasÈva’ssÈti cat|hi maggehi 
vantakasÈvo chaÉÉitakasÈvo pahÊnakasÈvo assa. SÊles|ti 
catupÈrisuddhisÊlesu. SusamÈhitoti suÔÔhu samÈhito suÔÔhito3. Upetoti 
indriyadamena ceva vuttappakÈrena ca saccena upagato. Sa veti so evar|po 
puggalo taÑ gandhakÈsÈvavatthaÑ arahatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne so disÈvÈsiko bhikkhu sotÈpanno ahosi, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. DesanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti. 
 

Devadattavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. SÈriputtattheravatthu 

 AsÈre sÈramatinoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
aggasÈvakehi niveditaÑ SaÒcayassa4 anÈgamanaÑ Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–amhÈkaÒhi SatthÈ ito 
kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake 
AmaravatiyÈ nÈma nagare Sumedho nÈma brÈhmaÓakumÈro hutvÈ 
sabbasippesu nipphattiÑ patvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 371 piÔÔhe. 2. Apeto, viyuttoti (SyÈ) 
 3. SuÔÔhu Ôhito (SyÈ) 4. SaÒjayassa (SÊ, SyÈ) 
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mÈtÈpit|naÑ accayena anekakoÔisa~khyaÑ dhanaÑ pariccajitvÈ 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante vasanto jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ ÈkÈsena 
gacchanto DÊpa~karadasabalassa SudassanavihÈrato RammavatÊnagaraÑ 
pavisanatthÈya maggaÑ sodhayamÈnaÑ janaÑ disvÈ sayampi ekaÑ 
padesaÑ gahetvÈ maggaÑ sodheti. TasmiÑ asodhiteyeva Ègatassa Satthuno 
attÈnaÑ setuÑ katvÈ kalale ajinacammaÑ attharitvÈ “SatthÈ sasÈvakasaÑgho 
kalalaÑ anakkamitvÈ maÑ akkamanto gacchat|”ti nipanno. SatthÈrÈ taÑ 
disvÈva “Buddha~kuro esa, anÈgate kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ 
asa~khyeyyÈnaÑ pariyosÈne Gotamo nÈma Buddho bhavissatÊ”ti byÈkato. 
Tassa Satthuno aparabhÈge “KoÓÉaÒÒo Ma~galo Sumano Revato Sobhito 
AnomadassÊ Padumo NÈrado Padumuttaro Sumedho SujÈto PiyadassÊ 
AtthadassÊ DhammadassÊ Siddhattho Tisso Phusso VipassÊ SikhÊ Vessabh| 
Kakusandho KoÓÈgamano Kassapo”ti lokaÑ obhÈsetvÈ uppannÈnaÑ 
imesampi tevÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ santike laddhabyÈkaraÓo “dasa pÈramiyo 
dasa upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyo”ti samattiÑsa pÈramiyo 
p|retvÈ VessantarattabhÈve Ôhito pathavikampanÈni mahÈdÈnÈni datvÈ 
puttadÈraÑ pariccajitvÈ ÈyupariyosÈne Tusitapure nibbattitvÈ tattha 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ dasasahassacakkavÈÄadevatÈhi sannipatitvÈ– 

   “KÈlo deva mahÈvÊra, uppajja mÈtukucchiyaÑ. 
   SadevakaÑ tÈrayanto, bujjhassu amataÑ padan’ti1– 

Vutte– 

   KÈlaÑ desaÒca dÊpaÒca. KulaÑ mÈtarameva ca. 
   Ime paÒca viloketvÈ, uppajjati mahÈyasoti– 

PaÒca mahÈvilokanÈni viloketvÈ tato cuto SakyarÈjakule paÔisandhiÑ 
gahetvÈ (dasamÈsaccayena mÈtukucchito vijÈyi. SoÄasavassakÈle)2 tattha 
mahÈsampattiyÈ parihariyamÈno3 anukkamena bhadrayobbanaÑ patvÈ 
tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavikesu tÊsu pÈsÈdesu 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 305 BuddhavaÑse. 
 2. (  ) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi, Abhi-®Ôha 1. 76 piÔÔhe ca. 
 3. ParicÈriyamÈno (SÊ, SyÈ) 
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devalokasiriÑ viya rajjasiriÑ anubhavanto uyyÈnakÊÄÈya gamanasamaye 
anukkamena jiÓÓabyÈdhimatasa~khÈte tayo devad|te disvÈ saÒjÈtasaÑvego 
nivattitvÈ catutthavÈre pabbajitaÑ1 disvÈ “sÈdhu pabbajjÈ”ti pabbajjÈya 
ruciÑ uppÈdetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ tattha divasaÑ khepetvÈ 
Ma~galapokkharaÓÊtÊre nisinno kappakavesaÑ gahetvÈ Ègatena 
Vissakammena2 devaputtena ala~katapaÔiyatto RÈhulakumÈrassa 
jÈtasÈsanaÑ sutvÈ puttasinehassa balavabhÈvaÑ ÒatvÈ “yÈva idaÑ 
bandhanaÑ na vaÉÉhati, tÈvadeva naÑ chindissÈmÊ”ti cintetvÈ sÈyaÑ 
nagaraÑ pavisanto– 

   “NibbutÈ n|na sÈ mÈtÈ, nibbuto n|na so pitÈ. 
   NibbutÈ n|na sÈ nÈrÊ, yassÈyaÑ Êdiso patÊ”ti– 

KisÈgotamiyÈ nÈma pitucchÈdhÊtÈya bhÈsitaÑ imaÑ gÈthaÑ sutvÈ “ahaÑ 
imÈya nibbutapadaÑ sÈvito”ti muttÈhÈraÑ omuÒcitvÈ tassÈ pesetvÈ attano 
bhavanaÑ3 pavisitvÈ sirisayane nisinno4 niddopagatÈnaÑ nÈÔakitthÊnaÑ 
vippakÈraÑ disvÈ nibbinnahadayo ChannaÑ uÔÔhÈpetvÈ KaÓÉakaÑ5 
ÈharÈpetvÈ taÑ Èruyha ChannasahÈyo dasasahassacakkavÈÄadevatÈhi 
parivuto mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ AnomÈnadÊtÊre pabbajitvÈ 
anukkamena RÈjagahaÑ gantvÈ tattha piÓÉÈya caritvÈ 
PaÓÉavapabbatapabbhÈre nisinno MagadharaÒÒÈ rajjena nimantiyamÈno taÑ 
paÔikkhipitvÈ sabbaÒÒutaÑ patvÈ attano vijitaÑ ÈgamanatthÈya tena 
gahitapaÔiÒÒo ŒÄÈraÒca UdakaÒca upasa~kamitvÈ tesaÑ santike 
adhigatavisesaÑ anala~karitvÈ6 chabbassÈni mahÈpadhÈnaÑ padahitvÈ 
visÈkhapuÓÓamadivase7 pÈtova SujÈtÈya dinnapÈyasaÑ paribhuÒjitvÈ 
NeraÒjarÈya nadiyÈ suvaÓÓapÈtiÑ pavÈhetvÈ NeraÒjarÈya nadiyÈ tÊre 
MahÈvanasaÓÉe nÈnÈsamÈpattÊhi divasabhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ sÈyanhasamaye 
Sottiyena8 dinnaÑ tiÓaÑ gahetvÈ KÈÄena nÈgarÈjena abhitthutaguÓo 
BodhimaÓÉaÑ Èruyha tiÓÈni santharitvÈ “na tÈvimaÑ palla~kaÑ 
bhindissÈmi, yÈva me 
______________________________________________________________ 
 1. Pabbajitar|paÑ (SÊ) 2. Vissukammena (SyÈ), Visukammena (Ka) 
 3. GabbhaÑ (Ka) 4. Nipanno (SÊ) 5. KanthakaÑ (SÊ, SyÈ) 
 6. AdisvÈ anala~karitvÈ (SÊ) 7. VisÈkhapuÓÓamÊdivase (SyÈ) 8. Sotthiyena (SÊ, SyÈ) 
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anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ na vimuccissatÊ”ti1 paÔiÒÒaÑ katvÈ 
puratthÈbhimukho nisÊditvÈ s|riye anattha~gamiteyeva mÈrabalaÑ 
vidhamitvÈ paÔhamayÈme pubbenivÈsaÒÈÓaÑ, majjhimayÈme cut| 
papÈtaÒÈÓaÑ patvÈ pacchimayÈmÈvasÈne paccayÈkÈre ÒÈÓaÑ otÈretvÈ 
aruÓuggamane dasabalacatuvesÈrajjÈdisabbaguÓapaÔimaÓÉitaÑ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ sattasattÈhaÑ BodhimaÓÉe vÊtinÈmetvÈ 
aÔÔhame satthÈhe AjapÈlanigrodham|le nisinno 
dhammagambhÊratÈpaccavekkhaÓena appossukkataÑ ÈpajjamÈno 
dasasahassacakkavÈÄamahÈbrahmaparivÈrena SahampatibrahmunÈ 
ÈyÈcitadhammadesano BuddhacakkhunÈ lokaÑ voloketvÈ brahmuno 
ajjhesanaÑ adhivÈsetvÈ “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ 
deseyyan”ti olokento ŒÄÈrudakÈnaÑ kÈlakatabhÈvaÑ ÒatvÈ 
paÒcavaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ bah|pakÈrataÑ anussaritvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
KÈsipuraÑ gacchanto antarÈmagge Upakena saddhiÑ mantetvÈ 
ÈsÈÄipuÓÓamadivase Isipatane MigadÈye paÒcavaggiyÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ 
patvÈ te ananucchavikena samudÈcÈrena samudÈcarante saÒÒÈpetvÈ 
AÒÒÈtakoÓÉaÒÒappamukhe aÔÔhÈrasa brahmakoÔiyo amatapÈnaÑ pÈyento 
dhammacakkaÑ pavattetvÈ pavattitavaradhammacakko paÒcamiyaÑ 
pakkhassa sabbepi te bhikkh| arahatte patiÔÔhÈpetvÈ taÑ divasameva 
Yasakulaputtassa upanissayasampattiÑ ditvÈ taÑ rattibhÈge nibbinditvÈ2 
gehaÑ pahÈya nikkhantaÑ disvÈ “ehi YasÈ”ti pakkositvÈ tasmiÑ yeva 
rattibhÈge sotÈpattiphalaÑ pÈpetvÈ punadivase arahattaÑ pÈpetvÈ aparepi3 
tassa sahÈyake catupaÓÓÈsa jane ehibhikkhupabbajjÈya pabbÈjekvÈ 
arahattaÑ pÈpesi. 

 EvaÑ loke ekasaÔÔhiyÈ arahantesu jÈtesu vuÔÔhavasso pavÈretvÈ “caratha 
bhikkhave cÈrikan”ti saÔÔhi bhikkh| disÈsu pesetvÈ sayaÑ UruvelaÑ 
gacchanto antarÈmagge KappÈsikavanasaÓÉe tiÑsa jane 
BhaddavaggiyakumÈre vinesi. Tesu sabbapacchimako sotÈpanno, 
sabbuttamo anÈgÈmÊ ahosi. Te sabbepi ehibhikkhubhÈveneva pabbÈjetvÈ 
disÈsu pesetvÈ sayaÑ UruvelaÑ gantvÈ aÉÉhuÉÉhÈni pÈÔihÈriyasahassÈni 
dassetvÈ UruvelakassapÈdayo sahassajaÔilaparivÈre tebhÈtikajaÔile vinetvÈ 
ehibhikkhubhÈveneva pabbÈjetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Na vimuccatÊti (SÊ, Ka) Ma 1. 281 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 2. NibbijjitvÈ (SÊ) 3. AparabhÈgepi (Ka) 
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GayÈsÊse nisÊdÈpetvÈ ŒdittapariyÈyadesanÈya1 arahatte patiÔÔhÈpetvÈ tena 
arahantasahassena parivuto “BimbisÈraraÒÒo dinnaÑ paÔiÒÒaÑ 
mocessÈmÊ”ti RÈjagahanagar|pacÈre LaÔÔhivanuyyÈnaÑ gantvÈ “SatthÈ kira 
Ègato”ti sutvÈ dvÈdasanahutehi brÈhmaÓagahapatikehi saddhiÑ Ègatassa 
raÒÒo madhuradhammakathaÑ kathento rÈjÈnaÑ ekÈdasahi nahutehi 
saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ ekanahutaÑ saraÓesu patiÔÔhÈpetvÈ 
punadivase Sakkena devarÈjena mÈÓavakavaÓÓaÑ gahetvÈ abhitthutaguÓo 
RÈjagahanagaraÑ pavisitvÈ rÈjanivesane katabhattakicco VeÄuvanÈrÈmaÑ 
paÔiggahetvÈ tattheva vÈsaÑ kappesi. Tattha naÑ SÈriputtamoggallÈnÈ 
upasa~kamiÑsu. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–anuppanneyeva hi Buddhe RÈjagahato 
avid|re UpatissagÈmo KolitagÈmoti dve brÈhmaÓagÈmÈ ahesuÑ. Tesu 
UpatissagÈme SÈriyÈ2 nÈma brÈhmaÓiyÈ gabbhassa patiÔÔhitadivaseyeva 
KolitagÈme MoggaliyÈ nÈma brÈhmaÓiyÈpi gabbho patiÔÔhÈsi. TÈni kira 
dvepi kulÈni yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ ÈbaddhapaÔibaddhasahÈyakÈneva 
ahesuÑ, tÈsaÑ dvinnampi ekadivasameva gabbhaparihÈraÑ adaÑsu. TÈ 
ubhopi dasamÈsaccayena putte vijÈyiÑsu. NÈmaggahaÓadivase SÈriyÈ 
brÈhmaÓiyÈ puttassa UpatissagÈmake jeÔÔhakulassa puttattÈ Upatissoti 
nÈmaÑ kariÑsu, itarassa KolitagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Kolitoti nÈmaÑ 
kariÑsu. Te ubhopi vuÉÉhimanvÈya sabbasippÈnaÑ pÈraÑ agamaÑsu. 
UpatissamÈÓavassa kÊÄanatthÈya nadiÑ vÈ uyyÈnaÑ vÈ gamanakÈle paÒca 
suvaÓÓasivikasatÈni parivÈrÈni honti, KolitamÈÓavassa paÒca 
ÈjaÒÒayuttarathasatÈni. Dvepi janÈ paÒcapaÒcamÈÓavakasataparivÈrÈ honti. 
RÈjagahe ca anusaÑvaccharaÑ giraggasamajjo3 nÈma ahosi. TesaÑ 
dvinnampi ekaÔÔhÈneyeva maÒcaÑ bandhanti. Dvepi ekato nisÊditvÈ 
samajjaÑ passantÈ hasitabbaÔÔhÈne hasanti, saÑvegaÔÔhÈne saÑvejenti, 
dÈyaÑ dÈtuÑ yuttaÔÔhÈne dÈyaÑ denti. TesaÑ iminÈva niyÈmena 
ekadivasaÑ samajjaÑ passantÈnaÑ paripÈkagatattÈ ÒÈÓassa purimadivasesu 
viya hasitabbaÔÔhÈne hÈso vÈ saÑvegaÔÔhÈne saÑvego4 vÈ dÈtuÑ yuttaÔÔhÈne 
dÈnaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 44; SaÑ 2. 251 piÔÔhesu. 2. R|pasÈriyÈ (SÊ, Ka) 
 3. GiraggasamajjaÑ (SÊ, Ka) 4. SaÑvegajananaÑ (SÊ, Ka) 
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nÈhosi. Dvepi pana janÈ evaÑ cintayiÑsu “kimettha oloketabbaÑ atthi, 
sabbepime appatte vassasate appaÓÓattikabhÈvaÑ gamissanti, amhehi pana 
ekaÑ mokkhadhammaÑ pariyesituÑ vaÔÔatÊ”ti ÈrammaÓaÑ gahetvÈ 
nisÊdiÑsu. Tato Kolito UpatissaÑ Èha “samma Upatissa na tvaÑ aÒÒesu 
divasesu viya haÔÔhapahaÔÔho, idÈni anattamanadhÈtukosi, kiÑ te 
sallakkhitan”ti. “Samma Kolita etesaÑ volokane sÈro natthi, 
niratthakametaÑ, attano mokkhadhammaÑ gavesituÑ vaÔÔatÊ”ti idaÑ 
cintayanto nisinnomhi, tvaÑ pana kasmÈ anattamanosÊti. Sopi tatheva Èha. 
Athassa attanÈ saddhiÑ ekajjhÈsayataÑ ÒatvÈ Upatisso Èha “amhÈkaÑ 
ubhinnampi sucintitaÑ, mokkhadhammaÑ pana gavesantehi ekÈ pabbajjÈ 
laddhuÑ vaÔÔati1, kassa santike pabbajÈmÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena SaÒcayo nÈma paribbÈjako RÈjagahe 
paÔivasati mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ. Te “tassa santike 
pabbajissÈmÈ”ti paÒcamÈÓavakasatÈni “sivikÈyo ca rathe ca gahetvÈ 
gacchathÈ”ti uyyojetvÈ ekÈya sivikÈya ekena rathena gantvÈ SaÒcayassa2 
santike pabbajiÑsu. TesaÑ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya SaÒcayo 
atirekalÈbhaggayasaggappatto ahosi. Te katipÈheneva sabbaÑ SaÒcayassa 
samayaÑ parimadditvÈ3 “Ècariya tumhÈkaÑ jÈnanasamayo ettakova, udÈhu 
uttarimpi attÊ”ti pucchiÑsu. “Ettakova, sabbaÑ tumhehi ÒÈtan”ti vutte 
cintayiÑsu “evaÑ sati imassa santike brahmacariyavÈso niratthako, mayaÑ 
yaÑ mokkhadhammaÑ gavesituÑ nikkhantÈ, so imassa santike uppÈdetuÑ 
na sakkÈ, mahÈ kho pana jambudÊpo, gÈmanigamarÈjadhÈniyo carantÈ addhÈ 
mokkhadhammadesakaÑ kaÒci ÈcariyaÑ labhissÈmÈ”ti. Tato paÔÔhÈya 
“yattha yattha paÓÉitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ atthÊ”ti vadanti, tattha tattha gantvÈ 
sÈkacchaÑ karonti. Tehi puÔÔhaÑ paÒhaÑ aÒÒe kathetuÑ na sakkonti, te 
pana tesaÑ paÒhaÑ vissajjenti. EvaÑ sakalajambudÊpaÑ pariggaÓhitvÈ 
nivattitvÈ sakaÔÔhÈnameva ÈgantvÈ “samma Kolita amhesu yo paÔhamaÑ 
amataÑ adhigacchati, so itarassa Èrocet|”ti katikaÑ akaÑsu. 

 EvaÑ tesu katikaÑ katvÈ viharantesu SatthÈ vuttÈnukkamena 
RÈjagahaÑ patvÈ VeÄuvanaÑ paÔiggahetvÈ VeÄuvane viharati. TadÈ “caratha 
bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. MokkhadhammaÑ pana gavesituÑ vaÔÔati, gavedantehi nÈma ekaÑ pabbajjaÑ 
 laddhuÑ vaÔÔati (SyÈ) 
 2. UyyojetvÈ paÒcahi mÈÓavakasatehi saddhiÑ SaÒcayassa (SÊ, SyÈ) 
 3. PariggaÓhitvÈ (SyÈ) 
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cÈrikaÑ bahujanahitÈyÈ”ti ratanattayaguÓapakÈsanatthaÑ uyyojitÈnaÑ 
ekasaÔÔhiyÈ arahantÈnaÑ antare paÒcavaggiyÈnaÑ abbhantaro Assajitthero 
paÔinivattitvÈ RÈjagahaÑ Ègato, punadivase pÈtova pattacÊvaramÈdÈya 
RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. TasmiÑ samaye UpatissaparibbÈjakopi pÈtova 
bhattakiccaÑ katvÈ paribbÈjakÈrÈmaÑ gacchanto theraÑ disvÈ cintesi 
“mayÈ evar|po pabbajito nÈma na diÔÔhapubboyeva, ye loke arahanto vÈ 
arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ, ayaÑ tesaÑ bhikkh|naÑ aÒÒataro, 
yann|nÈhaÑ imaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ puccheyyaÑ ‘kaÑsi tvaÑ 
Èvuso uddissa pabbajito, ko vÈ te SatthÈ. Kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ 
rocesÊ’ti”. Athassa etadahosi “akÈlo kho imaÑ bhikkhuÑ paÒhaÑ 
pucchituÑ, antaragharaÑ paviÔÔho piÓÉÈya carati, yann|nÈhaÑ imaÑ 
bhikkhuÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandheyyaÑ, atthikehi upaÒÒÈtaÑ maggan”ti. 
So theraÑ laddhapiÓÉapÈtaÑ aÒÒataraÑ okÈsaÑ gacchantaÑ disvÈ 
nisÊditukÈmataÒcassa ÒatvÈ attano paribbÈjakapÊÔhakaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi, so 
bhattakiccapariyosÈnepissa attano kuÓÉikÈya udakaÑ adÈsi. 

 EvaÑ ÈcariyavattaÑ katvÈ katabhattakiccena therena saddhiÑ 
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ evamÈha “vippasannÈni kho pana te Èvuso 
indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, kaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa 
pabbajito, ko vÈ te SatthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti pucchi. Thero 
cintesi “ime paribbÈjakÈ nÈma sÈsanassa paÔipakkhabh|tÈ, imassa sÈsanassa1 
gambhÊrataÑ dassessÈmÊ”ti. Attano navakabhÈvaÑ dassento Èha “ahaÑ kho 
Èvuso navo acirapabbajito, adhunÈgato imaÑ dhammavinayaÑ, na tÈvÈhaÑ 
sakkhissÈmi vitthÈrena dhammaÑ desetun”ti. ParibbÈjako “ahaÑ Upatisso 
nÈma, tvaÑ yathÈ sattiyÈ appaÑ vÈ bahuÑ vÈ vada, etaÑ nayasatena 
nayasahassena paÔivijjhituÑ mayhaÑ bhÈro”ti cintetvÈ Èha– 

   “AppaÑ vÈ bahuÑ vÈ bhÈsassu, atthaÑyeva me br|hi. 
   Attheneva me attho, kiÑ kÈhasi byaÒjanaÑ bahun”ti2. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈsane (SÊ, SyÈ) 2. Vi 3. 51 piÔÔhe. 
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 EvaÑ vutte thero “ye dhammÈ hetuppabhavÈ”ti1 gÈthamÈha. 
ParibbÈjako paÔhamapadadvayameva sutvÈ sahassanayapaÔimaÓÉite2 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi, itaraÑ padadvayaÑ sotÈpannakÈle niÔÔhÈpesi. So 
sotÈpanno hutvÈ uparivisese appavattante “bhavissati ettha kÈraÓan”ti 
sallakkhetvÈ theraÑ Èha “bhante mÈ upari dhammadesanaÑ vaÉÉhayittha, 
ettakameva hotu, kuhiÑ amhÈkaÑ SatthÈ vasatÊ”ti. VeÄuvane Èvusoti. Tena 
hi bhante tumhe purato yÈtha, mayhaÑ eko sahÈyako atthi, amhehi ca 
aÒÒamaÒÒaÑ katikÈ katÈ “amhesu yo amataÑ paÔhamaÑ adhigacchati, so 
itarassa Èrocet|”ti. AhaÑ taÑ paÔiÒÒaÑ mocetvÈ sahÈyakaÑ gahetvÈ 
tumhÈkaÑ gatamaggeneva Satthu santikaÑ ÈgamissÈmÊti paÒcapatiÔÔhitena 
therassa pÈdesu nipatitvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ theraÑ uyyojetvÈ 
paribbÈjakÈ rÈmÈbhimukho agamÈsi. 

 Atha kho KolitaparibbÈjako taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “ajja 
mayhaÑ sahÈyakassa mukhavaÓÓo na aÒÒadivasesu viya, addhÈ tena 
amataÑ adhigataÑ bhavissatÊ”ti amatÈdhigamaÑ pucchi. Sopissa “ÈmÈvuso 
amataÑ adhigatan”ti paÔijÈnitvÈ tameva gÈthaÑ abhÈsi. GÈthÈpariyosÈne 
Kolito sotÈpattiphale patiÔÔhahitvÈ Èha “kuhiÑ kira samma amhÈkaÑ SatthÈ 
vasatÊ”ti. VeÄuvane kira samma, evaÑ no Ècariyena Assajittherena 
kathitanti. Tena hi samma ÈyÈma, SatthÈraÑ passissÈmÈti. SÈriputtatthero ca 
nÈmesa sadÈpi Ècariyap|jakova, tasmÈ sahÈyaÑ evamÈha “samma amhehi 
adhigataÑ amataÑ amhÈkaÑ Ècariyassa SaÒcayaparibbÈjakassÈpi 
kathessÈma, bujjhamÈno paÔivijjhissati, appaÔivijjhanto amhÈkaÑ saddahitvÈ 
Satthu santikaÑ gamissati, BuddhÈnaÑ desanaÑ sutvÈ 
maggaphalapaÔivedhaÑ karissatÊ”ti. Tato dvepi janÈ SaÒcayassa santikaÑ 
agamaÑsu. 

 SaÒcayo te disvÈva “kiÑ tÈtÈ koci vo amatamaggadesako laddho”ti 
pucchi. Œma Ècariya laddho, Buddho loke uppanno, dhammo loke uppanno, 
saÑgho loke uppanno, tumhe tucche asÈre vicaratha, tasmÈ etha, Satthu 
santikaÑ gamissÈmÈti. Gacchatha tumhe, nÈhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 51; Khu 3. 27 piÔÔhesu. 
 2. Sahassanayasampanne (SÊ, SyÈ, AÑ-®Ôha 1. 124 piÔÔhe ca) 
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sakkhissÈmÊti. KiÑ kÈraÓÈti? AhaÑ mahÈjanassa Ècariyo hutvÈ vicariÑ, 
vicarantassa me ante vÈsikavÈso cÈÔiyÈ udaÒcanabhÈvappatti1 viya hoti, na 
sakkhissÈmahaÑ antevÈsikavÈsaÑ vasitunti. MÈ evaÑ karittha ÈcariyÈti. 
Hotu tÈtÈ, gacchatha tumhe, nÈhaÑ sakkhissÈmÊti. Œcariya loke Buddhassa 
uppannakÈlato paÔÔhÈya mahÈjano gandhamÈlÈdihattho gantvÈ tameva 
p|jessati, mayampi tattheva gamissÈma, tumhe kiÑ karissathÈti. TÈtÈ kiÑnu 
kho imasmiÑ loke dandhÈ bah|, udÈhu paÓÉitÈti. DandhÈ Ècariya bah|, 
paÓÉitÈ ca nÈma katipayÈ2 eva hontÊti. Tena hi tÈtÈ paÓÉitÈ paÓÉitassa 
samaÓassa Gotamassa santikaÑ gamissanti, dandhÈ dandhassa mama3 
santikaÑ Ègamissanti, gacchatha tumhe, nÈhaÑ gamissÈmÊti. Te 
“paÒÒÈyissatha tumhe ÈcariyÈ”ti pakkamiÑsu. Tesu gacchantesu SaÒcayassa 
parisÈ bhijji, tasmiÑ khaÓe ÈrÈmo tuccho ahosi. So tucchaÑ ÈrÈmaÑ disvÈ 
uÓhaÑ lohitaÑ chaÉÉesi. Tehipi saddhiÑ gacchantesu paÒcasu 
paribbÈjakasatesu SaÒcayassa aÉÉhateyyasatÈni nivattiÑsu, atha kho te 
attano antevÈsikehi aÉÉhateyyehi paribbÈjakasatehi saddhiÑ VeÄuvanaÑ 
agamaÑsu. 

 SatthÈ catuparisamajjhe nisinno dhammaÑ desento te d|ratova disvÈ 
bhikkh| Èmantesi “ete bhikkhave dve sahÈyakÈ Ègacchanti Kolito ca 
Upatisso ca, etaÑ me sÈvakayugaÑ bhavissati aggaÑ bhaddayugan”ti. Te 
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, nisÊditvÈ ca pana BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “labheyyÈma mayaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
labheyyÈma upasampadan”ti. “Etha bhikkhavo”ti BhagavÈ avoca “svÈkkhÈto 
dhammo, caratha brahmacariyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti. Sabbepi 
iddhimayapattacÊvaradharÈ saÔÔhivassikattherÈ4 viya ahesuÑ. 

 Atha nesaÑ parisÈya caritavasena5 SatthÈ dhammadesanaÑ vaÉÉhesi. 
®hapetvÈ dve aggasÈvake avasesÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, aggasÈvakÈnaÑ 
pana uparimaggattayakiccaÑ na niÔÔhÈsi. KiÑ kÈraÓÈ? SÈvakapÈramiÒÈÓassa 
mahantatÈya. AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
______________________________________________________________ 
 1. UdakacalanabhÈvappatti (SyÈ), udakasiÒcanabhÈvappatti (Ka) 
 2. KadÈci (Ka) 3. DandhÈ manussÈ amhÈkaÑ (Ka) 
 4. VassasatikattherÈ (SÊ, SyÈ) 5. CariyÈvasena (SyÈ) 
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pabbajitadivasato sattame divase MagadharaÔÔhe KallavÈlagÈmakaÑ 
upanissÈya viharanto thinamiddhe okkamante SatthÈrÈ saÑvejito 
thinamiddhaÑ vinodetvÈ TathÈgatena dinnaÑ dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ 
suÓantova uparimaggattayakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ sÈvakapÈramiÒÈÓassa 
matthakaÑ patto. SÈriputtattherovi pabbajitadevasato aÉÉhamÈsaÑ 
atikkamitvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ tameva RÈjagahaÑ upanissÈya 
S|karakhataleÓe viharanto attano bhÈgineyyassa DÊghanakhaparibbÈjakassa 
VedanÈpariggahasuttante desiyamÈne suttÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ parassa 
vaÉÉhitabhattaÑ paribhuÒjanto viyasÈvakapÈramiÒÈÓassa matthakaÑ patto. 
Nanu cÈyasmÈ mahÈpaÒÒo, atha kasmÈ MahÈmoggallÈnato ciratarena 
sÈvakapÈramiÒÈÓaÑ pÈpuÓÊti? ParikammamahantatÈya. YathÈ hi 
duggatamanussÈ yattha katthaci gantukÈmÈ khippameva nikkhamanti, 
rÈj|naÑ pana hatthivÈhanakappanÈdiÑ mahantaÑ parikammaÑ laddhuÑ 
vaÔÔati, evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. 

 TaÑ divasaÒÒeva pana SatthÈ vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya VeÄuvane 
sÈvakasannipÈtaÑ katvÈ dvinnaÑ therÈnaÑ aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ datvÈ 
pÈtimokkhaÑ uddisi. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “SatthÈ mukholokanena 
bhikkhaÑ1 deti, aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ dadantena nÈma paÔhamaÑ 
pabbajitÈnaÑ paÒcavaggiyÈnaÑ dÈtuÑ vaÔÔati, ete anolokentena 
YasatherappamukhÈnaÑ paÒcapaÓÓÈsabhikkh|naÑ dÈtuÑ vaÔÔati, ete 
anolokentena BhaddavaggiyÈnaÑ tiÑsajanÈnaÑ, ete anolokentena 
UruvelakassapÈdÊnaÑ tebhÈtikÈnaÑ ete pana ettake mahÈthere pahÈya 
sabbapacchÈ pabbajitÈnaÑ aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ dadantena mukhaÑ oloketvÈ 
dinnan”ti2. SatthÈ “kiÑ kathetha bhikkhave”ti pucchitvÈ “idaÑ nÈmÈ”ti 
vutte nÈhaÑ bhikkhave mukhaÑ oloketvÈ bhikkhaÑ demi, etesaÑ pana 
attanÈ attanÈ3 patthitapattitameva demi. AÒÒÈtakoÓÉaÒÒo hi ekasmiÑ sasse 
nava vÈre aggasassadÈnaÑ dadanto aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthetvÈ nÈdÈsi, 
aggadhammaÑ pana arahattaÑ sabbapaÔhamaÑ paÔivijjhituÑ patthetvÈ 
adÈsÊti. KadÈ pana BhagavÈti. SuÓissatha bhikkhaveti. Œma bhanteti. 
BhagavÈ atÊtaÑ Èhari– 

 Bhikkhave ito ekanavutikappe VipassÊ nÈma BhagavÈ loke udapÈdi. 
TadÈ MahÈkÈÄo C|ÄakÈÄoti dvebhÈtikÈ kuÔumbikÈ mahantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkh|naÑ (SyÈ) 2. DinnaÑ ayuttaÑ vatÈti vadiÑsu (Ka) 
 3. Attano attano (Ka) 
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sÈlikkhettaÑ vapÈpesuÑ. AthekadivasaÑ C|ÄakÈÄo sÈlikkhettaÑ gantvÈ 
ekaÑ sÈligabbhaÑ phÈletvÈ khÈdi, taÑ atimadhuraÑ ahosi. So 
Buddhappamukhassa saÑghassa sÈligabbhadÈnaÑ dÈtukÈmo hutvÈ 
jeÔÔhabhÈtikaÑ upasa~kamitvÈ “bhÈtika sÈligabbhaÑ phÈletvÈ BuddhÈnaÑ 
anucchavikaÑ katvÈ pacÈpetvÈ dÈnaÑ demÈ”ti Èha. “KiÑ vadesi tÈta, 
sÈligabbhaÑ phÈletvÈ dÈnaÑ nÈma neva atÊte bh|tapubbaÑ, na anÈgatepi 
bhavissati, mÈ sassaÑ nÈsayÊ”ti1 vuttopi so punappunaÑ yÈciyeva. Atha 
naÑ bhÈtÈ “tena hi sÈlikkhettaÑ dve koÔÔhÈse katvÈ mama koÔÔhÈsaÑ 
anÈmasitvÈ attano koÔÔhÈse khette yaÑ icchasi, taÑ karohÊ”ti Èha. So 
“sÈdh|”ti khettaÑ vibhajitvÈ bah| manusse hatthakammaÑ yÈcitvÈ 
sÈligabbhaÑ phÈletvÈ nirudakena khÊrena2 pacÈpetvÈ 
sappimadhusakkharÈdÊhi yojetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
dÈnaÑ datvÈ bhattakiccapariyosÈne “idaÑ bhante mama aggadÈnaÑ 
aggadhammassa sabbapaÔhamaÑ paÔivedhÈya saÑvattat|”ti Èha. SatthÈ 
“evaÑ hot|”ti anumodanamakÈsi. 

 So khettaÑ3 gantvÈ olokento sakalakkhettaÑ4 kaÓÓikabaddhehi viya 
sÈlisÊsehi saÒchannaÑ disvÈ paÒcavidhapÊtiÑ paÔilabhitvÈ “lÈbhÈ vata me”ti 
cintetvÈ puthukakÈle puthukaggaÑ nÈma adÈsi, gÈmavÈsÊhi saddhiÑ 
aggasassadÈnaÑ nÈma adÈsi, lÈyane lÈyanaggaÑ, veÓikaraÓe veÓaggaÑ, 
kalÈpÈdÊsu kalÈpaggaÑ, khalaggaÑ, khalabhaÓÉaggaÑ5, koÔÔhagganti. EvaÑ 
ekasasse nava vÈre aggadÈnaÑ adÈsi. Tassa sabbavÈresu 
gahitagahitaÔÔhÈnaÑ parip|ri, sassaÑ atirekaÑ uÔÔhÈnasampannaÑ ahosi. 
Dhammo hi nÈmesa attÈnaÑ rakkhantaÑ rakkhati. TenÈha BhagavÈ– 

   “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ, 
   Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti. 
   EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, 
   Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti6. 
______________________________________________________________ 
 1. Na sassaÑ nÈsehÊti (Ka) 2. Nirudake khÊre (SÊ, SyÈ) 
 3. PacchÈ khettaÑ (SÊ) 4. Sakalakhette (SÊ, SyÈ) 
 5. KhaÄaggaÑ maddanaggaÑ minaggaÑ (Ka) AÑ-®Ôha 1. 111 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 6. Khu 2. 272; Khu 5. 215 piÔÔhesu. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 63 

Evamesa VipassÊsammÈsambuddhakÈle aggadhammaÑ paÔhamaÑ 
paÔivijjhituÑ pattento nava vÈre aggadÈnÈni adÈsi. Ito 
satasahassakappamatthake pana HaÑsavatÊnagare 
padumuttarasambuddhakÈlepi sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ tassa Bhagavato 
pÈdam|le nipajjitvÈ aggadhammassa paÔhamaÑ paÔivijjhanatthameva 
patthanaÑ Ôhapesi. Iti iminÈ patthitameva mayÈ dinnaÑ, nÈhaÑ bhikkhave 
mukhaÑ oloketvÈ demÊti. 

 YasakulaputtappamukhÈ paÒcapaÒÒÈsa janÈ kiÑ kammaÑ kariÑsu 
bhanteti. Etepi ekassa Buddhassa santike arahattaÑ patthentÈ bahuÑ 
puÒÒakammaÑ katvÈ aparabhÈge anuppanne Buddhe sahÈyakÈ hutvÈ 
vaggabandhanena puÒÒÈni karontÈ anÈthamatasarÊrÈni paÔijaggantÈ 
vicariÑsu. Te ekadivasaÑ sagabbhaÑ itthiÑ kÈlakataÑ disvÈ 
“jhÈpessÈmÈ”ti susÈnaÑ hariÑsu. Tesu paÒca jane “tumhe jhÈpethÈ”ti 
susÈne ÔhapetvÈ sesÈ gÈmaÑ paviÔÔhÈ. YasadÈrako taÑ matasarÊraÑ s|lehi 
vijjhitvÈ parivattetvÈ parivattetvÈ jhÈpento asubhasaÒÒaÑ paÔilabhi, 
itaresampi catunnaÑ janÈnaÑ “passatha bho, imaÑ sarÊraÑ tattha tattha 
viddhaÑsitacammaÑ1, kabaragor|paÑ viya asuciÑ duggandhaÑ 
paÔik|lan”ti dassesi. Tepi tattha asubhasaÒÒaÑ paÔilabhiÑsu. Te paÒcapi 
janÈ gÈmaÑ gantvÈ sesasahÈyakÈnaÑ kathayiÑsu. Yaso pana dÈrako gehaÑ 
gantvÈ mÈtÈpit|naÒca bhariyÈya ca kathesi. Te sabbepi asubhaÑ 
bhÈvayiÑsu. IdametesaÑ pubbakammaÑ. Teneva yasassa itthÈgÈre 
susÈnasaÒÒÈ uppajji, tÈya ca upanissayasampattiyÈ sabbesampi 
visesÈdhigamo nibbatti. EvaÑ imepi attanÈ patthitameva labhiÑsu. NÈhaÑ 
mukhaÑ oloketvÈ dammÊti. 

 BhaddavaggiyasahÈyakÈ pana kiÑ kammaÑ kariÑsu bhanteti. Etepi 
pubbabuddhÈnaÑ santike arahattaÑ patthetvÈ puÒÒÈni katvÈ aparabhÈge 
anuppanne Buddhe tiÑsa dhuttÈ hutvÈ TuÓÉilovÈdaÑ sutvÈ 
saÔÔhivassasahassÈni paÒca sÊlÈni rakkhiÑsu. EvaÑ imepi attanÈ 
patthitameva labhiÑsu. NÈhaÑ mukhaÑ oloketvÈ dammÊti. 

 UruvelakassapÈdayo pana kiÑ kammaÑ kariÑsu bhanteti. Tepi 
arahattameva patthetvÈ puÒÒÈni kariÑsu. Ito hi dvenavutikappe 
______________________________________________________________ 
 1. ViddhastacammaÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 KhuddakanikÈya 64 

Tisso Phussoti dve BuddhÈ uppajjiÑsu. Phussabuddhassa Mahindo nÈma 
rÈjÈ pitÈ ahosi. TasmiÑ pana sambodhiÑ patte raÒÒo kaniÔÔhaputto paÔhama 
aggasÈvako, purohitaputto dutiya-aggasÈvako ahosi. RÈjÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ “jeÔÔhaputto me Buddho, kaniÔÔhaputto paÔhama-aggasÈvako, 
purohitaputto dutiya-aggasÈvako”ti te oloketvÈ “mameva Buddho, mameva 
dhammo, mameva saÑgho, namo tassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassÈ”ti tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ Satthu pÈdam|le 
nipajjitvÈ “bhante idÈni me navutivassasahassaparimÈÓassa Èyuno koÔiyaÑ 
nisÊditvÈ niddÈyanakÈlo viya aÒÒesaÑ gehadvÈraÑ agantvÈ yÈvÈhaÑ jÊvÈmi, 
tÈva me cattÈro paccaye adhivÈsethÈ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ nibaddhaÑ 
BuddhupaÔÔhÈnaÑ karoti. RaÒÒo pana aparepi tayo puttÈ ahesuÑ. Tesu 
jeÔÔhassa paÒca yodhasatÈni parivÈrÈni, majjhimassa tÊÓi, kaniÔÔhassa dve. Te 
“mayampi bhÈtikaÑ bhojessÈmÈ”ti pitaraÑ okÈsaÑ yÈcitvÈ alabhamÈnÈ 
punappunaÑ yÈcantÈpi alabhitvÈ paccante kupite tassa v|pasamanatthÈya 
pesitÈ1 paccantaÑ v|pasametvÈ pitu santikaÑ ÈgamiÑsu. Atha ne pitÈ 
Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ “varaÑ vo tÈtÈ dammÊ”ti Èha. 

 Te “sÈdhu devÈ”ti varaÑ gahitakaÑ katvÈ puna katipÈhaccayena pitarÈ 
“gaÓhatha tÈtÈ varan”ti vuttÈ2 “deva amhÈkaÑ aÒÒena kenaci attho natthi, 
ito paÔÔhÈya mayaÑ bhÈtikaÑ bhojessÈma, imaÑ no varaÑ dehÊ”ti ÈhaÑsu. 
Na demi tÈtÈti. NiccakÈlaÑ adento satta saÑvaccharÈni detha devÈti. Na 
demi tÈtÈti. Tena hi cha paÒca cattÈri tÊÓi dve ekaÑ saÑvaccharaÑ detha 
devÈti. Na demi tÈtÈti. Tena hi deva satta mÈse dethÈti. Cha mÈse paÒca 
mÈse cattÈro mÈse tayo mÈse detha devÈti. Na demi tÈtÈti. Hotu deva, 
ekekassa no ekekaÑ mÈsaÑ katvÈ tayo mÈse dethÈti. “SÈdhu tÈtÈ, tena hi 
tayo mÈse bhojethÈ”ti Èha. Te tuÔÔhÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ sakaÔÔhÈnameva gatÈ. 
TesaÑ pana tiÓÓampi ekova koÔÔhÈgÈriko, ekova Èyuttako, tassa 
dvÈdasanahutÈ purisaparivÈrÈ. Te te pakko sÈpetvÈ “mayaÑ imaÑ temÈsaÑ 
dasa sÊlÈni gahetvÈ dve 
______________________________________________________________ 
 1. PesetvÈ (Ka) 2. Vutte (Ka) 
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kÈsÈvÈni1 nivÈsetvÈ SatthÈrÈ sahavÈsaÑ vasissÈma, tumhe ettakaÑ nÈma 
dÈnavattaÑ gahetvÈ devasikaÑ navutisahassÈnaÑ bhikkh|naÑ 
yodhasahassassa ca sabbaÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ pavatteyyÈtha. MayaÑ hi 
ito paÔÔhÈya na kiÒci vakkhÈmÈ”ti vadiÑsu. 

 Te tayopi janÈ parivÈrasahassaÑ gahetvÈ dasa sÊlÈni samÈdÈya 
kÈsÈyavatthÈni nivÈsetvÈ vihÈreyeva vasiÑsu. KoÔÔhÈgÈriko ca Èyuttako ca 
ekato hutvÈ tiÓÓaÑ bhÈtikÈnaÑ koÔÔhÈgÈrehi vÈrena vÈrena dÈnavattaÑ 
gahetvÈ dÈnaÑ denti, kammakÈrÈnaÑ pana puttÈ yÈgubhattÈdÊnaÑ atthÈya 
rodanti. Te tesaÑ bhikkhusaÑghe anÈgateyeva yÈgubhattÈdÊni denti. 
BhikkhusaÑghassa bhattakiccÈvasÈne kiÒci atirekaÑ na bh|tapubbaÑ. Te 
“aparabhÈge dÈrakÈnaÑ demÈ”ti attanÈpi gahetvÈ khÈdiÑsu. ManuÒÒaÑ 
ÈhÈraÑ disvÈ adhivÈsetuÑ nÈsakkhiÑsu. Te pana caturÈsÊtisahassÈ ahesuÑ. 
te saÑghassa dinnadÈnavattaÑ khÈditvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
Pettivisaye nibbattiÑsu. TebhÈtikÈ pana purisasahassena saddhiÑ kÈlaÑ 
katvÈ devaloke nibbattitvÈ devalokÈ manussalokaÑ, manussalokÈ 
devalokaÑ saÑsarantÈ2 dvenavutikappe khepesuÑ. EvaÑ te tayo bhÈtaro 
arahattaÑ patthentÈ tadÈ kalyÈÓakammaÑ kariÑsu. Te attanÈ patthitameva 
labhiÑsu. NÈhaÑ mukhaÑ oloketvÈ dammÊti. 

 TadÈ pana tesaÑ Èyuttako BimbisÈro rÈjÈ ahosi, koÔÔhÈgÈriko VisÈkho 
upÈsako. Tayo rÈjakumÈrÈ tayo jaÔilÈ ahesuÑ. TesaÑ kammakÈrÈ tadÈ 
Petesu nibbattitvÈ sugatiduggativasena saÑsarantÈ imasmiÑ kappe cattÈri 
BuddhantarÈni Petalokeyeva nibbattiÑsu. Te imasmiÑ kappe 
sabbapaÔhamaÑ uppannaÑ cattÈlÊsavassasahassÈyukaÑ KakusandhaÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “amhÈkaÑ ÈhÈraÑ labhanakÈlaÑ ÈcikkhathÈ”ti 
pucchiÑsu. So “mama tÈva kÈle na labhissatha, mama pacchato 
mahÈpathaviyÈ yojanamattaÑ abhiruÄÈya KoÓÈgamano nÈma Buddho 
uppajjissati, taÑ puccheyyÈthÈ”ti Èha. Te tattakaÑ kÈlaÑ khepetvÈ tasmiÑ 
uppanne taÑ pucchiÑsu. Sopi “mama kÈle na labhissatha, mama pacchato 
mahÈpathaviyÈ yojanamattaÑ abhiruÄÈya Kassapo 
______________________________________________________________ 
 1. KÈsÈyÈni (SÊ, SyÈ) 2. NibbattitvÈ devalokÈ devalokaÑ saÑsarantÈ (SÊ, SyÈ) 
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nÈma Buddho uppajjissati, taÑ puccheyyÈthÈ”ti Èha. Te tattakaÑ kÈlaÑ 
khepetvÈ tasmiÑ uppanne taÑ pucchiÑsu. Sopi “mama kÈle na labhissatha 
mama pana pacchato mahÈpathaviyÈ yojanamattaÑ abhiruÄhÈya Gotamo 
nÈma Buddho uppajjissati, tadÈ tumhÈkaÑ ÒÈtako BimbisÈro nÈma rÈjÈ 
bhavissati, so Satthu dÈnaÑ datvÈ tumhÈkaÑ pattiÑ pÈpessati, tadÈ 
labhissathÈ”ti Èha. TesaÑ ekaÑ BuddhantaraÑ svedivasasadisaÑ1 ahosi. Te 
TathÈgate uppanne BimbisÈraraÒÒÈ paÔhamadivasaÑ dÈne dinne pattiÑ 
alabhitvÈ rattibhÈge bheravasaddaÑ katvÈ raÒÒo attÈnaÑ dassayiÑsu. So 
punadivase VeÄuvanaÑ gantvÈ2 TathÈgatassa taÑ pavattiÑ Èrocesi. 

 SatthÈ “mahÈrÈja ito dvenavutikappamatthake PhussabuddhakÈle ete 
tava ÒÈtakÈ, bhikkhusaÑghassa dinnadÈnavattaÑ khÈditvÈ petaloke 
nibbattitvÈ saÑsarantÈ KakusandhÈdayo Buddhe pucchitvÈ tehi idaÒcidaÒca 
vuttÈ ettakaÑ kÈlaÑ tava dÈnaÑ paccÈsÊsamÈnÈ hiyyo tayÈ dÈne dinne 
pattiÑ alabhamÈnÈ evamakaÑs|”ti Èha. KiÑ pana bhante idÈnipi dinne 
labhissantÊti. Œma mahÈrÈjÈti. RÈjÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
nimantetvÈ punadivase mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ito tesaÑ petÈnaÑ dibba-
annapÈnaÑ sampajjat|”ti pattiÑ adÈsi, tesaÑ tatheva nibbatti. Punadivase 
naggÈ hutvÈ attÈnaÑ dassesuÑ. RÈjÈ “ajja bhante naggÈ hutvÈ attÈnaÑ 
dassesun”ti Èrocesi. VatthÈni te na dinnÈni mahÈrÈjÈti. RÈjÈpi punadivase 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa cÊvaradÈnaÑ datvÈ “ito tesaÑ 
petÈnaÑ dibbavatthÈni hont|”ti pÈpesi3. TaÑkhaÓaÒÒeva tesaÑ 
dibbavatthÈni uppajjiÑsu, te petattabhÈvaÑ vijahitvÈ dibbattabhÈve 
saÓÔhahiÑsu. SatthÈ anumodanaÑ karonto “TirokuÔÔesu tiÔÔhantÊ”ti-ÈdinÈ4 
TirokuÔÔÈnumodanaÑ akÈsi. AnumodanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammÈbhisamayo ahosi. Iti SatthÈ tebhÈtikajaÔilÈnaÑ vatthuÑ kathetvÈ 
imampi dhammadesanaÑ Èhari. 

 AggasÈvakÈ pana bhante kiÑ kariÑs|ti. AggasÈvakabhÈvÈya patthanaÑ 
kariÑsu. Ito kappasatasahassÈdhikassa hi kappÈnaÑ asa~khyeyyassa 
matthake SÈriputto brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, nÈmena 
______________________________________________________________ 
 1. SvedivasaÑ viya (SyÈ) 2. ŒgantvÈ (SÊ, SyÈ) 
 3. DÈpesi (Ka) 4. Khu 1. 8; Khu 2. 129 piÔÔhesu. 
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SaradamÈÓavo nÈma ahosi. MoggallÈno gahapatimahÈsÈlakule nibbatti, 
nÈmena SirivaÉÉhanakuÔumbiko nÈma ahosi. Te ubhopi sahapaÑsukÊÄakÈ1 
sahÈyakÈ ahesuÑ. Tesu SaradamÈÓavo pitu accayena kulasantakaÑ 
mahÈdhanaÑ paÔipajjitvÈ2 ekadivasaÑ rahogato cintesi “ahaÑ 
idhalokattabhÈvameva jÈnÈmi, no paralokattabhÈvaÑ. JÈtasattÈnaÒca 
maraÓaÑ nÈma dhuvaÑ, mayÈ ekaÑ pabbajjaÑ pabbajitvÈ 
mokkhadhammagavesanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So sahÈyakaÑ upasa~kamitvÈ 
Èha “samma SirivaÉÉhana ahaÑ pabbajitvÈ mokkhadhammaÑ gavesissÈmi, 
tvaÑ mayÈ saddhiÑ pabbajituÑ sakkhissasi, na sakkhissasÊ”ti. Na 
sakkhissÈmi samma, tvaÑyeva pabbajÈhÊti. So cintesi “paralokaÑ gacchanto 
sahÈye vÈ ÒÈtimitte vÈ gahetvÈ gato nÈma natthi, attanÈ kataÑ attanova 
hotÊ”ti. Tato ratanakoÔÔhÈgÈraÑ vivarÈpetvÈ 
kapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ pabbatapÈdaÑ 
pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbaji. Tassa eko dve tayoti evaÑ anupabbajjaÑ 
pabbajitÈ catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ ahesuÑ. So paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha ca 
samÈpattiyo nibbattetvÈ tesaÑ jaÔilÈnaÑ kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. Tepi 
sabbe paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha ca samÈpattiyo nibbattesuÑ. 

 Tena samayena AnomadassÊ nÈma SammÈsambuddho loke udapÈdi. 
NagaraÑ CandavatÊ nÈma ahosi, pitÈ YasavÈ nÈma khattiyo, mÈtÈ 
YasodharÈ nÈma devÊ, bodhi Ajjunarukkho, Nisabho ca Anomo ca dve 
aggasÈvakÈ, VaruÓo nÈma upaÔÔhÈko, SundarÈ ca SumanÈ ca dve aggasÈvikÈ 
ahesuÑ. Œyu vassasatasahassaÑ ahosi, sarÊraÑ aÔÔhapaÒÒÈsahatthubbedhaÑ, 
sarÊrappabhÈ dvÈdasayojanaÑ phari, bhikkhusatasahassaparivÈro ahosi. So 
ekadivasaÑ pacc|sakÈle mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya lokaÑ volokento 
SaradatÈpasaÑ disvÈ “ajja mayhaÑ SaradatÈpasassa santikaÑ gatapaccayena 
dhammadesanÈ ca mahatÊ bhavissati, so ca aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthessati, 
tassa sahÈyako SirivaÉÉhanakuÔumbiko dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ, 
desanÈpariyosÈne cassa parivÈrÈ catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ arahattaÑ 
pÈpuÓissanti, mayÈ tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti attano pattacÊvaramÈdÈya aÒÒaÑ 
kaÒci anÈmantetvÈ sÊho viya ekacaro hutvÈ SaradatÈpasassa 
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antevÈsikesu phalÈphalatthÈya gatesu “BuddhabhÈvaÑ me jÈnÈt|”ti 
adhiÔÔhahitvÈ passantasseva SaradatÈpasassa ÈkÈsato otaritvÈ pathaviyaÑ 
patiÔÔhÈsi. SaradatÈpaso BuddhÈnubhÈvaÒceva sarÊranipphattiÑ cassa disvÈ 
lakkhaÓamante sammasitvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgato nÈma 
agÈramajjhe vasanto rÈjÈ hoti cakkavattÊ, pabbajanto loke vivaÔÔacchado 
SabbaÒÒubuddho hoti, ayaÑ puriso nissaÑsayaÑ Buddho”ti jÈnitvÈ 
paccuggamanaÑ katvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ aggÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
adÈsi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte aggÈsane. SaradatÈpasopi attano 
anucchavikaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye catusattatisahassajaÔilÈ paÓÊtapaÓÊtÈni ojavantÈni 
phalÈphalÈni gahetvÈ Ècariyassa santikaÑ sampattÈ BuddhÈnaÒceva 
Ècariyassa ca nisinnÈsanaÑ oloketvÈ ÈhaÑsu “Ècariya mayaÑ ‘imasmiÑ 
loke tumhehi mahantataro natthÊ’ti vicarÈma1, ayaÑ pana puriso tumhehi 
mahantataro maÒÒe”ti. TÈtÈ kiÑ vadetha, sÈsapena saddhiÑ 
aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ2 SineruÑ samaÑ kÈtuÑ icchatha, 
SabbaÒÒubuddhena saddhiÑ mamaÑ upamaÑ mÈ karittha puttakÈti. Atha te 
tÈpasÈ “sacÈyaÑ ittarasatto abhavissa, amhÈkaÑ Ècariyo na evar|paÑ 
upamaÑ Èharissa, yÈva mahÈ vatÈyaÑ puriso”ti sabbeva pÈdesu nipatitvÈ 
sirasÈ vandiÑsu. Atha ne Ècariyo Èha “tÈtÈ amhÈkaÑ BuddhÈnaÑ 
anucchaviko deyyadhammo natthi, SatthÈ ca bhikkhÈcÈravelÈyaÑ idhÈgato, 
mayaÑ yathÈsatti yathÈbalaÑ deyyadhammaÑ dassÈma, tumhe yaÑ yaÑ 
paÓÊtaÑ phalÈphalaÑ, taÑ taÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ hatthe dhovitvÈ 
sayaÑ TathÈgatassa patte patiÔÔhÈpesi. SatthÈrÈ phalÈphale paÔiggahitamatte 
devatÈ dibbojaÑ pakkhipiÑsu. So tÈpaso udakampi sayameva parissÈvetvÈ 
adÈsi. Tato bhattakiccaÑ katvÈ nisinne Satthari sabbe antevÈsike pakkositvÈ 
Satthu santike sÈraÓÊyakathaÑ kathento nisÊdi. SatthÈ “dve aggasÈvakÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ Ègacchant|”ti cintesi. Te Satthu cittaÑ ÒatvÈ 
satasahassakhÊÓÈsavaparivÈrÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu. 
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 Tato SaradatÈpaso antevÈsike Èmantesi “tÈtÈ BuddhÈnaÑ 
nisinnÈsanampi nÊcaÑ, samaÓasatasahassÈnampi ÈsanaÑ natthi, ajja tumhehi 
uÄÈraÑ BuddhasakkÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, pabbatapÈdato 
vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharathÈ”ti. KathanakÈlo papaÒco viya 
hoti, iddhimato pana iddhivisayo acinteyyoti muhuttamatteneva te tÈpasÈ 
vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharitvÈ BuddhÈnaÑ yojanappamÈÓaÑ 
pupphÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ. UbhinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ tigÈvutaÑ, 
sesabhikkh|naÑ aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ, saÑghanavakassa usabhamattaÑ 
ahosi. “KathaÑ ekasmiÑ assamapade tÈva mahantÈni ÈsanÈni paÒÒattÈnÊ”ti 
na cintetabbaÑ. Iddhivisayo hesa. EvaÑ paÒÒattesu Èsanesu SaradatÈpaso 
TathÈgatassa purato aÒjaliÑ paggayha Ôhito “bhante mayhaÑ dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈya imaÑ pupphÈsanaÑ abhiruhathÈ”ti Èha. Tena vuttaÑ– 

   “NÈnÈpupphaÒca gandhaÒca, sampÈdetvÈna1 ekato. 
   PupphÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ, idaÑ vacanamabravi. 

   IdaÑ me ÈsanaÑ vÊra, paÒÒattaÑ tavanucchaviÑ. 
   Mama cittaÑ pasÈdento, nisÊda pupphamÈsane. 

   SattarattindivaÑ Buddho, nisÊdi pupphamÈsane. 
   Mama cittaÑ pasÈdetvÈ, hÈsayitvÈ sadevake”ti. 

 EvaÑ nisinne Satthari dve aggasÈvakÈ sesabhikkh| ca attano attano 
pattÈsane2 nisÊdiÑsu. SaradatÈpaso mahantaÑ pupphacchattaÑ gahetvÈ 
TathÈgatassa matthake dhÈrento aÔÔhÈsi. SatthÈ “jaÔilÈnaÑ ayaÑ sakkÈro 
mahapphalo hot|”ti nirodhasamÈpattiÑ samÈpajji. Satthu samÈpattiÑ 
samÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ dve aggasÈvakÈpi sesabhikkh|pi samÈpattiÑ 
samÈpajjiÑsu. TathÈgate sattÈhaÑ nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisinne 
antevÈsikÈ bhikkhÈcÈrakÈle sampatte vanam|laphalÈphalaÑ paribhuÒjitvÈ 
sesakÈle BuddhÈnaÑ aÒjaliÑ paggayha tiÔÔhanti. SaradatÈpaso pana 
bhikkhÈcÈrampi agantvÈ pupphacchattaÑ dhÈrayamÈnova sattÈhaÑ 
pÊtisukhena vÊtinÈmesi. SatthÈ nirodhato vuÔÔhÈya dakkhiÓapasse nisinnaÑ 
paÔhama-aggasÈvakaÑ NisabhattheraÑ Èmantesi “Nisabha 
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sakkÈrakÈrakÈnaÑ tÈpasÈnaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti. Thero 
cakkavattiraÒÒo santikÈ paÔiladdhamahÈlÈbho mahÈyodho viya tuÔÔhamÈnaso 
sÈvakapÈramiÒÈÓe ÔhatvÈ pupphÈsanÈnumodanaÑ Èrabhi. Tassa 
desanÈvasÈne1 dutiyasÈvakaÑ Èmantesi “tvampi bhikkhu dhammaÑ 
desehÊ”ti, Anomatthero tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sammasitvÈ dhammaÑ 
kathesi, dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ desanÈya ekassÈpi abhisamayo nÈhosi. 
Atha SatthÈ aparimÈÓe Buddhavisaye ÔhatvÈ dhammadesanaÑ Èrabhi. 
DesanÈpariyosÈne ÔhapetvÈ SaradatÈpasaÑ sabbepi catusattatisahassajaÔilÈ 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, SatthÈ “etha bhikkhavo”ti hattaÑ pasÈresi. TesaÑ 
tÈvadeva kesamass|ni antaradhÈyiÑsu, aÔÔha parikkhÈrÈ kÈye paÔimukkÈva 
ahesuÑ. 

 SaradatÈpaso kasmÈ arahattaÑ na pattoti? VikkhittacittattÈ. So2 kira 
BuddhÈnaÑ dutiyÈsane nisÊditvÈ sÈvakapÈramiÒÈÓe ÔhatvÈ dhammaÑ 
desayato aggasÈvakassa dhammadesanaÑ sotuÑ ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya 
“aho vatÈhampi anÈgate uppajjanakabuddhassa sÈsane iminÈ sÈvakena 
paÔiladdhadhuraÑ labheyyan”ti cittaÑ uppÈdesi. So tena parivitakkena 
maggaphalapaÔivedhaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi. TathÈgataÑ pana vanditvÈ 
sammukhe ÔhatvÈ Èha “bhante tumhÈkaÑ anantarÈsane nisinno bhikkhu 
tumhÈkaÑ sÈsane ko nÈma hotÊ”ti. MayÈ pavattitaÑ dhammacakkaÑ 
anupavattento sÈvakapÈramiÒÈÓassa koÔippatto soÄasa paÒÒÈ paÔivijjhitvÈ 
Ôhito mayhaÑ sÈsane aggasÈvako Nisabho nÈma esoti. “Bhante yvÈyaÑ 
mayÈ sattÈhaÑ pupphacchattaÑ dhÈrentena sakkÈro kato, ahaÑ imassa 
phalena aÒÒaÑ SakkattaÑ vÈ brahmattaÑ vÈ na patthemi, anÈgate pana 
ayaÑ Nisabhatthero viya ekassa Buddhassa aggasÈvako bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsinti. SatthÈ “samajjhissati nu kho imassa purisassa 
patthanÈ”ti anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ olokento kappasatasahassÈdhikaÑ 
ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ samijjhanabhÈvaÑ addasa. DisvÈna 
SaradatÈpasaÑ Èha “na te ayaÑ patthanÈ moghÈ bhavissati, anÈgate pana 
kappasatasahassÈdhikaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tassa mÈtÈ 
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MahÈmÈyÈ nÈma devÊ bhavissati, pitÈ Suddhodano nÈma mahÈrÈjÈ, putto 
RÈhulo nÈma, upaÔÔhÈko Œnando nÈma, dutiya-aggasÈvako MoggallÈno 
nÈma, tvaÑ panassa paÔhama-aggasÈvako DhammasenÈpati SÈriputto nÈma 
bhavissasÊ”ti. EvaÑ tÈpasaÑ byÈkaritvÈ dhammakathaÑ kathetvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto ÈkÈsaÑ pakkhandi. 

 SaradatÈpasopi antevÈsikattherÈnaÑ santikaÑ gantvÈ sahÈyakassa 
SirivaÉÉhanakuÔumbikassa sÈsanaÑ pesesi “bhante mama sahÈyakassa 
vadetha ‘sahÈyakena te SaradatÈpasena AnomadassÊbuddhassa pÈdam|le 
anÈgate uppajjanakassa Gotamabuddhassa sÈsane paÔhama-
aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthitaÑ, tvaÑ dutiya-aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ pattehÊ’ti”. 
EvaÒca pana vatvÈ therehi puretarameva ekapassena gantvÈ SirivaÉÉhanassa 
nivesanadvÈre aÔÔhÈsi. SirivaÉÉhano “cÊrassaÑ vata me ayyo Ègato”ti Èsane 
nisÊdÈpetvÈ attanÈ nÊcÈsane1 nisinno “antevÈsikaparisÈ pana vo bhante na 
paÒÒÈyatÊ”ti pucchi. Œma samma, amhÈkaÑ assamaÑ AnomadassÊ Buddho 
Ègato, mayaÑ tassa attano balena sakkÈraÑ akarimhÈ, SatthÈ sabbesaÑ 
dhammaÑ desesi, desanÈpariyosÈne ÔhapetvÈ maÑ sesÈ arahattaÑ patvÈ 
pabbajiÑsu. AhaÑ Satthu paÔhama-aggasÈvakaÑ NisabhattheraÑ disvÈ 
anÈgate uppajjanakassa Gotamabuddhassa nÈma sÈsane paÔhama-
aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthesiÑ, tvampi tassa sÈsane dutiya-
aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthehÊti. MayhaÑ Buddhehi saddhiÑ paricayo natthi 
bhanteti. Buddhehi saddhiÑ kathanaÑ mayhaÑ bhÈro hotu, tvaÑ mahantaÑ 
sakkÈraÑ2 sajjehÊti. 

 SirivaÉÉhano tassa vacanaÑ sutvÈ attano nivesanadvÈre rÈjamÈnena 
aÔÔhakarÊsamattaÑ ÔhÈnaÑ samatalaÑ kÈretvÈ vÈlukaÑ okirÈpetvÈ 
lÈjapaÒcamÈnipupphÈni vikirÈpetvÈ nÊluppalacchadanaÑ maÓÉapaÑ kÈretvÈ 
BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ sesabhikkh|nampi ÈsanÈni paÔiyÈdetvÈ mahantaÑ 
sakkÈrasammÈnaÑ sajjetvÈ BuddhÈnaÑ nimantanatthÈya SaradatÈpasassa 
saÒÒaÑ adÈsi. TÈpaso BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ tassa 
nivesanaÑ agamÈsi. SirivaÉÉhanopi paccuggamanaÑ katvÈ TathÈgatassa 
hatthato pattaÑ gahetvÈ maÓÉapaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsanesu nisinnassa 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
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dakkhiÓodakaÑ datvÈ paÓÊtena bhojanena parivisitvÈ bhattakiccapariyosÈne 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ mahÈrahehi vatthehi acchÈdetvÈ 
“bhante nÈyaÑ Èrambho appamattakaÔÔhÈnatthÈya, iminÈva niyÈmena 
sattÈhaÑ anukampaÑ karothÈ”ti Èha. SatthÈ adhivÈsesi. So teneva niyÈmena 
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ aÒjaliÑ paggayha 
Ôhito Èha “bhante mama sahÈyo SaradatÈpaso yassa Satthussa paÔhama-
aggasÈvako bhaveyyan”ti patthesi, ahampi “tasseva dutiya-aggasÈvako 
bhaveyyan”ti patthemÊti. 

 SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ disvÈ 
byÈkÈsi “tvaÑ ito kappasatasahassÈdhikaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ 
Gotamabuddhassa dutiya-aggasÈvako bhavissasÊ”ti. BuddhÈnaÑ byÈkaraÓaÑ 
sutvÈ SirivaÉÉhano haÔÔhapahaÔÔho ahosi. SatthÈpi bhattÈnumodanaÑ katvÈ 
saparivÈro vihÈrameva gato. AyaÑ bhikkhave mama puttehi tadÈ 
patthitapatthanÈ, te yathÈpatthitameva labhiÑsu. NÈhaÑ mukhaÑ oloketvÈ 
demÊti. 

 EvaÑ vutte dve aggasÈvakÈ BhagavantaÑ vanditvÈ “bhante mayaÑ 
agÈriyabh|tÈ samÈnÈ giraggasamajjaÑ dassanÈya gatÈ”ti yÈva 
Assajittherassa santikÈ sotÈpattiphalapaÔivedhÈ sabbaÑ paccuppannavatthuÑ 
kathetvÈ “te mayaÑ bhante Ècariyassa SaÒcayassa santikaÑ gantvÈ taÑ 
tumhÈkaÑ pÈdam|le ÈnetukÈmÈ tassa laddhiyÈ nissÈrabhÈvaÑ kathetvÈ 
idhÈgamane ÈnisaÑsaÑ kathayimhÈ. So idÈni mayhaÑ antevÈsikavÈso nÈma 
cÈÔiyÈ udaÒcanabhÈvappattisadiso, na sakkhissÈmi antevÈsivÈsaÑ vasitun”ti 
vatvÈ “Ècariya idÈni mahÈjano gandhamÈlÈdihattho gantvÈ SatthÈrameva 
p|jessati, tumhe kathaÑ bhavissathÈ”ti vutte kiÑ pana imasmiÑ loke 
paÓÉitÈ bah|, udÈhu dandhÈti? “dandhÈ”ti kathite “tena hi paÓÉitÈ paÓÉitassa 
samaÓassa Gotamassa santikaÑ gamissanti, dandhÈ dandhassa mama 
santikaÑ Ègamissanti, gacchatha tumhe”ti vatvÈ ÈgantuÑ na icchi bhanteti. 
TaÑ sutvÈ SatthÈ “bhikkhave SaÒcayo attano micchÈdiÔÔhitÈya asÈraÑ 
sÈroti, sÈraÒca asÈroti gaÓhi. Tumhe pana attano paÓÉitatÈya sÈraÒca sÈrato, 
asÈraÒca asÈrato ÒatvÈ asÈraÑ pahÈya sÈrameva gaÓhitthÈ”ti1 vatvÈ imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
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 11. “AsÈre sÈramatino, sÈre cÈsÈradassino. 
 Te sÈraÑ nÈdhigacchanti, micchÈsa~kappagocarÈ. 
 
 12. SÈraÒca sÈrato ÒatvÈ, asÈraÒca asÈrato. 
 Te sÈraÑ adhigacchanti, sammÈsa~kappagocarÈ”ti. 

 Tattha asÈre sÈramatinoti cattÈro paccayÈ, dasavatthukÈ micchÈdiÔÔhi, 
tassÈ upanissayabh|tÈ dhammadesanÈti ayaÑ asÈro nÈma, tasmiÑ 
sÈradiÔÔhinoti attho. SÈre cÈsÈradassinoti dasavatthukÈ sammÈdiÔÔhi, tassÈ 
upanissayabh|tÈ dhammadesanÈti ayaÑ sÈro nÈma, tasmiÑ “nÈyaÑ sÈro”ti 
asÈradassino. Te sÈranti te pana taÑ micchÈdiÔÔhiggahaÓaÑ gahetvÈ ÔhitÈ 
kÈmavitakkÈdÊnaÑ vasena micchÈsa~kappagocarÈ hutvÈ sÊlasÈraÑ 
samÈdhisÈraÑ paÒÒÈsÈraÑ vimuttisÈraÑ vimuttiÒÈÓadassanasÈraÑ 
“paramatthasÈraÑ nibbÈnaÒca nÈdhigacchanti. SÈraÒcÈti tameva 
sÊlasÈrÈdisÈraÑ “sÈro nÈmÈyan”ti, vuttappakÈraÒca asÈraÑ “asÈro ayan”ti 
ÒatvÈ. Te sÈranti te paÓÉitÈ evaÑ sammÈdassanaÑ gahetvÈ ÔhitÈ 
nekkhammasa~kappÈdÊnaÑ vasena sammÈsa~kappagocarÈ hutvÈ taÑ 
vuttappakÈraÑ sÈraÑ adhigacchantÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. SannipatitÈnaÑ 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SÈriputtattheravatthu1 aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Nandattheravatthu 

 YathÈ agÈranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
ÈyasmantaÑ NandaÑ Èrabbha kathesi. 

 SatthÈ hi pavattitavaradhammacakko RÈjagahaÑ gantvÈ VeÄuvane 
viharanto “puttaÑ me ÈnetvÈ dassethÈ”ti SuddhodanamahÈrÈjena pesitÈnaÑ 
sahassasahassaparivÈrÈnaÑ dasannaÑ d|tÈnaÑ sabbapacchato gantvÈ 
arahattappattena KÈÄudÈyittherena gamanakÈlaÑ ÒatvÈ maggavaÓÓaÑ2 
vaÓÓetvÈ 
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vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto KapilapuraÑ nÊto ÒÈtisamÈgame 
pokkharavassaÑ atthuppattiÑ katvÈ VessantarajÈtakaÑ1 kathetvÈ 
punadivase piÓÉÈya paviÔÔho “uttiÔÔhe nappamajjeyyÈ”ti2 gÈthÈya pitaraÑ 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ “dhammaÒcare”ti3 gÈthÈya MahÈpajÈpatiÑ 
sotÈpattiphale, rÈjÈnaÒca sakadÈgÈmiphale patiÔÔhÈpesi. BhattakiccÈvasÈne 
pana RÈhulamÈtuguÓakathaÑ nissÈya CandakinnarÊjÈtakaÑ4 kathetvÈ tato 
tatiyadivase5 NandakumÈrassa abhisekagehappavesanavivÈhama~galesu 
pavattamÈnesu piÓÉÈya pavisitvÈ NandakumÈrassa hatthe pattaÑ datvÈ 
ma~galaÑ vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamanto NandakumÈrassa hatthato pattaÑ 
na gaÓhi. Sopi TathÈgatagÈravena “pattaÑ vo bhante gaÓhathÈ”ti vattuÑ 
nÈsakkhi, evaÑ pana cintesi “sopÈnasÊse pattaÑ gaÓhissatÊ”ti. SatthÈ 
tasmimpi ÔhÈne na gaÓhi. Itaro “sopÈnapÈdam|le gaÓhissatÊ”ti cintesi. SatthÈ 
tatthÈpi na gaÓhi. Itaro “rÈja~gaÓe gaÓhissatÊ”ti cintesi. SatthÈ tatthÈpi na 
gaÓhi. KumÈro nivattitukÈmo aruciyÈ gacchanto SatthugÈravena “pattaÑ 
gaÓhathÈ”ti vatthuÑ na sakkoti. “Idha gaÓhissati, ettha gaÓhissatÊ”ti cintento 
gacchati. 

 TasmiÑ khaÓe aÒÒÈ itthiyo taÑ disvÈ JanapadakalyÈÓiyÈ ÈcikkhiÑsu 
“ayye BhagavÈ NandakumÈraÑ6 gahetvÈ gato, tumhehi taÑ vinÈ 
karissatÊ”ti. SÈ udakabind|hi paggharanteheva aÉÉhullikhitehi kesehi vegena 
gantvÈ “tuvaÔaÑ kho ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti Èha. TaÑ tassÈ vacanaÑ 
tassa hadaye tiriyaÑ patitvÈ viya ÔhitaÑ. SatthÈpissa hatthato pattaÑ 
aggaÓhitvÈva taÑ vihÈraÑ netvÈ “pabbajissasi NandÈ”ti Èha. So 
BuddhagÈravena “na pabbajissÈmÊ”ti avatvÈ “Èma pabbajissÈmÊ”ti Èha. 
SatthÈ “tena hi NandaÑ pabbÈjethÈ”ti-Èha. SatthÈ KapilapuraÑ gantvÈ 
tatiyadivase NandaÑ pabbÈjesi. 

 Sattame divase RÈhulamÈtÈ kumÈraÑ ala~karitvÈ Bhagavato santikaÑ 
pesesi “passa tÈta etaÑ vÊsatisahassasamaÓaparivutaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ 
brahmar|pivaÓÓaÑ samaÓaÑ, ayaÑ te pitÈ, etassa mahantÈ nidhikumbhiyo 
ahesuÑ. TyÈssa nikkhamanato paÔÔhÈya na passÈma, gaccha naÑ dÈyajjaÑ 
yÈcassu 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 312 piÔÔhe. 2. Khu 1. 38 piÔÔhe. 3. Khu 1. 39 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 277 piÔÔhe. 5. Dutiyadivase (SÊ, Ka) 6. NandarÈjÈnaÑ (SÊ, Ka) 
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‘AhaÑ tÈta kumÈro, abhisekaÑ patvÈ cakkavattÊ bhavissÈmi, dhanena me 
attho, dhanaÑ me dehi. SÈmiko hi putto pitusantakassÈ’ti”. KumÈro 
Bhagavato santikaÑ gantvÈva pitusinehaÑ paÔilabhitvÈ haÔÔhacitto “sukhÈ te 
samaÓa chÈyÈ”ti vatvÈ aÒÒampi bahuÑ attano anur|paÑ vadanto aÔÔhÈsi. 
BhagavÈ katabhattakicco anumodanaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
KumÈropi “dÈyajjaÑ me samaÓa dehi, dÈyajjaÑ me samaÓa dehÊ”ti 
BhagavantaÑ anubandhi. BhagavÈpi kumÈraÑ na nivattÈpesi, parijanopi 
BhagavatÈ saddhiÑ gacchantaÑ nivattetuÑ nÈsakkhi. Iti so BhagavatÈ 
saddhiÑ ÈrÈmameva agamÈsi. 

 Tato BhagavÈ cintesi “yaÑ ayaÑ pitusantakaÑ dhanaÑ icchati, taÑ 
vaÔÔÈnugataÑ savighÈtaÑ, handassa bodhitale paÔiladdhaÑ sattavidhaÑ 
ariyadhanaÑ demi, lokuttaradÈyajjassa naÑ sÈmikaÑ1 karomÊ”ti. Atha kho 
BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “tena hi tvaÑ SÈriputta 
RÈhulakumÈraÑ pabbÈjehÊ”ti. Thero kumÈraÑ pabbÈjesi. Pabbajite ca 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 
punekadivasaÑ rÈjanivavesane katapÈtarÈso ekamantaÑ nisinnena raÒÒÈ 
“Bhante tumhÈkaÑ dukkarakÈrikakÈle ekÈ devatÈ maÑ upasa~kamitvÈ 
‘putto te kÈlakato’ti Èha. AhaÑ tassÈ vacanaÑ asaddahanto ‘na mayhaÑ 
putto bodhiÑ appatvÈ kÈlaÑ karotÊ”ti paÔikkhipin”ti vutte “idÈni kiÑ 
saddahissatha, pubbepi aÔÔhikÈni dassetvÈ ‘putto te mato’ti vutte na 
saddahitvÈ”ti imissÈ atthuppattiyÈ MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ2 kathesi. 
GÈthÈpariyosÈne rÈjÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. Iti BhagavÈ pitaraÑ tÊsu 
phalesu patiÔÔhÈpetvÈ bhikkhusaÑghaparivuto punadeva3 RÈjagahaÑ gantvÈ 
tato AnÈthapiÓÉikena SÈvatthiÑ ÈgamanatthÈya gahitapaÔiÒÒo niÔÔhite 
Jetavane vihÈre tattha gantvÈ vÈsaÑ kappesi. 

 EvaÑ Satthari Jetavane viharante ÈyasmÈ Nando ukkaÓÔhitvÈ 
bhikkh|naÑ etamatthaÑ Èrocesi “anabhirato ahaÑ Èvuso brahmacariyaÑ 
carÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. DÈyÈdaÑ (Ka) 2. Khu 5. 214 piÔÔhe. 3. Punadivase (Ka) 
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na sakkomi brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhaÑ paccakkhÈya 
hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. BhagavÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ ÈyasmanthaÑ NandaÑ 
pakkosÈpetvÈ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ Nanda sambahulÈnaÑ 
bhikkh|naÑ evaÑ Èrocesi ‘anabhirato Èvuso brahmacariyaÑ carÈmi, na 
sakkomi brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhaÑ paccakkhÈya 
hÊnÈyÈvattissÈmÊ’ti”. EvaÑ bhanteti. Kissa pana tvaÑ Nanda anabhirato 
brahmacariyaÑ carasi, na sakkosi brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissasÊti. SÈkiyÈnÊ maÑ1 bhante JanapadakalyÈÓÊ 
gharÈ nikkhamantassa aÉÉhullikhitehi kesehi apaloketvÈ maÑ etadavoca 
“tuvaÔaÑ kho ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti, so kho ahaÑ bhante taÑ 
anussaramÈno anabhirato brahmacariyaÑ carÈmi, na sakkomi 
brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandaÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ iddhibalena 
TÈvatiÑsadevalokaÑ Ènento antarÈmagge ekasmiÑ jhÈmakkhette 
jhÈmakhÈÓuke nisinnaÑ chinnakaÓÓanÈsana~guÔÔhaÑ ekaÑ 
paluÔÔhamakkaÔiÑ dassetvÈ TÈvatiÑsabhavane Sakkassa devaraÒÒo 
upaÔÔhÈnaÑ ÈgatÈni kakuÔapÈdÈni paÒca accharÈsatÈni dassesi. 
(KakuÔapÈdÈnÊti rattavaÓÓatÈya pÈrevatapÈdasadisapÈdÈni.)2 DassetvÈ ca 
panÈha “taÑ kiÑ maÒÒasi Nanda, katamÈ nu kho abhir|patarÈ vÈ3 
dassanÊyatarÈ vÈ3 pÈsÈdikatarÈ vÈ3 sÈkiyÈnÊ vÈ JanapadakalyÈÓÊ, imÈni vÈ 
paÒca accharÈsatÈni kakuÔapÈdÈnÊ”ti. TaÑ sutvÈ Èha “seyyathÈpi sÈ bhante 
chinnakaÓÓanÈsana~guÔÔhÈ paluÔÔhamakkaÔÊ, evameva kho bhante SÈkiyÈnÊ 
JanapadakalyÈÓÊ, imesaÑ paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ upanidhÈya 
sa~khyampi na upeti, kalampi na upeti, kalabhÈgampi na upeti, atha kho 
imÈneva paÒca accharÈsatÈni abhir|patarÈni ceva dassanÊyatarÈni ca 
pÈsÈdikatarÈni cÈ”ti. Abhirama Nanda, abhirama Nanda, ahaÑ te pÈÔibhogo 
paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÈnanti. Sace me bhante 
BhagavÈ pÈÔibhogo paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÈnaÑ, 
abhiramissÈmahaÑ bhante Bhagavati4 brahmacariyeti. 
______________________________________________________________ 
 1. Me (SyÈ) UdÈnaÔÔhakathÈyaÑ NandasuttavaÓÓanÈyaÑ passitabbÑ. 
 2. (  ) SyÈma-potthake natthi. 3. Ca (SyÈ) 4. BhagavÈ (SyÈ) 
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 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandaÑ gahetvÈ tattha antarahito 
Jetavaneyeva pÈturahosi. AssosuÑ kho bhikkh| “ÈyasmÈ kira Nando 
Bhagavato bhÈtÈ mÈtucchÈputto accharÈnaÑ hetu brahmacariyaÑ carati, 
BhagavÈ kirassa pÈÔibhogo paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya 
kakuÔapÈdÈnan”ti. Atha kho Èyasmato Nandassa sahÈyakÈ bhikkh| 
ÈyasmantaÑ NandaÑ bhatakavÈdena ca upakkitakavÈdena ca samudÈcaranti 
“bhatako kirÈyasmÈ Nando, upakkitako kirÈyasmÈ Nando, accharÈnaÑ hetu 
brahmcariyaÑ carati. BhagavÈ kirassa pÈÔibhogo paÒcannaÑ 
accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÈnan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Nando 
sahÈyakÈnaÑ bhikkh|naÑ bhatakavÈdena ca upakkitakavÈdena ca 
aÔÔiyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharanto na cirasseva yassatthÈyakulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariya pariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca kho panÈyasmÈ Nando arahataÑ ahosi. 

 AthekÈ devatÈ rattibhÈge sakalaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ Èrocesi “ÈyasmÈ bhante Nando Bhagavato bhÈtÈ 
mÈtucchÈputto ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. 
Bhagavatopi kho ÒÈÓaÑ udapÈdi “Nando ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊ”ti. SopÈyasmÈ Nando tassÈ rattiyÈ accayena 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ etadavoca “yaÑ me bhante BhagavÈ 
pÈÔibhogo paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÈnaÑ, 
muÒcÈmahaÑ bhante BhagavantaÑ etasmÈ paÔissavÈ”ti. MayÈpi kho te 
nanda cetasÈ ceto paricca vidito “Nando ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊ”ti. DevatÈpi me etamatthaÑ Èrocesi “ÈyasmÈ bhante 
Nando ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. Yadeva kho te 
Nanda anupÈdÈya 
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Èsavehi cittaÑ vimuttaÑ, athÈhaÑ mutto etasmÈ paÔissavÈti. Atha kho 
BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

 “Yassa nittiÓÓo pa~ko, maddito kÈmakaÓÔako. 
 MohakkhayaÑ anuppatto, sukhadukkhesu na vedhatÊ sa bhikkh|”ti1. 

 AthekadivasaÑ bhikkh| taÑ ÈyasmantaÑ NandaÑ pucchiÑsu “Èvuso 
Nanda pubbe tvaÑ ‘ukkaÓÔhitomhÊ’ti vadesi, idÈni te kathan”ti. Natthi me 
Èvuso gihibhÈvÈya Èlayoti. TaÑ sutvÈ bhikkh| “abh|taÑ ÈyasmÈ Nando 
katheti, aÒÒaÑ byÈkaroti, atÊtadivasesu ‘ukkaÓÔhitomhÊ’ti vatvÈ idÈni ‘natthi 
me gihibhÈvÈya Èlayo’ti kathetÊ”ti gantvÈ Bhagavato ekamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
BhagavÈ “bhikkhave atÊtadivasesu Nandassa attabhÈvo ducchannagehasadiso 
ahosi, idÈni succhannagehasadiso jÈto. AyaÑ hi dibbaccharÈnaÑ 
diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya pabbajitakiccassa matthakaÑ pÈpetuÑ vÈyamanto taÑ 
kiccaÑ patto”ti2 vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 13. “YathÈ agÈraÑ ducchannaÑ, vuÔÔhÊ samativijjhati. 
 EvaÑ abhÈvitaÑ cittaÑ, rÈgo samativijjhati. 
 
 14. YathÈ agÈraÑ succhannaÑ, vuÔÔhÊ na samativijjhati. 
 EvaÑ subhÈvitaÑ cittaÑ, rÈgo na samativijjhatÊ”ti. 

 Tattha agÈranti yaÑkiÒci gehaÑ. Ducchannanti viraÄacchannaÑ 
chiddÈvachiddaÑ. SamativijjhatÊti vassavuÔÔhi vinivijjhati. AbhÈvitanti taÑ 
agÈraÑ vuÔÔhi viya bhÈvanÈya rahitattÈ abhÈvitaÑ cittaÑ rÈgo samativijjhati. 
Na kevalaÑ rÈgova, dosamohamÈnÈdayo sabbakilesÈ tathÈr|paÑ cittaÑ 
ativiya vijjhantiyeva. SubhÈvitanti samathavipassanÈbhÈvanÈhi subhÈvitaÑ. 
Evar|paÑ cittaÑ succhannaÑ gehaÑ vuÔÔhi viya rÈgÈdayo kilesÈ 
ativijjhituÑ na sakkontÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. MahÈjanassa 
desanÈ sÈtthikÈ ahosi. 

 Atha kho bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
BuddhÈ nÈma acchariyÈ, JanapadakalyÈÓiÑ nissÈya ukkaÓÔhito nÈmÈyasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 104 piÔÔhe. 2. TaÑ kiccaÑ matthakaÑ pattoti (Ka) 
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Nando SatthÈrÈ devaccharÈ1 ÈmisaÑ katvÈ vinÊto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti 
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa mayÈ mÈtugÈmena palobhetvÈ 
vinÊtoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasivÈsÊ KappaÔo2 
nÈma vÈÓijo ahosi. Tasseko gadrabho kumbhabhÈraÑ vahati, ekadivasena3 
satta yojanÈni gacchati. So ekasmiÑ samaye gadrabhabhÈrakehi saddhiÑ 
TakkasilaÑ gantvÈ yÈva bhaÓÉassa vissajjanaÑ, tÈva gadrabhaÑ carituÑ 
vissajjesi. Athassa so gadrabho parikhÈpiÔÔhe caramÈno ekaÑ gadrabhiÑ 
disvÈ upasa~kami, sÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karontÊ Èha “kuto 
ÈgatosÊ”ti. BÈrÈÓasitoti. Kena kammenÈti. VÈÓijjakammenÈti. KittakaÑ 
bhÈraÑ vahasÊti. KumbhabhÈranti. EttakaÑ bhÈraÑ vahanto kati yojanÈni 
gacchasÊti. Satta yojanÈnÊti. GatagataÔÔhÈne te kÈci 
pÈdaparikammapiÔÔhiparikammakarÈ atthÊti. NatthÊti. EvaÑ sante 
mahÈdukkhaÑ nÈma anubhosÊti. KiÒcÈpi hi tiracchÈnagatÈnaÑ 
pÈdaparikammÈdikÈrakÈ nÈma natthi, kÈmasaÑyojanaghaÔÔanatthÈya pana 
evar|paÑ kathaÑ kathesi. So tassÈ kathÈya ukkaÓÔhi. KappaÔopi bhaÓÉaÑ 
vissajjetvÈ tassa santikaÑ ÈgantvÈ “ehi tÈta gamissÈmÈ”ti Èha. Gacchatha 
tumhe, nÈhaÑ gamissÈmÊti. Atha naÑ punappunaÑ yÈcitvÈ “anicchantaÑ 
paribhÈsetvÈ4 naÑ nessÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   PatodaÑ te karissÈmi, soÄasa~gulikaÓÔakaÑ. 
   LaÒchindissÈmi te kÈyaÑ, evaÑ jÈnÈhi gadrabhÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ gadrabho “evaÑ sante ahampi te kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “PatodaÑ me karissasi, soÄasa~gulikaÓÔakaÑ. 
   Purato patiÔÔhahitvÈna, uddharitvÈna pacchato. 
   DantaÑ5 te pÈtayissÈmi, evaÑ jÈnÈhi kappaÔÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DevaccharÈya (Ka) 2. Kappako (SyÈ) 3. Divase divase (SyÈ) 
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 TaÑ sutvÈ vÈÓijo “kena nu kho kÈraÓena esa evaÑ vadatÊ”ti cintetvÈ ito 
cito ca olokento taÑ gadrabhiÑ disvÈ “imÈyesa evaÑ sikkhÈpito bhavissati, 
“evar|piÑ nÈma te gadrabhiÑ ÈnessÈmÊ’ti mÈtugÈmena naÑ palobhetvÈ 
nessÈmÊ”ti imaÑ gÈthamÈha– 

   “CatuppadiÑ sa~khamukhiÑ, nÈriÑ sabba~gasobhiniÑ. 
   BhariyaÑ te ÈnayissÈmi, evaÑ jÈnÈhi gadrabhÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ tuÔÔhacitto gadrabho imaÑ gÈthamÈha– 

   “CatuppadiÑ sa~khamukhiÑ, nÈriÑ sabba~gasobhiniÑ. 
   BhariyaÑ me Ènayissasi, evaÑ jÈnÈhi kappaÔa. 
   KappaÔa bhiyyo gamissÈmi, yojanÈni catuddasÈ”ti. 

 Atha naÑ kappaÔo “tena hi ehÊ”ti gahetvÈ sakaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. So 
katipÈhaccayena naÑ Èha “nanu maÑ tumhe ‘bhariyaÑ te ÈnayissÈmÊ’ti 
avocutthÈ”ti. Œma vuttaÑ, nÈhaÑ attano kathaÑ bhindissÈmi, bhariyaÑ te 
ÈnessÈmi, vetanaÑ pana tuyhaÑ ekakasseva dassÈmi, tuyhaÑ vetanaÑ 
dutiyassa1 pahotu vÈ mÈ vÈ, tvameva jÈneyyÈsi. UbhinnaÑ pana vo 
saÑvÈsamanvÈya puttÈ vijÈyissanti, tehipi bah|hi saddhiÑ tuyhaÑ taÑ 
pahotu vÈ mÈ vÈ, tvameva jÈneyyÈsÊti. Gadrabho tasmiÑ kathenteyeva 
anapekkho ahosi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “tadÈ bhikkhave gadrabhÊ 
JanapadakalyÈÓÊ ahosi, gadrabho Nando, vÈÓijo ahameva. EvaÑ pubbepesa 
mayÈ mÈtugÈmena palobhetvÈ vinÊto”ti jÈtakaÑ niÔÔhÈpesÊti. 
 

Nandattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. Cundas|karikavatthu 

 Idha socetÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
Cundas|karikaÑ nÈma purisaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. TuyhaÑ pana attadutiyassa (SÊ), tuyhaÑ attano dutiyassa (SyÈ) 
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 So kira paÒcapaÓÓÈsa vassÈni s|kare vadhitvÈ khÈdanto ca vikkiÓanto 
ca jÊvikaÑ kappesi. ChÈtakÈle sakaÔena vÊhiÑ ÈdÈya janapadaÑ gantvÈ 
ekanÈÄidvenÈÄimattena gÈmas|karapotake kiÓitvÈ sakaÔaÑ p|retvÈ ÈgantvÈ 
pacchÈnivesane vajaÑ viya ekaÑ ÔhÈnaÑ parikkhipitvÈ1 tattheva tesaÑ 
nivÈpaÑ ropetvÈ2 tesu nÈnÈgacche ca sarÊramalaÒca khÈditvÈ vaÉÉhitesu 
yaÑ yaÑ mÈretukÈmo hoti, taÑ taÑ ÈÄÈne3 niccalaÑ bandhitvÈ 
sarÊramaÑsassa uddhumÈyitvÈ bahalabhÈvatthaÑ caturassamuggarena 
pothetvÈ “bahalamaÑso jÈto”ti ÒatvÈ mukhaÑ vivaritvÈ antare daÓÉakaÑ 
datvÈ lohathÈliyÈ4 pakkuthitaÑ5 uÓhodakaÑ mukhe ÈsiÒcati. TaÑ kucchiÑ 
pavisitvÈ pakkuthitaÑ5 karÊsaÑ ÈdÈya adhobhÈgena nikkhamati, yÈva 
thokampi karÊsaÑ atthi, tÈva ÈvilaÑ hutvÈ nikkhamati, suddhe udare acchaÑ 
anÈvilaÑ hutvÈ nikkhamati. Athassa avasesaÑ udakaÑ piÔÔhiyaÑ ÈsiÒcati. 
TaÑ kÈÄacammaÑ uppÈÔetvÈ gacchati. Tato tiÓukkÈya lomÈni jhÈpetvÈ 
tikhiÓena6 asinÈ sÊsaÑ chindati. PaggharaÓakaÑ lohitaÑ bhÈjanena 
paÔiggahetvÈ maÑsaÑ lohitena madditvÈ7 pacitvÈ puttadÈramajjhe nisinno 
khÈditvÈ sesaÑ vikkiÓÈti. Tassa iminÈva niyÈmena jÊvikaÑ kappentassa 
paÒcapaÓÓÈsa vassÈni atikkantÈni. TathÈgate dhuravihÈre vasante 
ekadivasampi pupphamuÔÔhimattena p|jÈ vÈ kaÔacchumattaÑ bhikkhadÈnaÑ 
vÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci puÒÒaÑ nÈma nÈhosi. Athassa sarÊre rogo uppajji, 
jÊvantasseva AvÊcimahÈnirayasantÈpo upaÔÔhahi. AvÊcisantÈpo nÈma 
yojanasate ÔhatvÈ olokentassa akkhÊnaÑ bhijjanasamattho8 pariÄÈho hoti. 
Vuttampi cetaÑ– 

   “Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈyutÈ. 
   SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ”ti9. 

 NÈgasenattherena panassa pÈkatikaggisantÈpato adhimattatÈya ayaÑ 
upamÈ vuttÈ “yathÈ mahÈrÈja k|ÔÈgÈramatto pÈsÈÓopi nerayikaggimhi 
pakkhitto khaÓena vilayaÑ gacchati. NibbattasattÈ panettha 
______________________________________________________________ 
 1. ParicchinditvÈ (SÊ) 2. NivÈsÈpetvÈ (Ka) 3. ŒÄÈhane (SyÈ, Ka) 
 4. LohanÈÄiyÈ (SyÈ) 5. PakkaÔÔhitaÑ (SÊ) 6. TiÓhena (SÊ, SyÈ) 
 7. VaÉÉhetvÈ (SÊ) 8. AkkhÊni bhindanasamattho (SyÈ, Ka) 
 9. Ma 3. 222; AÑ 1. 140 piÔÔhesu. 
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kammabalena mÈtukucchigatÈ viya na vilÊyantÊ”ti1. Tassa tasmiÑ santÈpe 
upaÔÔhite kammasarikkhako ÈkÈro uppajji. Gehamajjheyeva s|kararavaÑ 
ravitvÈ jaÓÓukehi vicaranto puratthimavatthumpi pacchimavatthumpi 
gacchati. Athassa gehamÈnusakÈ taÑ daÄhaÑ gahetvÈ mukhaÑ pidahanti. 
KammavipÈko nÈma na sakkÈ kenaci paÔibÈhituÑ. So viravantova ito cito ca 
vicarati. SamantÈ sattasu gharesu manussÈ niddaÑ na labhanti. 
MaraÓabhayena tajjitassa pana bahinikkhamanaÑ nivÈretuÑ asakkonto 
sabbo gehajano yathÈ antoÔhito bahi vicarituÑ na sakkoti, tathÈ gehadvÈrÈni 
thaketvÈ bahigehaÑ parivÈretvÈ rakkhanto acchati. Itaro antogeheyeva 
nirayasantÈpena viravanto ito cito ca vicarati. EvaÑ sattadivasÈni vicaritvÈ 
aÔÔhame2 divase kÈlaÑ katvÈ AvÊcimahÈniraye nibbatti. AvÊcimahÈnirayo 
Devad|tasuttena3 vaÓÓetabboti. 

 Bhikkh| tassa gharadvÈrena gacchantÈ taÑ saddaÑ sutvÈ 
“s|karasaddo”ti saÒÒino hutvÈ vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike nisinnÈ 
evamÈhaÑsu “bhante Cundas|karikassa gehadvÈraÑ pidahitvÈ s|karÈnaÑ 
mÈriyamÈnÈnaÑ ajjasattamo divaso, gehe kÈci ma~galakiriyÈ bhavissati 
maÒÒe. Ettake nÈma bhante s|kare mÈrentassa ekampi mettacittaÑ vÈ 
kÈruÒÒaÑ vÈ natthi, na vata no evar|po kakkhaÄo pharuso satto 
diÔÔhapubbo”ti. SatthÈ “na bhikkhave so ime sattadivase4 s|kare mÈreti, 
kammasarikkhakaÑ panassa vipÈkaÑ udapÈdi, jÊvantasseva 
AvÊcimahÈnirayasantÈpo upaÔÔhÈsi. So tena santÈpena satta divasÈni 
s|kararavaÑ ravanto antonivesane vicaritvÈ ajja kÈlaÑ katvÈ AvÊcimhi 
nibbatto”ti vatvÈ “bhante idha loke evaÑ socitvÈ puna gantvÈ 
socanaÔÔhÈneyeva nibbatto”ti vutte “Èma bhikkhave, pamattÈ nÈma gahaÔÔhÈ 
vÈ hontu pabbajitÈ vÈ, ubhayattha socantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 15. “Idha socati pecca socati, 
 PÈpakÈrÊ ubhayattha socati. 
 So socati so vihaÒÒati, 
 DisvÈ kammakiliÔÔhamattano”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 11. 69 piÔÔhe. 2. Sattame (SÊ) 
 3. Ma 3. 216; AÑ 1. 137 piÔÔhesu. 4. Imesu sattadivasesu (Ka) 
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  Tattha pÈpakÈrÊti nÈnappakÈrassa pÈpakammassa kÈrako puggalo 
“akataÑ vata me kalyÈÓaÑ, kataÑ pÈpan”ti ekaÑseneva maraÓasamaye idha 
socati, idamassa kammasocanaÑ. VipÈkaÑ anubhavanto pana pecca socati, 
idamassa paraloke vipÈkasocanaÑ. EvaÑ so ubhayattha socatiyeva. Teneva 
kÈraÓena jÊvamÈnoyeva so Cundas|karikopi socati. DisvÈ kammakiliÔÔhanti 
attano kiliÔÔhakammaÑ passitvÈ nÈnappakÈrakaÑ vilapanto vihaÒÒatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. MahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

Cundas|karikavatthu dasamaÑ. 
______ 

 
11. Dhammika-upÈsakavatthu 

 Idha modatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Dhammika-upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira paÒcasatÈ Dhammika-upÈsakÈ nÈma ahesuÑ. Tesu 
ekekassa paÒca paÒca upÈsakasatÈni parivÈrÈ. Yo tesaÑ jeÔÔhako, tassa satta 
puttÈ satta dhÊtaro. Tesu ekekassa ekekÈ salÈkayÈgu salÈkabhattaÑ 
pakkhikabhattaÑ nimantanabhattaÑ uposathikabhattaÑ ÈgantukabhattaÑ 
saÑghabhattaÑ vassÈvÈsikaÑ ahosi. Tepi sabbeva anujÈtaputtÈ nÈma 
ahesuÑ. Iti cuddasannaÑ puttÈnaÑ bhariyÈya upÈsakassÈti soÄasa 
salÈkayÈgu-ÈdÊni pavattanti. Iti so saputtadÈro sÊlavÈ kalyÈÓadhammo 
dÈnasaÑvibhÈgarato ahosi. Athassa aparabhÈge rogo uppajji, Èyusa~khÈro 
parihÈyi. So dhammaÑ sotukÈmo “aÔÔha vÈ me soÄasa vÈ bhikkh| pesethÈ”ti 
Satthu santikaÑ pahiÓi. SatthÈ pesesi. Te gantvÈ tassa maÒcaÑ parivÈretvÈ 
paÒÒattesu Èsanesu nisinnÈ. “Bhante ayyÈnaÑ me dassanaÑ dullabhaÑ 
bhavissati, dubbalomhi, etaÑ me suttaÑ sajjhÈyathÈ”ti vutte kataraÑ suttaÑ 
sotukÈmo upÈsakÈti. “SabbabuddhÈnaÑ avijahitaÑ SatipaÔÔhÈnasuttan”ti 
vutte “ekÈyano ayaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ 
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visuddhiyÈ”ti1 suttantaÑ paÔÔhapesuÑ. TasmiÑ khaÓe chahi devalokehi 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ sahassasindhavayuttÈ diyaÉÉhayojanasatikÈ cha 
rathÈ ÈgamiÑsu. Tesu ÔhitÈ devatÈ “amhÈkaÑ devalokaÑ nessÈma, 
amhÈkaÑ devalokaÑ nessÈma, ambho mattikabhÈjanaÑ bhinditvÈ 
suvaÓÓabhÈjanaÑ gaÓhanto viya amhÈkaÑ devaloke abhiramituÑ idha 
nibbattÈhi, amhÈkaÑ devaloke abhiramituÑ idha nibbattÈhÊ”ti vadiÑsu. 
UpÈsako dhammassavanantarÈyaÑ anicchanto “Ègametha ÈgamethÈ”ti Èha. 
Bhikkh| “amhe vÈretÊ”ti saÒÒÈya tuÓhÊ ahesuÑ. 

 Athassa puttadhÊtaro “amhÈkaÑ pitÈ pubbe dhammassavanena atitto 
ahosi, idÈni pana bhikkh| pakkosÈpetvÈ sajjhÈyaÑ kÈretvÈ sayameva vÈreti, 
maraÓassa abhÈyanakasatto nÈma natthÊ”ti viraviÑsu. Bhikkh| “idÈni 
anokÈso”ti uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. UpÈsako thokaÑ vÊtinÈmetvÈ satiÑ 
paÔilabhitvÈ putte pucchi “kasmÈ kandathÈ”ti. “TÈta tumhe bhikkh| 
pakkosÈpetvÈ dhammaÑ suÓantÈ sayameva vÈrayittha, atha mayaÑ 
maraÓassa abhÈyanakasatto nÈma natthÊ”ti kandimhÈti. AyyÈ pana kuhinti. 
“AnokÈso”ti uÔÔhÈyÈsanÈ pakkantÈ tÈtÈti. “NÈhaÑ ayyehi saddhiÑ 
kathemÊ”ti vutte atha kena saddhiÑ kathetÈti. Chahi devalokehi devatÈ cha 
rathe ala~karitvÈ ÈdÈya ÈkÈse ÔhatvÈ “amhÈkaÑ devaloke abhirama, 
amhÈkaÑ deva loke abhiramÈ”ti saddaÑ karonti, tÈhi saddhiÑ kathemÊti. 
KuhiÑ tÈta rathÈ, na mayaÑ passÈmÈti. Atthi pana mayhaÑ ganthitÈni 
pupphÈnÊti. Atthi tÈtÈti. Kataro devaloko ramaÓÊyoti. SabbabodhisattÈnaÑ 
BuddhamÈtÈpit|naÒca vasitaÔÔhÈnaÑ TusitabhavanaÑ ramaÓÊyaÑ tÈtÈti. 
Tena hi “Tusitabhavanato Ègatarathe laggat|”ti pupphadÈmaÑ khipathÈti. 
Te khipiÑsu. TaÑ rathadhure laggitvÈ ÈkÈse olambi. MahÈjano tadeva 
passati, rathaÑ na passati. UpÈsako “passathetaÑ pupphadÈman”ti vatvÈ 
“Èma passÈmÈ”ti vutte “etaÑ Tusitabhavanato Ègatarathe olambati. AhaÑ 
TusitabhavanaÑ gacchÈmi, tumhe mÈ cintayittha, mama santike 
nibbattitukÈmÈ hutvÈ mayÈ kataniyÈmeneva puÒÒÈni karothÈ”ti vatvÈ kÈlaÑ 
katvÈ rathe patiÔÔhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 231; Ma 1. 70 piÔÔhesu. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 85 

 TÈvadevassa tigÈvutappamÈÓo saÔÔhisakaÔabhÈrÈla~kÈrapaÔimaÓÉito 
attabhÈvo nibbatti, accharÈsahassaÑ parivÈresi, paÒcavÊsatiyojanikaÑ 
kanakavimÈnaÑ pÈturahosi. Tepi bhikkh| vihÈraÑ anuppatte SatthÈ pucchi 
“sutÈ bhikkhave upÈsakena dhammadesanÈ”ti1. Œma bhante, antarÈyeva 
pana “ÈgamethÈ”ti vÈresi. Athassa puttadhÊtaro kandiÑsu. MayaÑ “idÈni 
anokÈso”ti uÔÔhÈyÈsanÈ nikkhantÈti. Na so bhikkhave tumhehi saddhiÑ 
kathesi, chahi devalokehi devatÈ cha rathe ala~karitvÈ ÈharitvÈ taÑ 
upÈsakaÑ pakkosiÑsu. So dhammadesanÈya antarÈyaÑ anicchanto tÈhi 
saddhiÑ kathesÊti. EvaÑ bhanteti. EvaÑ bhikkhaveti. IdÈni kuhiÑ 
nibbattoti. Tusitabhavane bhikkhaveti. Bhante idÈni idha ÒÈtimajjhe 
modamÈno vicaritvÈ idÈneva gantvÈ puna modanaÔÔhÈneyeva nibbattoti. 
“Œma bhikkhave, appamattÈ hi gahaÔÔhÈ vÈ pabbajitÈ vÈ sabbattha 
modantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 16. “Idha modati pecca modati, 
 KatapuÒÒo ubhayattha modati. 
 So modati so pamodati, 
 DisvÈ kammavisuddhimattano”ti. 

 Tattha katapuÒÒoti nÈnappakÈrassa kusalassa kÈrako puggalo “akataÑ 
vata me pÈpaÑ, kataÑ me kalyÈÓan”ti idha kammamodanena, pecca 
vipÈkamodanena modati. EvaÑ ubhayattha modati nÈma. 
Kammavisuddhinti Dhammika-upÈsakopi attano kammavisuddhiÑ 
puÒÒakammasampattiÑ disvÈ kÈlakiriyato pubbe idhalokepi modati, kÈlaÑ 
katvÈ idÈni paralokepi atimodatiyevÈti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. MahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

Dhammika-upÈsakavatthu ekÈdasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tumhehi bhikkhave upÈsakassa dhammo desitoti (Ka) 
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12. Devadattavatthu 

 Idha tappatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. 

 Devadattassa vatthu pabbajitakÈlato paÔÔhÈya yÈva pathavippavesanÈ 
DevadattaÑ Èrabbha bhÈsitÈni sabbÈni jÈtakÈni vitthÈretvÈ kathitaÑ. AyaÑ 
panettha sa~khepo–Satthari AnupiyaÑ nÈma MallÈnaÑ nigamo atthi, taÑ 
nissÈya Anupiyambavane viharanteyeva TathÈgatassa 
lakkhaÓapaÔiggahaÓadivaseyeva asÊtisahassehi ÒÈtikulehi “rÈjÈ vÈ hotu, 
Buddho vÈ, khattiyaparivÈrova vicarissatÊ”ti asÊtisahassaputtÈ paÔiÒÒÈtÈ. 
Tesu yebhuyyena pabbajitesu BhaddiyaÑ nÈma rÈjÈnaÑ AnuruddhaÑ 
ŒnandaÑ BhaguÑ KimilaÑ1 Devadattanti ime cha Sakye apabbajante disvÈ 
“mayaÑ attano putte pabbÈjema, ime cha SakyÈ na ÒÈtakÈ maÒÒe, kasmÈ2 
na pabbajantÊ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. Atha kho MahÈnÈmo Sakyo 
AnuruddhaÑ upasa~kamitvÈ “tÈta amhÈkaÑ kulÈ pabbajito natthi, tvaÑ vÈ 
pabbaja3, ahaÑ vÈ pabbajissÈmÊ”ti Èha. So pana sukhumÈlo hoti 
sampannabhogo, “natthÊ”tivacanampi tena na sutapubbaÑ. EkadivasaÒhi 
tesu chasu khattiyesu guÄakÊÄaÑ kÊÄantesu Anuruddho p|vena parÈjito 
p|vatthÈya pahiÓi, athassa mÈtÈ p|ve sajjetvÈ pahiÓi. Te khÈditvÈ puna 
kÊÄiÑsu. PunappunaÑ tasseva parÈjayo hoti. MÈtÈ panassa pahite pahite 
tikkhattuÑ p|ve pahiÓitvÈ catutthavÈre “p|vÈ natthÊ”ti pahiÓi. So “natthÊ”ti 
vacanassa asutapubbattÈ “esÈpekÈ p|vavikati bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno 
“natthip|vaÑ me ÈharathÈ”ti pesesi. MÈtÈ panassa “natthip|vaÑ kira ayye 
dethÈ”ti vutte “mama puttena ‘natthÊ’ti padaÑ na sutapubbaÑ, iminÈ pana 
upÈyena naÑ etamatthaÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti tucchaÑ suvaÓÓapÈtiÑ aÒÒÈya 
suvaÓÓapÈtiyÈ paÔikujjitvÈ pesesi. NagarapariggÈhikÈ devatÈ cintesuÑ 
“Anuruddhasakyena annabhÈrakÈle attano bhÈgabhattaÑ 
UpariÔÔhapaccekabuddhassa datvÈ ‘natthÊti me vacanassa savanaÑ mÈ hotu, 
bhojanuppatti4 ÔÔhÈnajÈnanaÑ mÈ hot|”ti patthanÈ katÈ, sacÈyaÑ 
tucchapÈtiÑ passissati, devasamÈgamaÑ pavisituÑ na labhissÈma, sÊsampi 
no sattadhÈ phaleyyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KimbilaÑ (SÊ, SyÈ) 2. TasmÈ (SÊ) 
 3. Pabbajissasi (SÊ, Ka) Vi 4. 336 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 4. BhojanuppattiyÈ (SÊ) 
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Atha naÑ pÈtiÑ dibbap|vehi puÓÓaÑ akaÑsu. TassÈ guÄamaÓÉale ÔhapetvÈ 
ugghÈÔitamattÈya p|vagandho sakalanagare chÈdetvÈ Ôhito. P|vakhaÓÉaÑ 
mukhe Ôhapitamattameva sattarasaharaÓÊsahassÈni anuphari. 

 So cintesi “nÈhaÑ mÈtu piyo, ettakaÑ me kÈlaÑ imaÑ natthip|vaÑ 
nÈma na paci, ito paÔÔhÈya aÒÒaÑ p|vaÑ nÈma na khÈdissÈmÊ”ti, so gehaÑ 
gantvÈva mÈtaraÑ pucchi “amma tumhÈkaÑ ahaÑ piyo, appiyo”ti. TÈta 
ekakkhino akkhi viya ca hadayaÑ viya ca ativiya piyo me ahosÊti. Atha 
kasmÈ ettakaÑ kÈlaÑ mayhaÑ natthi p|vaÑ na pacittha ammÈti. SÈ 
c|Ä|paÔÔhÈkaÑ pucchi “atthi kiÒci pÈtiyaÑ tÈtÈ”ti “paripuÓÓÈ ayye pÈti 
p|vehi, evar|pÈ p|vÈ nÈma me na diÔÔhapubbÈ”ti Èrocesi. SÈ cintesi 
“mayhaÑ putto puÒÒavÈ katÈbhinÊhÈro bhavissati, devatÈhi pÈtiÑ p|retvÈ 
p|vÈ pahitÈ bhavissantÊ”ti. Atha naÑ putto amma ito paÔÔhÈyÈhaÑ aÒÒaÑ 
p|vaÑ nÈma na khÈdissÈmi, natthip|vameva paceyyÈsÊti. SÈpissa tato 
paÔÔhÈya “p|vaÑ khÈditukÈmomhÊ”ti vutte tucchapÈtimeva aÒÒÈya pÈtiyÈ 
paÔikujjitvÈ pesesi. YÈva agÈramajjhe vasi, tÈvassa devatÈva p|ve1 
pahiÓiÑsu. 

 So ettakampi ajÈnanto pabbajjaÑ nÈma kiÑ jÈnissati. TasmÈ “kÈ esÈ 
pabbajjÈ nÈmÈ”ti bhÈtaraÑ pucchitvÈ ohÈritakesamassunÈ kÈsÈyanivatthena 
kaÔÔhattharake2 vÈ bidalamaÒcake vÈ3 nipajjitvÈ viÓÉÈya carantena 
viharitabbaÑ. “EsÈ pabbajjÈ nÈmÈ”ti vutte “bhÈtika ahaÑ sukhumÈlo. 
NÈhaÑ sakkhissÈmi pabbajitun”ti Èha. Tena hi tÈta kammantaÑ uggahetvÈ 
gharÈvÈsaÑ vasa. Na hi sakkÈ amhesu ekena apabbajitunti. Atha naÑ “ko 
esa kammanto nÈmÈ”ti pucchi. BhattuÔÔhÈnaÔÔhÈnampi ajÈnanto kulaputto 
kammantaÑ nÈma kiÑ jÈnissatÊti. EkadivasaÑ hi tiÓÓaÑ khattiyÈnaÑ kathÈ 
udapÈdi “bhattaÑ nÈma kuhiÑ uÔÔhahatÊ”ti. Kimilo Èha “koÔÔhe uÔÔhahatÊ”ti. 
Atha naÑ Bhaddiyo “tvaÑ bhattassa uÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ na jÈnÈsi, bhattaÑ 
nÈma ukkhaliyaÑ uÔÔhahatÊ”ti Èha. Anuruddho “tumhe dvepi na jÈnÈtha, 
bhattaÑ nÈma ratanamakuÄÈya suvaÓÓapÈtiyaÑ uÔÔhahatÊ”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. DevatÈ dibbap|ve (SyÈ) 2. KaÔÔhatthare (Ka) 3. ViraÄamaÒcake vÈ (Ka) 
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 Tesu kira ekadivasaÑ Kimilo koÔÔhato vÊhÊ otÈriyamÈne disvÈ “ete 
koÔÔheyeva jÈtÈ”ti saÒÒÊ ahosi. Bhaddiyo ekadivasaÑ ukkhalito bhattaÑ 
vaÉÉhiyamÈnaÑ disvÈ “ukkhaliyaÒÒeva uppannan”ti saÒÒÊ ahosi. 
Anuruddhena pana neva vÊhÊ koÔÔentÈ, na bhattaÑ pacantÈ, na vaÉÉhentÈ 
diÔÔhapubbÈ, vaÉÉhetvÈ pana purato Ôhapitameva passati. So 
bhuÒjitukÈmakÈle “bhattaÑ pÈtiyaÑ uÔÔhahatÊ”ti saÒÒamakÈsi. EvaÑ tayopi 
te bhattuÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ na jÈnanti. TenÈyaÑ “ko esa kammanto nÈmÈ”ti 
pucchitvÈ “paÔhamaÑ khettaÑ kasÈpetabban”ti ÈdikaÑ saÑvacchare 
saÑvacchare kattabbaÑ kiccaÑ sutvÈ “kadÈ kammantÈnaÑ anto 
paÒÒÈyissati, kadÈ mayaÑ appossukkÈ bhoge bhuÒjissÈmÈ”ti vatvÈ 
kammantÈnaÑ apariyantatÈya akkhÈtÈya1 “tena hi tvaÒÒeva gharÈvÈsaÑ 
vasa, na mayhaÑ etenattho”ti mÈtaraÑ upasa~kamitvÈ “anujÈnÈhi maÑ 
amma, pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ tÈya nÈnappakÈrehi tikkhattuÑ paÔikkhipitvÈ 
“sace te sahÈyako BhaddiyarÈjÈ pabbajissati, tena saddhiÑ pabbajÈhÊ”ti 
vutte taÑ upasa~kamitvÈ “mama kho samma pabbajjÈ tava paÔibaddhÈ”ti 
vatvÈ taÑ nÈnappakÈrehi saÒÒÈpetvÈ sattame divase attanÈ saddhiÑ 
pabbajanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhi. 

 Tato Bhaddiyo SakyarÈjÈ Anuruddho Œnando Bhagu Kimilo 
Devadattoti ime cha khattiyÈ UpÈlikappakasattamÈ devÈ viya 
dibbasampattiÑ sattÈhaÑ sampattiÑ anubhavitvÈ uyyÈnaÑ gacchantÈ viya 
catura~giniyÈ senÈya nikkhamitvÈ paravisayaÑ patvÈ rÈjÈÓÈya senaÑ 
nivattÈpetvÈ paravisayaÑ okkamiÑsu. Tattha cha khattiyÈ attano attano 
ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ “handa bhaÓe UpÈli nivattassu, 
alaÑ te ettakaÑ jÊvikÈyÈ”ti tassa adaÑsu. So tesaÑ pÈdam|le parivattitvÈ 
paridevitvÈ tesaÑ ÈÓaÑ atikkamituÑ asakkonto uÔÔhÈya taÑ gahetvÈ nivatti. 
TesaÑ dvidhÈ jÈtakÈle2 vanaÑ ÈrodanappattaÑ viya 
pathavÊkampamÈnÈkÈrappattÈ viya ahosi. UpÈli kappakopi thokaÑ gantvÈ 
nivattitvÈ “caÓÉÈ kho SÈkiyÈ, ‘iminÈ kumÈrÈ nippÈtitÈ’ti ghÈteyyumpi maÑ. 
Ime hi nÈma SakyakumÈrÈ evar|paÑ sampattiÑ pahÈya imÈni anagghÈni 
ÈbharaÓÈni kheÄapiÓÉaÑ viya chaÉÉetvÈ pabbajissanti, 
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kima~gaÑ panÈhan”ti bhaÓÉitaÑ omuÒcitvÈ tÈni ÈbharaÓÈni rukkhe 
laggetvÈ “atthikÈ gaÓhant|”ti vatvÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ tehi “kasmÈ 
nivattosÊ”ti puÔÔho tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ te ÈdÈya Satthu santikaÑ 
gantvÈ “mayaÑ bhante SÈkiyÈ nÈma mÈnanissitÈ, ayaÑ amhÈkaÑ 
dÊgharattaÑ paricÈrako, imaÑ paÔhamataraÑ pabbÈjetha, mayamassa 
abhivÈdanÈdÊni karissÈma, evaÑ no mÈno nimmÈnÈyissatÊ”ti vatvÈ taÑ 
paÔhamataraÑ pabbÈjetvÈ pacchÈ sayaÑ pabbajiÑsu. Tesu ÈyasmÈ Bhaddiyo 
teneva antaravassena tevijjo ahosi. ŒyasmÈ Anuruddho dibbacakkhuko 
hutvÈ pacchÈ MahÈvitakkasuttaÑ1 sutvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. ŒyasmÈ Œnando 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Bhagutthero ca Kimilatthero ca aparabhÈge 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. Devadatto pothujjanikaÑ 
iddhiÑ patto. 

 AparabhÈge Satthari KosambiyaÑ viharante sasÈvakasaÑghassa 
TathÈgatassa mahanto lÈbhasakkÈro nibbatti. VatthabhesajjÈdihatthÈ 
manussÈ vihÈraÑ pavisitvÈ “kuhiÑ SatthÈ, kuhiÑ SÈriputtatthero, kuhiÑ 
MahÈmoggallÈnatthero, kuhiÑ MahÈkassapatthero, kuhiÑ Bhaddiyatthero, 
kuhiÑ Anuruddhatthero, kuhiÑ Œnandatthero kuhiÑ Bhagutthero, kuhiÑ 
Kimilatthero”ti asÊtimahÈsÈvakÈnaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ olokentÈ vicaranti. 
“Devadattattero kuhiÑ nisinno vÈ, Ôhito vÈ”ti pucchanto nÈma natthi. So 
cintesi “ahampi etehi saddhiÒÒeva pabbajito, etepi khattiyapabbajitÈ, ahampi 
khattiyapabbajito, lÈbhasakkÈrahatthÈ manussÈ eteyeva pariyesanti, mama 
nÈmaÑ gahetÈpi natthi. Kena nu kho saddhiÑ ekato hutvÈ kaÑ pasÈdetvÈ 
mama lÈbhasakkÈraÑ nibbatteyyan”ti. Athassa etadahosi “ayaÑ kho rÈjÈ 
BimbisÈro paÔhamadassaneneva ekÈdasahi nahutehi saddhiÑ sotÈpattiphale 
patiÔÔhito, na sakkÈ etena saddhiÑ ekato bhavituÑ, KosalaraÒÒÈpi saddhiÑ 
na sakkÈ bhavituÑ. AyaÑ kho pana raÒÒo putto AjÈtasattu kumÈro kassaci 
guÓadose na jÈnÈti, etena saddhiÑ ekato bhavissÈmÊ”ti. So Kosambito 
RÈjagahaÑ gantvÈ kumÈrakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ cattÈro ÈsÊvise cat|su 
hatthapÈdesu ekaÑ gÊvÈya 
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pilandhitvÈ ekaÑ sÊse cumbaÔakaÑ1 katvÈ ekaÑ ekaÑsaÑ karitvÈ imÈya 
ahimekhalÈya ÈkÈsato oruyha AjÈtasattussa uccha~ge nisÊditvÈ tena bhÊtena 
“kosi tvan”ti vutte “ahaÑ Devadatto”ti vatvÈ tassa bhayavinodanatthaÑ taÑ 
attabhÈvaÑ paÔisaÑharitvÈ2 saÑghÈÔipattacÊvaradharo purato ÔhatvÈ taÑ 
pasÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ nibbattesi. So lÈbhasakkÈrÈbhibh|to “ahaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti pÈpakaÑ cittaÑ uppÈdetvÈ saha 
cittuppÈdena iddhito parihÈritvÈ SatthÈraÑ VeÄuvanavihÈre sarÈjikÈya 
parisÈya dhammaÑ desentaÑ vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ aÒjaliÑ paggayha 
“BhagavÈ bhante etarahi jiÓÓo vuÉÉho mahallako, appossukko 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyuÒjatu, ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
pariharissÈmi, niyyÈdetha me bhikkhusaÑghan”ti vatvÈ SatthÈrÈ 
kheÄÈsakavÈdena apasÈdetvÈ paÔikkhitto anattamano imaÑ paÔhamaÑ 
TathÈgate ÈghÈtaÑ bandhitvÈ pakkÈmi. 

 Athassa BhagavÈ RÈjagahe pakÈsanÊyakammaÑ kÈresi. So “pariccatto 
dÈni ahaÑ samaÓena Gotamena, idÈnissa anatthaÑ karissÈmÊ”ti 
AjÈtasatthuÑ upasa~kamitvÈ “pubbe kho kumÈra manussÈ dÊghÈyukÈ, 
etarahi appÈyukÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ tvaÑ kumÈrova samÈno 
kÈlaÑ kareyyÈsi, tena hi tvaÑ kumÈra pitaraÑ hantvÈ rÈjÈ hohi, ahaÑ 
BhagavantaÑ hantvÈ Buddho bhavissÈmÊ”ti vatvÈ tasmiÑ rajje patiÔÔhite 
TathÈgatassa3 vadhÈya purise payojetvÈ tesu sotÈpattiphalaÑ patvÈ nivattesu 
sayaÑ Gijjhak|ÔapabbataÑ abhiruhitvÈ “ahameva samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ 
voropessÈmÊ”ti silaÑ pavijjhitvÈ ruhiruppÈdakakammaÑ katvÈ iminÈpi 
upÈyena mÈretuÑ asakkonto puna NÈÄÈgiriÑ vissajjÈpesi. TasmiÑ 
Ègacchante Œnandatthero attano jÊvitaÑ Satthu pariccajitvÈ purato aÔÔhÈsi. 
SatthÈ nÈgaÑ dametvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ vihÈraÑ gantvÈ anekasahassehi 
upÈsakehi abhihaÔaÑ mahÈdÈnaÑ paribhuÒjitvÈ tasmiÑ divase 
sannipatitÈnaÑ aÔÔhÈrasakoÔisa~khÈtÈnaÑ RÈjagahavÈsÊnaÑ anupubbiÑ 
kathaÑ kathekvÈ caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamaye jÈte “aho 
ÈyasmÈ Œnando mahÈguÓo, tathÈr|pe nÈma hatthinÈge Ègacchante attano 
jÊvitaÑ 
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pariccajitvÈ Satthu puratova aÔÔhÈsÊ”ti therassa guÓakathaÑ sutvÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepesa mamatthÈya jÊvitaÑ pariccajiyevÈ”ti vatvÈ 
bhikkh|hi yÈcito C|ÄahaÑsa1mahÈhaÑsa2kakkaÔakajÈtakÈni3 kathesi. 
DevadattassÈpi kammaÑ neva pÈkaÔaÑ, tathÈ raÒÒo mÈrÈpitattÈ, na 
vadhakÈnaÑ payojitattÈ, na silÈya paviddhattÈ4 pÈkaÔaÑ ahosi, yathÈ 
NÈÄÈgirihatthino vissajjitattÈ. TadÈ hi mahÈjano “rÈjÈpi Devadatteneva 
mÈrÈpito, vadhakopi payojito, silÈpi apaviddhÈ. IdÈni pana tena NÈÄÈgiri 
vissajjÈpito, evar|paÑ nÈma pÈpakaÑ gahetvÈ rÈjÈ vicaratÊ”ti 
kolÈhalamakÈsi. 

 RÈjÈ mahÈjanassa kathaÑ sutvÈ paÒca thÈlipÈkasatÈni nÊharÈpetvÈ na 
puna tass|paÔÔhÈnaÑ agamÈsi, nÈgarÈpissa kulaÑ upagatassa 
bhikkhÈmattampi na adaÑsu. So parihÊnalÈbhasakkÈro kohaÒÒena 
jÊvitukÈmo SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ paÒca vatth|ni yÈcitvÈ BhagavatÈ 
“alaÑ Devadatta, yo icchati, so ÈraÒÒako hot|”ti paÔikkhitto kassÈvuso 
vacanaÑ sobhanaÑ, kiÑ TathÈgatassa udÈhu mama, ahaÒhi ukkaÔÔhavasena 
evaÑ vadÈmi “sÈdhu bhante bhikkh| yÈvajÊvaÑ ÈraÒÒakÈ assu, piÓÉapÈtikÈ, 
paÑsuk|likÈ, rukkham|likÈ, macchamaÑsaÑ na khÈdeyyun”ti. “Yo dukkhÈ 
muccitukÈmo, so mayÈ saddhiÑ Ègacchat|”ti vatvÈ pakkÈmi. Tassa 
vacanaÑ sutvÈ ekacce navakapabbajitÈ mandabuddhino “kalyÈÓaÑ 
Devadatto Èha, etena saddhiÑ vicarissÈmÈ”ti tena saddhiÑ ekato ahesuÑ. Iti 
so paÒcasatehi bhikkh|hi saddhiÑ tehi paÒcahi vatth|hi l|khappasannaÑ 
janaÑ saÒÒÈpento kulesu viÒÒÈpetvÈ viÒÒÈpetvÈ bhuÒjanto saÑghabhedÈya 
parakkami. So BhagavatÈ “saccaÑ kira tvaÑ Devadatta saÑghabhedÈya 
parakkamasi cakkabhedÈyÈ”ti puÔÔho “saccaÑ BhagavÈ”ti vatvÈ “garuko kho 
Devadatta saÑghabhedo”ti-ÈdÊhi ovaditopi Satthu vacanaÑ anÈdiyitvÈ 
pakkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ RÈjagahe piÓÉÈya carantaÑ disvÈ 
“ajjatagge dÈnÈhaÑ Èvuso Œnanda aÒÒatreva BhagavatÈ, aÒÒatra 
bhikkhusaÑghÈ uposathaÑ karissÈmi, saÑghakammaÑ karissÈmÊ”ti Èha. 
Thero tamatthaÑ Bhagavato Èrocesi. TaÑ viditvÈ SatthÈ 
uppannadhammasaÑvego hutvÈ 
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 1. Khu 5. 326; Khu 6. 83 piÔÔhesu. 2. Khu 6. 90 piÔÔhe. 
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“Devadatto sadevakassa lokassa anatthanissitaÑ attano AvÊcimhi 
paccanakakammaÑ karotÊ”ti vitakketvÈ– 

   “SukarÈni asÈdh|ni, attano ahitÈni ca. 
   YaÑ ve hitaÒca sÈdhuÒca, taÑ ve paramadukkaran”ti1– 

 ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ puna imaÑ udÈnaÑ udÈneti– 

   “SukaraÑ sÈdhunÈ sÈdhu, sÈdhu pÈpena dukkaraÑ, 
   PÈpaÑ pÈpena sukaraÑ, pÈpamariyehi dukkaran”ti2. 

 Atha kho Devadatto uposathadivase attano parisÈya saddhiÑ 
ekamantaÑ nisÊditvÈ “yassimÈni paÒca vatth|ni khamanti, so salÈkaÑ 
gaÓhat|”ti vatvÈ paÒcasatehi vajjiputtakehi navakehi appakataÒÒ|hi 
salÈkÈya gahitÈya saÑghaÑ bhinditvÈ te bhikkh| ÈdÈya GayÈsÊsaÑ agamÈsi. 
Tassa tattha gatabhÈvaÑ sutvÈ SatthÈ tesaÑ bhikkh|naÑ ÈnayanatthÈya dve 
aggasÈvake pesesi. Te tattha gantvÈ ÈdesanÈpÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ ceva 
iddhipÈÔihÈriyÈnusÈsaniyÈ ca anusÈsantÈ te amataÑ pÈyetvÈ ÈdÈya ÈkÈsena 
ÈgamiÑsu. KokÈlikopi kho “uÔÔhehi Èvuso Devadatta, nÊtÈ te bhikkh| 
SÈriputtamoggallÈnehi, nanu tvaÑ mayÈ vutto ‘mÈ Èvuso 
SÈriputtamoggallÈne vissÈsÊ’ti. PÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ, pÈpikÈnaÑ 
icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti vatvÈ jaÓÓukena hadayamajjhe pahari, tassa tattheva 
uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi. ŒyasmantaÑ pana SÈriputtaÑ 
bhikkhusaÑghaparivutaÑ ÈkÈsena ÈgacchantaÑ disvÈ bhikkh| ÈhaÑsu 
“bhante ÈyasmÈ SÈriputto gamanakÈle attadutiyo gato, idÈni mahÈparivÈro 
Ègacchanto sobhatÊ”ti. SatthÈ “na bhikkhave idÈneva SÈriputto sobhati, 
pubbe tiracchÈnayoniyaÑ nibbattakÈlepi mayhaÑ putto mama santikaÑ 
Ègacchanto sobhiyevÈ”ti vatvÈ– 

   “Hoti sÊlavataÑ attho, paÔisanthÈravuttinaÑ. 
   LakkhaÓaÑ passa ÈyantaÑ, ÒÈtisaÑghapurakkhataÑ. 
   Atha passasi’maÑ kÈÄaÑ, suvihÊnaÑva ÒÈtibhÊ”ti3– 
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idaÑ jÈtakaÑ kathesi. Puna bhikkh|hi “bhante Devadatto kira dve 
aggasÈvake ubhosu passesu nisÊdÈpetvÈ ‘BuddhalÊÄÈya dhammaÑ 
desessÈmÊ’ti tumhÈkaÑ anukiriyaÑ karotÊ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepesa mama anukiriyaÑ kÈtuÑ vÈyami, na pana sakkhÊ”ti vatvÈ– 

   “Api vÊraka passesi, sakuÓaÑ maÒjubhÈÓakaÑ.  
   May|ragÊvasa~kÈsaÑ, patiÑ mayhaÑ saviÔÔhakaÑ. 

   Udakathalacarassa pakkhino, 
   NiccaÑ Èmakamacchabhojino. 
   TassÈnukaraÑ saviÔÔhako, 
   SevÈle paliguÓÔhito mato”ti1– 

ÈdinÈ jÈtakaÑ vatvÈ aparÈparesupi divasesu tathÈnur|pameva kathaÑ 
Èrabbha– 

   “AcÈri vatÈyaÑ vitudaÑ vanÈni, 
   KaÔÔha~garukkhesu asÈrakesu. 
   AthÈ’sadÈ khadiraÑ jÈtasÈraÑ, 
   Yattha’bbhidÈ garuÄo uttama~gan”ti2. 

   “LasÊ ca te nipphalitÈ, matthako ca padÈlito. 
   SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, ajja kho tvaÑ virocasÊ”ti3– 

evamÈdÊni jÈtakÈni kathesi. Puna “akataÒÒ| Devadatto”ti kathaÑ Èrabbha– 

   “Akaramhasa te kiccaÑ, yaÑ balaÑ ahuvamhase. 
   MigarÈja namo tyatthu, api kiÒci labhÈmase. 
   Mama lohitabhakkhassa, niccaÑ luddÈni kubbato. 
   Dantantaragato santo, taÑ bahuÑ yampi jÊvasÊ”ti4– 

ÈdÊni jÈtakÈni kathesi. Puna vadhÈya parisakkanamassa Èrabbha– 

   “©ÈtametaÑ kuru~gassa, yaÑ tvaÑ sepaÓÓi siyyasi. 
   AÒÒaÑ sepaÓÓi gacchÈmi, na me te ruccate phalan”ti5– 
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 1. Khu 5. 54 piÔÔhe. 2. Khu 5. 56 piÔÔhe. 3. Khu 5. 33 piÔÔhe. 
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ÈdÊni jÈtakÈni kathesi. Punadivase1 “ubhato parihÊno Devadatto 
lÈbhasakkÈrato ca sÈmaÒÒato cÈ”ti kathÈsu pavattamÈnÈsu “na bhikkhave 
idÈneva Devadatto parihÊno, pubbepesa parihÊnoyevÈ”ti vatvÈ– 

   “AkkhÊ bhinnÈ paÔo naÔÔho, sakhigehe ca bhaÓÉanaÑ. 
   Ubhato paduÔÔhÈ kammantÈ, udakamhi thalamhi cÈ”ti2– 

ÈdÊni jÈtakÈni kathesi. EvaÑ RÈjagahe viharantova DevadattaÑ Èrabbha 
bah|ni jÈtakÈni kathetvÈ RÈjagahato SÈvatthiÑ gantvÈ Jetavane vihÈre 
vÈsaÑ kappesi. Devadattopi kho nava mÈse gilÈno pacchime kÈle SatthÈraÑ 
daÔÔhukÈmo hutvÈ attano sÈvake Èha “ahaÑ SatthÈraÑ daÔÔhukÈmo, taÑ me 
dassethÈ”ti. “TvaÑ samatthakÈle SatthÈrÈ saddhiÑ verÊ hutvÈ acari, na 
mayaÑ tattha nessÈmÈ”ti vutte “mÈ maÑ nÈsetha, mayÈ Satthari ÈghÈto 
kato, Satthu pana mayi kesaggamattopi ÈghÈto natthi. So hi BhagavÈ– 

   Vadhake Devadattamhi, core A~gulimÈlake. 
   DhanapÈle RÈhule ca, sabbattha samamÈnasoti3– 

dassetha me Bhagavantan”ti punappunaÑ yÈci. Atha naÑ te maÒcakenÈdÈya 
nikkhamiÑsu. Tassa ÈgamanaÑ sutvÈ bhikkh| Satthu ÈrocesuÑ “bhante 
Devadatto kira tumhÈkaÑ dassanatthÈya ÈgacchatÊ”ti. Na bhikkhave so 
tenattabhÈvena maÑ passituÑ labhissatÊti. 4Devadatto kira paÒcannaÑ 
vatth|naÑ ÈyÈcitakÈlato paÔÔhÈya puna BuddhaÑ daÔÔhuÑ na labhati4, ayaÑ 
dhammatÈ. AsukaÔÔhÈnaÒca asukaÔÔhÈnaÒca Ègato bhanteti. YaÑ icchati, taÑ 
karotu, na so maÑ passituÑ labhissatÊti. Bhante ito yojanamattaÑ Ègato, 
aÉÉhayojanaÑ, gÈvutaÑ, JetavanapokkharaÓÊsamÊpaÑ Ègato bhanteti. Sacepi 
AntojetavanaÑ pavisati, neva maÑ passituÑ labhissatÊti. DevadattaÑ 
gahetvÈ ÈgatÈ JetavanapokkharaÓÊtÊre maÒcaÑ otÈretvÈ pokkharaÓiÑ5 
nhÈyituÑ otariÑsu. Devadattopi kho maÒcato vuÔÔhÈya ubho pÈde 
bh|miyaÑ ÔhapetvÈ nisÊdi. PÈdÈ pathaviÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Puna (SÊ, SyÈ) 2. Khu 5. 32 piÔÔhe. 3. Khu 3. 51; Khu 11. 396 piÔÔhesu. 
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pavisiÑsu. So anukkamena yÈva gopphakÈ, yÈva jaÓÓukÈ, yÈva kaÔito, yÈva 
thanato, yÈva gÊvato pavisitvÈ hanukaÔÔhikassa bh|miyaÑ paviÔÔhakÈle– 

    “Imehi aÔÔhÊhi1 tamaggapuggalaÑ, 
    DevÈtidevaÑ naradammasÈrathiÑ. 
    SamantacakkhuÑ satapuÒÒalakkhaÓaÑ, 
    PÈÓehi BuddhaÑ saraÓaÑ upemÊ”ti2– 

imaÑ gÈthamÈha. IdaÑ kira ÔhÈnaÑ disvÈ TathÈgato DevadattaÑ pabbÈjesi. 
Sace hi na so pabbajissa, gihÊ hutvÈ kammaÒca bhÈriyaÑ akarissa, ÈyatiÑ 
bhavanissaraÓapaccayaÑ3 kÈtuÑ na sakkhissa, pabbajitvÈ ca pana kiÒcÈpi 
kammaÑ bhÈriyaÑ karissati, ÈyatiÑ bhavanissaraÓapaccayaÑ kÈtuÑ 
sakkhissatÊti taÑ SatthÈ pabbÈjesi. So hi ito satasahassakappamatthake 
AÔÔhissaro nÈma Paccekabuddho bhavissati, so pathaviÑ pavisitvÈ AvÊcimhi 
nibbatti. Niccale Buddhe aparajjhabhÈvena pana niccalova hutvÈ paccat|ti4 
yojanasatike Anto-avÊcimhi yojanasatubbedhamevassa sarÊraÑ nibbatti. 
SÊsaÑ yÈva kaÓÓasakkhalito upari ayakapallaÑ5 pÈvisi, pÈdÈ yÈva gopphakÈ 
heÔÔhÈ ayapathaviyaÑ paviÔÔhÈ, mahÈtÈlakkhandhaparimÈÓaÑ ayas|laÑ 
pacchimabhittito nikkhamitvÈ piÔÔhimajjhaÑ bhinditvÈ urena nikkhamitvÈ 
purimabhittiÑ pÈvisi, aparaÑ dakkhiÓabhittito nikkhamitvÈ dakkhiÓapassaÑ 
bhinditvÈ vÈmapassena nikkhamitvÈ uttarabhittiÑ pÈvisi, aparaÑ upari 
kapallato nikkhamitvÈ matthakaÑ bhinditvÈ adhobhÈgena nikkhamitvÈ 
ayapathaviÑ pÈvisi. EvaÑ so tattha niccalova pacci. 

 Bhikkh| “ettakaÑ ÔhÈnaÑ Devadatto Ègacchanto SatthÈraÑ daÔÔhuÑ 
alabhitvÈva pathaviÑ paviÔÔho”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ “na 
bhikkhave Devadatto idÈneva mayi aparajjhitvÈ pathaviÑ pÈvisi, pubbepi 
paviÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ hatthirÈjakÈle maggam|ÄhaÑ purisaÑ samassÈsetvÈ 
attano piÔÔhiÑ ÈropetvÈ khemantaÑ pÈpitassa6 puna tikkhattuÑ ÈgantvÈ 
aggaÔÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhehi (SÊ) 2. Khu 11. 116 piÔÔhe. 
 3. Œyatibhavassa ca paccayaÑ (SÊ), ÈyatiÑ bhavassa paccayaÑ (SyÈ) 
 4. Paccati (SyÈ) 5. AyakapÈlaÑ (SÊ) 6. PÈpitena tena (SÊ) 
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majjhimaÔÔhÈne m|leti evaÑ dante chinditvÈ tatiyavÈre mahÈpurisassa 
cakkhupathaÑ atikkamantassa tassa pathaviÑ paviÔÔhabhÈvaÑ dÊpetuÑ– 

   “AkataÒÒussa posassa, niccaÑ vivaradassino. 
   SabbaÑ ce pathaviÑ dajjÈ, neva naÑ abhirÈdhaye”ti1– 

IdaÑ jÈtakaÑ kathetvÈ punapi tatheva kathÈya samuÔÔhitÈya khantivÈdibh|te 
attani aparajjhitvÈ KalÈburÈjabh|tassa tassa pathaviÑ paviÔÔhabhÈvaÑ 
dÊpetuÑ KhantivÈdijÈtakaÒca2, C|ÄadhammapÈlabh|te attani aparajjhitvÈ 
MahÈpatÈparÈjabh|tassa tassa pathaviÑ paviÔÔhabhÈvaÑ dÊpetuÑ 
C|ÄadhammapÈlajÈtakaÒca3 kathesi. 

 PathaviÑ paviÔÔhe pana Devadatte mahÈjano haÔÔhatuÔÔho 
dhajapaÔÈkakadaliyo ussÈpetvÈ puÓÓaghaÔe ÔhapetvÈ “lÈbhÈ vata no”ti 
mahantaÑ chaÓaÑ anubhoti. TamatthaÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ “na 
bhikkhave idÈneva Devadatte mate mahÈjano tussati, pubbepi tussiyevÈ”ti 
vatvÈ sabbajanassa appiye caÓÉe pharuse BÈrÈÓasiyaÑ Pi~galaraÒÒe nÈma 
mate mahÈjanassa tuÔÔhabhÈvaÑ dÊpetuÑ– 

   “Sabbo jano hiÑsito Pi~galena, 
   TasmiÑ mate paccayÈ vedayanti. 
   Piyo nu te Èsi akaÓhanetto, 
   KasmÈ tuvaÑ rodasi dvÈrapÈla. 

   Na me piyo Èsi akaÓhanetto, 
   BhÈyÈmi paccÈgamanÈya tassa. 
   Ito gato hiÑseyya maccurÈjaÑ, 
   So hiÑsito Èneyya puna idhÈ”ti4– 

IdaÑ Pi~galajÈtakaÑ kathesi. Bhikkh| SatthÈraÑ pucchiÑsu “idÈni bhante 
Devadatto kuhiÑ nibbatto”ti. AvÊcimahÈniraye bhikkhaveti. Bhante idha 
tappanto vicaritvÈ puna gantvÈ tappanaÔÔhÈneyeva nibbattoti. “Œma 
bhikkhave, pabbajitÈ vÈ hontu gahaÔÔhÈ vÈ, pamÈdavihÈrino ubhayattha 
tappantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 17, 199 piÔÔhe. 2. Khu 5. 99 piÔÔhe. 
 3. Khu 5. 125 piÔÔhe. 4. Khu 5. 66 piÔÔhe. 
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 17. “Idha tappati pecca tappati, pÈpakÈrÊ ubhayattha tappati. 
 PÈpaÑ me katanti tappati, bhiyyo tappati duggatiÑ gato”ti. 

 Tattha idha tappatÊti idha kammatappanena domanassamattena tappati. 
PeccÈti paraloke pana vipÈkatappanena atidÈruÓena apÈyadukkhena tappati. 
PÈpakÈrÊti nÈnappakÈrassa pÈpassa kattÈ. UbhayatthÈti iminÈ vuttappakÈrena 
tappanena ubhayattha tappati nÈma. PÈpaÑ meti so hi kammatappanena 
tappanto “pÈpaÑ me katan”ti tappati. TaÑ appamattakaÑ tappanaÑ, 
vipÈkatappanena pana tappanto bhiyyo tappati duggatiÑ gato atipharusena 
tappanena ativiya tappatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. DesanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

Devadattavatthu dvÈdasamaÑ. 
_____ 

 
13. SumanÈdevÊvatthu 

 Idha nandatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SumanadeviÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ hi devasikaÑ AnÈthapiÓÉikassa gehe dve bhikkhusahassÈni 
bhuÒjanti, tathÈ VisÈkhÈya mahÈ-upÈsikÈya. SÈvatthiyaÑ yo yo dÈnaÑ 
dÈtukÈmo hoti, so so tesaÑ ubhinnaÑ okÈsaÑ labhitvÈva karoti. KiÑ 
kÈraÓÈ? “TumhÈkaÑ dÈnaggaÑ AnÈthapiÓÉiko vÈ VisÈkhÈ vÈ ÈgatÈ”ti 
pucchitvÈ “nÈgatÈ”ti vutte satasahassaÑ vissajjetvÈ katadÈnampi “kiÑ 
dÈnaÑ nÈmetan”ti garahanti. Ubhopi hi te bhikkhusaÑghassa ruciÒca 
anucchavikakiccÈni ca ativiya jÈnanti, tesu vicÈrentesu1 bhikkh| cittar|paÑ 
bhuÒjanti. TasmÈ sabbe dÈnaÑ dÈtukÈmÈ te gahetvÈva gacchanti. Iti te 
attano attano ghare bhikkh| parivisituÑ na labhanti. Tato VisÈkhÈ “ko nu 
kho mama ÔhÈne ÔhatvÈ bhikkhusaÑghaÑ parivisissatÊ”ti upadhÈrentÊ 
puttassa dhÊtaraÑ disvÈ taÑ attano ÔhÈne Ôhapesi. SÈ tassÈ nivesane 
bhikkhusaÑghaÑ parivisati. AnÈthapiÓÉikopi MahÈsubhaddaÑ nÈma 
jeÔÔhadhÊtaraÑ Ôhapesi. SÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Viharantesu (SyÈ), vicarantesu (Ka) 
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bhikkh|naÑ veyyÈvaccaÑ karontÊ dhammaÑ suÓantÊ sotÈpannÈ hutvÈ 
patikulaÑ agamÈsi. Tato C|ÄasubhaddaÑ Ôhapesi. SÈpi tatheva karontÊ 
sotÈpannÈ hutvÈ patikulaÑ gatÈ. Atha SumanadeviÑ nÈma kaniÔÔhadhÊtaraÑ 
Ôhapesi. SÈ pana dhammaÑ sutvÈ sakadÈgÈmiphalaÑ patvÈ kumÈrikÈva 
hutvÈ tathÈr|pena aphÈsukena ÈturÈ ÈhÈrupacchedaÑ katvÈ pitaraÑ 
daÔÔhukÈmÈ hutvÈ pakkosÈpesi. So ekasmiÑ dÈnagge tassÈ sÈsanaÑ sutvÈva 
ÈgantvÈ “kiÑ amma Sumane”ti Èha. SÈpi naÑ Èha “kiÑ tÈta 
kaniÔÔhabhÈtikÈ”ti. Vilapasi1 ammÈti. Na vilapÈmi kaniÔÔhabhÈtikÈti. BhÈyasi 
ammÈti. Na bhÈyÈmi kaniÔÔhabhÈtikÈti. EttakaÑ vatvÈyeva pana sÈ 
kÈlamakÈsi. So sotÈpannopi samÈno seÔÔhidhÊtari uppannasokaÑ 
adhivÈsetuÑ asakkonto dhÊtu sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ rodanto Satthu santikaÑ 
gantvÈ “kiÑ gahapati dukkhÊ dummano assumukho rodamÈno ÈgatosÊ”ti 
vutte “dhÊtÈ me bhante SumanadevÊ kÈlakatÈ”ti Èha. Atha kasmÈ socasi, 
nanu sabbesaÑ ekaÑsikaÑ maraÓanti. JÈnÈmetaÑ bhante evar|pÈ nÈma me 
hiri-ottappasampannÈ dhÊtÈ, sÈ maraÓakÈle satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ 
asakkontÊ vilapamÈnÈ2 matÈ, tena me anappakaÑ domanassaÑ uppajjatÊti. 
KiÑ pana tÈya kathitaÑ mahÈseÔÔhÊti. AhaÑ taÑ bhante “amma Sumane”ti 
ÈmantesiÑ. Atha maÑ Èha “kiÑ tÈta kaniÔÔhabhÈtikÈ”ti. Vilapasi ammÈti. 
Na vilapÈmi kaniÔÔhabhÈtikÈti, bhÈyasi ammÈti. Na bhÈyÈmi 
kaniÔÔhabhÈtikÈti. EttakaÑ vatvÈ kÈlamakÈsÊti. Atha naÑ BhagavÈ Èha “na te 
mahÈseÔÔhi dhitÈ vilapatÊ”ti. Atha kasmÈ bhante evamÈhÈti. KaniÔÔhattÈyeva. 
DhÊtÈ hi te gahapati maggaphalehi tayÈ mahallikÈ. TvaÒhi sotÈpanno, dhÊtÈ 
pana te sakadÈgÈminÊ. SÈ maggaphalehi tayÈ mahallikattÈ taÑ evamÈhÈti. 
EvaÑ bhanteti. EvaÑ gahapatÊti. IdÈni kuhiÑ nibbattÈ bhanteti. 
Tusitabhavane gahapatÊti. Bhante mama dhÊtÈ idha ÒÈtakÈnaÑ antare 
nandamÈnÈ vicaritvÈ ito gantvÈpi nandanaÔÔhÈneyeva nibbattÈti atha naÑ 
SatthÈ “Èma gahapati, appamattÈ nÈma gahaÔÔhÈ vÈ pabbajitÈ vÈ idha loke ca 
paraloke ca nandantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Vippalapasi (SÊ, SyÈ) 2. VippalapamÈnÈ (SÊ, SyÈ) 
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 18. “Idha nandati pecca nandati, katapuÒÒo ubhayattha nandati. 
 PuÒÒaÑ me katanti nandati, bhiyyo nandati suggatiÑ gato”ti. 

 Tattha idhÈti idha loke kammanandanena nandati. PeccÈti paraloke 
vipÈkanandanena nandati. KatapuÒÒoti nÈnappakÈrassa puÒÒassa kattÈ. 
UbhayatthÈti idha “kataÑ me kusalaÑ, akataÑ me pÈpan”ti nandati, 
parattha vipÈkaÑ anubhavanto nandati. PuÒÒaÑ meti idha nandanto pana 
“puÒÒaÑ me katan”ti somanassamatteneva kammanandanaÑ upÈdÈya 
nandati. Bhiyyoti vipÈkanandanena pana sugatiÑ gato 
sattapaÒÒÈsavassakoÔiyo saÔÔhivassasatasahassÈni dibbasampattiÑ 
anubhavanto Tusitapure ativiya nandatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. MahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

SumanÈdevÊvatthu terasamaÑ. 
_____ 

 
14. DvesahÈyakabhikkhuvatthu 

 Bahumpi ceti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve 
sahÈyake Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthivÈsino hi dve kulaputtÈ sahÈyakÈ vihÈraÑ gantvÈ Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ kÈme pahÈya sÈsane uraÑ datvÈ pabbajitvÈ paÒca 
vassÈni ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santike vasitvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ sÈsane 
dhuraÑ pucchitvÈ vipassanÈdhuraÒca ganthadhuraÒca vitthÈrato sutvÈ eko 
tÈva “ahaÑ bhante mahallakakÈle pabbajito na sakkhissÈmi ganthadhuraÑ 
p|retuÑ, vipassanÈdhuraÑ pana p|ressÈmÊ”ti yÈva arahattÈ 
vipassanÈdhuraÑ kathÈpetvÈ ghaÔento vÈyamanto saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. Itaro pana “ahaÑ ganthadhuraÑ p|ressÈmÊ”ti1 
anukkamena tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ gatagataÔÔhÈne 
dhammaÑ katheti, sarabhaÒÒaÑ bhaÓati, paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
dhammaÑ vÈcento vicarati. AÔÔhÈrasannaÑ mahÈgaÓÈnaÑ Ècariyo ahosi. 
Bhikkh| Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. P|retuÑ sakkhissÈmÊti (Ka) 

 



 KhuddakanikÈya 100 

gahetvÈ itarassa therassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tassa ovÈde ÔhatvÈ arahattaÑ 
patvÈ theraÑ vanditvÈ “SatthÈraÑ daÔÔhukÈmamhÈ”ti vadanti. Thero 
“gacchatha Èvuso, mama vacanena SatthÈraÑ vanditvÈ asÊti mahÈthere 
vandatha, sahÈyakattherampi me ‘amhÈkaÑ Ècariyo tumhe vandatÊ’ti 
vadathÈ”ti peseti. Te bhikkh| vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÒceva asÊti mahÈthere 
ca vanditvÈ Ganthikattherassa santikaÑ gantvÈ1 “bhante amhÈkaÑ Ècariyo 
tumhe vandatÊ”ti vadanti. Itarena ca “ko nÈma so”ti vutte “tumhÈkaÑ 
sahÈyakabhikkhu bhante”ti vadanti. EvaÑ there punappunaÑ sÈsanaÑ 
pahiÓante so bhikkhu thokaÑ kÈlaÑ sahitvÈ aparabhÈge sahituÑ asakkonto 
“amhÈkaÑ Ècariyo tumhe vandatÊ”ti vutte “ko eso”ti vatvÈ “tumhÈkaÑ 
sahÈyakabhikkh|”ti vutte “kiÑ pana tumhehi tassa santike uggahitaÑ, kiÑ 
DÊghanikÈyÈdÊsu aÒÒataro nikÈyo, kiÑ tÊsu piÔakesu ekaÑ piÔakan”ti vatvÈ 
“catuppadikampi gÈthaÑ na jÈnÈti. PaÑsuk|laÑ gahetvÈ pabbajitakÈleyeva 
araÒÒaÑ paviÔÔho, bah| vata antevÈsike labhi, tassa ÈgatakÈle mayÈ paÒhaÑ 
pucchituÑ vaÔÔatÊ”ti cintesi. 

 Atha aparabhÈge thero SatthÈraÑ daÔÔhuÑ Ègato. SahÈyakassa therassa 
santike pattacÊvaraÑ ÔhapetvÈ gantvÈ SatthÈraÒceva asÊti mahÈthere ca 
vanditvÈ sahÈyakassa vasanaÔÔhÈnaÑ paccÈgami. Athassa so vattaÑ kÈretvÈ 
samappamÈÓaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ “paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti nisÊdi. TasmiÑ 
khaÓe SatthÈ “esa evar|paÑ mama puttaÑ vihaÔhetvÈ niraye nibbatteyyÈ”ti 
tasmiÑ anukampÈya vihÈracÈrikaÑ caranto viya tesaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi. Tattha tattha nisÊdantÈ hi bhikkh| 
BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈva nisÊdanti. Tena SatthÈ pakatipaÒÒatteyeva Èsane 
nisÊdi. Nisajja kho pana GanthikabhikkhuÑ paÔhamajjhÈne paÒhaÑ 
pucchitvÈ tasmiÑ akathite2 dutiyajjhÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ aÔÔhasupi samÈpattÊsu 
r|pÈr|pesu ca paÒhaÑ pucchi. (Ganthikatthero ekampi kathetuÑ nÈsakkhi)3. 
Itaro taÑ sabbaÑ kathesi. Atha naÑ sotÈpattimagge paÒhaÑ pucchi. 
Ganthikatthero kathetuÑ nÈsakkhi. Tato khÊÓÈsavattheraÑ pucchi. Thero 
kathesi. SatthÈ “sÈdhu sÈdhu bhikkh|”ti abhinanditvÈ sesamaggesupi 
______________________________________________________________ 
 1. VanditvÈ theraÒca vanditvÈ (Ka) 2. Kathite (SÊ, Ka) 3. (  ) SÊ-Ka-potthakesu natthi. 
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paÔipÈÔiyÈ paÒhaÑ pucchi. Ganthiko ekampi kathetuÑ nÈsakkhi, khÊÓÈsavo 
pucchitaÑ pucchitaÑ kathesi. SatthÈ cat|supi ÔhÈnesu tassa sÈdhukÈraÑ 
adÈsi. TaÑ sutvÈ bhummadeve ÈdiÑ katvÈ yÈva brahmalokÈ sabbÈ devatÈ 
ceva nÈgasupaÓÓÈ ca sÈdhukÈraÑ adaÑsu. TaÑ sÈdhukÈraÑ sutvÈ tassa 
antevÈsikÈ ceva saddhivihÈrino ca SatthÈraÑ ujjhÈyiÑsu “kiÑ nÈmetaÑ 
SatthÈrÈ kataÑ, kiÒci ajÈnantassa mahallakattherassa cat|su ÔhÈnesu 
sÈdhukÈraÑ adÈsi, amhÈkaÑ panÈcariyassa sabbapariyattidharassa 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ pÈmokkhassa pasaÑsÈmattampi na karÊ”ti. 
Atha ne SatthÈ “kiÑ nÈmetaÑ bhikkhave kathethÈ”ti pucchitvÈ tasmiÑ atthe 
Èrocite “bhikkhave tumhÈkaÑ Ècariyo mama sÈsane bhatiyÈ gÈvo 
rakkhaÓasadiso, mayhaÑ pana putto yathÈruciyÈ paÒca gorase 
paribhuÒjanakasÈmisadiso”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 19. “Bahumpi ce saÑhita bhÈsamÈno, 
 Na takkaro hoti naro pamatto. 
 Gopova gÈvo gaÓayaÑ paresaÑ, 
 Na bhÈgavÈ sÈmaÒÒassa hoti. 
 
 20. Appampi ce saÑhita bhÈsamÈno, 
 Dhammassa hoti anudhammacÈrÊ. 
 RÈgaÒca dosaÒca pahÈya mohaÑ, 
 SammappajÈno suvimuttacitto. 
 AnupÈdiyÈno idha vÈ huraÑ vÈ, 
 Sa bhÈgavÈ sÈmaÒÒassa hotÊ”ti. 

 Tattha saÑhitanti tepiÔakassa BuddhavacanassetaÑ nÈmaÑ. TaÑ 
Ècariye upasa~kamitvÈ uggaÓhitvÈ bahumpi paresaÑ bhÈsamÈno vÈcento 
taÑ dhammaÑ sutvÈ yaÑ kÈrakena puggalena kattabbaÑ, takkaro na hoti. 
KukkuÔassa pakkhapaharaÓamattampi aniccÈdivasena yonisomanasikÈraÑ 
nappavatteti. Eso yathÈ nÈma divasaÑ bhatiyÈ gÈvo rakkhanto gopo pÈtova 
niravasesaÑ sampaÔicchitvÈ sÈyaÑ gahetvÈ1 sÈmikÈnaÑ niyyÈdetvÈ 
divasabhatimattaÑ gaÓhÈti, yathÈruciyÈ pana paÒca gorase 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓetvÈ (SÊ) 
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paribhuÒjituÑ na labhati, evameva kevalaÑ antevÈsikÈnaÑ santikÈ 
vattapaÔivattakaraÓamattassa bhÈgÊ hoti, sÈmaÒÒassa pana bhÈgÊ na hoti. 
YathÈ pana gopÈlakena niyyÈditÈnaÑ gunnaÑ gorasaÑ sÈmikÈva 
paribhuÒjanti, tathÈ tena kathitaÑ dhammaÑ sutvÈ kÈrakapuggalÈ 
yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjitvÈ keci paÔhamajjhÈnÈdÊni pÈpuÓanti, keci 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ maggaphalÈni pÈpuÓanti, goÓasÈmikÈ gorasasseva 
sÈmaÒÒassa bhÈgino honti. 

 Iti SatthÈ sÊlasampannassa bahussutassa pamÈdavihÈrino aniccÈdivasena 
yonisomanasikÈre pamattassa bhikkhuno vasena paÔhamaÑ gÈthaÑ kathesi, 
na dussÊlassa. DutiyagÈthÈ pana appassutassapi yonisomanasikÈre kammaÑ 
karontassa kÈrakapuggalassa vasena kathitÈ. 

 Tattha appampi ceti thokaÑ ekavaggadvivaggamattampi. Dhammassa 
hoti anudhammacÈrÊti atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
navalokuttaradhammassa anur|paÑ dhammaÑ 
pubbabhÈgapaÔipadÈsa~khÈtaÑ catupÈrisuddhisÊladhuta~ga-
asubhakammaÔÔhÈnÈdibhedaÑ caranto1 anudhammacÈrÊ hoti. So “ajja 
ajjevÈ”ti paÔivedhaÑ Èka~khanto vicarati. So imÈya sammÈpaÔipattiyÈ 
rÈgaÒca dosaÒca pahÈya mohaÑ sammÈ hetunÈ nayena parijÈnitabbe 
dhamme parijÈnanto 
tada~gavikkhambhanasamucchedapaÔippassaddhinissaraÓavimuttÊnaÑ 
vasena suvimuttacitto, anupÈdiyÈno idha vÈ huraÑ vÈti 
idhalokaparalokapariyÈpannÈ vÈ ajjhattikabÈhirÈ vÈ khandhÈ yatanadhÈtuyo 
cat|hi upÈdÈnehi anupÈdiyanto mahÈkhÊÓÈsavo maggasa~khÈtassa 
sÈmaÒÒassa vasena Ègatassa phalasÈmaÒÒassa ceva paÒca-
asekkhadhammakkhandhassa ca bhÈgavÈ hotÊti ratanak|Ôena viya agÈrassa 
arahattena desanÈya k|ÔaÑ gaÓhÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. DesanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

DvesahÈyakabhikkhuvatthu cuddasamaÑ. 
 

YamakavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÔhamo vaggo. 
______________________________________________________________ 
 1. CaraÓato (SÊ, Ka)

 



  

2. AppamÈdavagga 
 

1. SÈmÈvatÊvatthu 

 AppamÈdo amatapadanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ KosambiÑ1 
upanissÈya GhositÈrÈme viharanto SÈmÈvatippamukhÈnaÑ paÒcannaÑ 
itthisatÈnaÑ, MÈgaÓÉiyappamukhÈnaÒca etissÈ paÒcannaÑ ÒÈtisatÈnaÑ 
maraÓabyasanaÑ Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ2–atÊte AllakapparaÔÔhe AllakapparÈjÈ nÈma, 
VeÔhadÊpakaraÔÔhe VeÔhadÊpakarÈjÈ nÈmÈti ime dve daharakÈlato paÔÔhÈya 
sahÈyakÈ hutvÈ ekÈcariyakule sippaÑ uggaÓhitvÈ attano attano pit|naÑ 
accayena chattaÑ ussÈpetvÈ ÈyÈmena dasadasayojanike raÔÔhe rÈjÈno 
ahesuÑ. Te kÈlena kÈlaÑ samÈgantvÈ ekato tiÔÔhantÈ nisÊdantÈ nipajjantÈ 
mahÈjanaÑ jÈyamÈnaÒca jÊyamÈnaÒca mÊyamÈnaÒca disvÈ “paralokaÑ 
gacchantaÑ anugacchanto nÈma natthi, antamaso attano sarÊrampi 
nÈnugacchati, sabbaÑ pahÈya gantabbaÑ, kiÑ no gharÈvÈsena, 
pabbajissÈmÈ”ti mantetvÈ rajjÈni puttadÈrÈnaÑ niyyÈdetvÈ isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ Himavantappadese vasantÈ mantayiÑsu “mayaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajitÈ, na jÊvituÑ asakkontÈ. Te mayaÑ ekaÔÔhÈne vasantÈ 
apabbajitasadisÈyeva homa, tasmÈ visuÑ vasissÈma. TvaÑ etasmiÑ pabbate 
vasa, ahaÑ imasmiÑ pabbate vasissÈmi. AnvaÉÉhamÈsaÑ pana 
uposathadivase ekato bhavissÈmÈ”ti. Atha kho nesaÑ etadahosi “evampi no 
gaÓasa~gaÓikÈva bhavissati tvaÑ pana tava pabbate aggiÑ jÈleyyÈsi, ahaÑ 
mama pabbate aggiÑ jÈlessÈmi, tÈya saÒÒÈya atthibhÈvaÑ jÈnissÈmÈ”ti. Te 
tathÈ kariÑsu. 

 Atha aparabhÈge VeÔhadÊpakatÈpaso kÈlaÑ katvÈ mahesakkho devarÈjÈ 
hutvÈ nibbatto. Tato aÉÉhamÈse sampatte aggiÑ adisvÈva itaro “sahÈyako 
me kÈlakato”ti aÒÒÈsi. Itaropi nibbattakkhaÓeyeva attano devasiriÑ oloketvÈ 
kammaÑ upadhÈrento nikkhamanato3 paÔÔhÈya attano tapacariyaÑ disvÈ 
“gantvÈ mama sahÈyakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KosambiyaÑ (Ka) 2. ŒnupubbÊ kathÈ (SÊ, SyÈ) 3. Nekkhammato (SÊ) 
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passissÈmÊ”ti taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ maggikapuriso viya1 tassa santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, atha naÑ so Èha “kuto ÈgatosÊ”ti. 
Maggikapuriso ahaÑ bhante d|ratova Ègatomhi, kiÑ pana bhante ayyo 
imasmiÑ ÔhÈne ekakova vasati, aÒÒopi koci atthÊti. Atthi me eko sahÈyakoti. 
KuhiÑ soti. EtasmiÑ pabbate vasati, uposathadivase pana aggiÑ na jÈleti, 
mato n|na bhavissatÊti. EvaÑ bhanteti. EvamÈvusoti. AhaÑ so bhanteti. 
KuhiÑ nibbattosÊti. Devaloke mahesakkho devarÈjÈ hutvÈ nibbattosmi 
bhante, “ayyaÑ passissÈmÊ”ti puna Ègatomhi. Api nu kho ayyÈnaÑ 
imasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ koci upaddavo atthÊti. Œma Èvuso, hatthÊ 
nissÈya kilamÈmÊti. KiÑ vo bhante hatthÊ karontÊti. SammajjanaÔÔhÈne 
laÓÉaÑ pÈtenti, pÈdehi bh|miyaÑ paharitvÈ paÑsuÑ uddharanti, svÈhaÑ 
laÓÉaÑ chaÉÉento paÑsuÑ samaÑ karonto kilamÈmÊti. KiÑ pana tesaÑ 
anÈgamanaÑ icchathÈti. ŒmÈvusoti. “Tena hi tesaÑ anÈgamanaÑ 
karissÈmÊ”ti tÈpasassa hatthikantavÊÓaÒceva hatthikantamantaÒca adÈsi, 
dadanto ca pana vÊÓÈya tisso tantiyo dassetvÈ tayo mante uggaÓhÈpetvÈ 
“imaÑ tantiÑ paharitvÈ imasmiÑ mante vutte nivattitvÈ oloketumpi 
asakkontÈ hatthÊ palÈyanti, imaÑ tantiÑ paharitvÈ imasmiÑ mante vutte 
nivattitvÈ pacchato olokentÈ olokentÈ asakkontÈ hatthÊ palÈyanti, imaÑ 
tantiÑ paharitvÈ imasmiÑ mante vutte nivattitvÈ pacchato olokentÈ olokentÈ 
palÈyanti, imaÑ tantiÑ paharitvÈ imasmiÑ mante vutte hatthiy|thapati 
piÔÔhiÑ upanÈmento ÈgacchatÊ”ti ÈcikkhitvÈ “yaÑ vo ruccati, taÑ 
kareyyÈthÈ”ti vatvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ pakkÈmi. TÈpaso palÈyanamantaÑ 
vatvÈ palÈyanatantiÑ paharitvÈ hatthÊ palÈpetvÈ vasi. 

 TasmiÑ samaye KosambiyaÑ P|rantappo2 nÈma rÈjÈ hohi. So 
ekadivasaÑ gabbhiniyÈ deviyÈ saddhiÑ bÈlas|riyatapaÑ3 tappamÈno 
abbhokÈsatale nisÊdi. DevÊ raÒÒo pÈrupanaÑ satasahassagghanikaÑ 
rattakambalaÑ pÈrupitvÈ nisinnÈ raÒÒÈ saddhiÑ samullapamÈnÈ raÒÒo 
a~gulito satasahassagghanikaÑ rÈjamuddikaÑ nÊharitvÈ attano a~guliyaÑ 
pilandhi. TasmiÑ samaye hatthili~gasakuÓo ÈkÈsena gacchanto d|rato 
rattakambalapÈrupanaÑ deviÑ disvÈ “maÑsapesÊ”ti saÒÒÈya pakkhe 
vissajjetvÈ otari. 
______________________________________________________________ 
 1. Maggam|Ähapuriso viya (SyÈ) 2. Parantapo (SÊ, SyÈ) 3. BÈlÈtapaÑ (SÊ, SyÈ)
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RÈjÈ tassa otaraÓasaddena bhÊto uÔÔhÈya antonivesanaÑ pÈvisi. DevÊ 
garugabbhatÈya ceva bhÊrukajÈtikatÈya ca vegena gantuÑ nÈsakkhi. Atha 
naÑ so sakuÓo ajjhappatto nakhapaÒjare nisÊdÈpetvÈ ÈkÈsaÑ1 pakkhandi. Te 
kira sakuÓÈ paÒcannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ dhÈrenti. TasmÈ ÈkÈsena netvÈ 
yathÈrucitaÔÔhÈne nisÊditvÈ maÑsaÑ khÈdanti. SÈpi tena nÊyamÈnÈ 
maraÓabhayabhÊtÈ cintesi “sacÈhaÑ viravissÈmi, manussasaddo nÈma 
tiracchÈnagatÈnaÑ ubbejanÊyo2, taÑ sutvÈ maÑ chaÉÉessati. EvaÑ sante 
saha gabbhena jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓissÈmi, yasmiÑ pana ÔhÈne nisÊditvÈ 
maÑ khÈdituÑ Èrabhissati tatra naÑ saddaÑ katvÈ palÈpessÈmÊ”ti. SÈ attano 
paÓÉitatÈya adhivÈsesi. TadÈ ca Himavantapadese thokaÑ vaÉÉhitvÈ 
maÓÉapÈkÈrena Ôhito eko mahÈnigrodho hoti. So sakuÓo migar|pÈdÊni tattha 
netvÈ khÈdati, tasmÈ tampi tattheva netvÈ viÔapabbhantare ÔhapetvÈ 
ÈgatamaggaÑ olokesi. ŒgatamaggolokanaÑ kira tesaÑ dhammatÈ. TasmiÑ 
khaÓe devÊ “idÈni imaÑ palÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ ubho hatthe ukkhipitvÈ 
pÈÓisaddaÒceva mukhasaddaÒca katvÈ taÑ palÈpesi. AthassÈ 
s|riyattha~gamanakÈle gabbhe kammajavÈtÈ caliÑsu. SabbadisÈsu gajjanto 
mahÈmegho uÔÔhahi. SukhedhitÈya rÈjamahesiyÈ “mÈ bhÈyi ayye”ti 
vacanamattampi alabhamÈnÈya dukkhaparetÈya sabbarattiÑ niddÈ nÈma 
nÈhosi. VibhÈtÈya3 pana rattiyÈ valÈhakavigamo ca aruÓuggamanaÒca tassÈ 
gabbhavuÔÔhÈnaÒca ekakkhaÓeyeva ahosi. SÈ megha-utuÒca pabbata-utuÒca 
aruÓa-utuÒca gahetvÈ jÈtattÈ puttassa Utenoti4 nÈmaÑ akÈsi. 

 AllakappatÈpasassapi kho tato avid|re vasanaÔÔhÈnaÑ hoti. So 
pakatiyÈva vassadivase sÊtabhayena phalÈphalatthÈya vanaÑ na pavisati, taÑ 
rukkham|laÑ gantvÈ sakuÓehi khÈditamaÑsÈnaÑ aÔÔhiÑ ÈharitvÈ koÔÔetvÈ 
rasaÑ katvÈ pivati. TasmÈ taÑ divasaÑ “aÔÔhiÑ ÈharissÈmÊ”ti tattha gantvÈ 
rukkham|le aÔÔhiÑ pariyesento upari dÈrakasaddaÑ sutvÈ ullokento deviÑ 
disvÈ “kÈsi tvan”ti vatvÈ mÈnusitthimhÊti. KathaÑ ÈgatÈsÊti. 
“Hatthili~gasakuÓenÈnÊtÈmhÊ”ti vutte “otarÈhÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkÈsena (Ka) 2. Ubbegajaniyo (Ka) 
 3. VibhÈtamÈnÈya (SÊ), vibhÈyamÈnÈya (SyÈ) 4. Udenoti (SÊ) 
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Èha. JÈtisambhedato bhÈyÈmi ayyÈti. KÈsi tvanti. KhattiyÈmhÊti. Ahampi 
khattiyoyevÈti. Tena hi khattiyamÈyaÑ kathehÊti. So khattiyamÈyaÑ kathesi. 
Tena hi Èruyha puttaÑ me otÈrehÊti. So ekena passena abhiruhanamaggaÑ 
katvÈ abhiruhitvÈ dÈrakaÑ gaÓhi, “mÈ maÑ hatthena chupÊ”ti ca vutte taÑ 
achupitvÈva dÈrakaÑ otÈresi. DevÊpi otari. Atha naÑ assamapadaÑ netvÈ 
sÊlabhedaÑ akatvÈva anukampÈya paÔijaggi, nimmakkhikamadhuÑ ÈharitvÈ 
sayaÑjÈtasÈliÑ ÈharitvÈ yÈguÑ pacitvÈ adÈsi. EvaÑ tasmiÑ paÔijaggante sÈ 
aparabhÈge cintesi “ahaÑ neva ÈgatamaggaÑ jÈnÈmi, na gamanamaggaÑ 
jÈnÈmi, iminÈpi me saddhiÑ vissÈsamattampi natthi. Sace panÈyaÑ amhe 
pahÈya katthaci gamissati, ubhopi idheva maraÓaÑ pÈpuÓissÈma, yaÑkiÒci 
katvÈ imassa sÊlaÑ bhinditvÈ yathÈ maÑ na muÒcati, tathÈ taÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti. Atha naÑ dunnivatthaduppÈrutadassanena palobhetvÈ sÊlavinÈsaÑ 
pÈpesi. Tato paÔÔhÈya dvepi samaggavÈsaÑ vasiÑsu. 

 AthekadivasaÑ tÈpaso nakkhattayogaÑ ullokento P|rantappassa 
nakkhattamilÈyanaÑ disvÈ “bhadde KosambiyaÑ P|rantapparÈjÈ mato”ti 
Èha. KasmÈ ayya evaÑ vadesi. KiÑ te tena saddhiÑ ÈghÈto atthÊti. Natthi 
bhadde, nakkhattamilÈyanamassa disvÈ evaÑ vadÈmÊti. SÈ parodi. Atha naÑ 
“kasmÈ rodasÊ”ti pucchitvÈ tÈya tassa attano sÈmikabhÈve akkhÈte Èha “mÈ 
bhadde rodi, jÈtassa nÈma niyato macc|”ti. “JÈnÈmi ayyÈ”ti vutte atha 
kasmÈ rodasÊti. Putto me kulasantakassa rajjassa anucchaviko, “sace tatra 
abhavissa, setacchattaÑ ussÈpayissa. IdÈni mahÈjÈniko vata jÈto”ti sokena 
rodÈmi ayyÈti. Hotu bhadde, mÈ cintayi, sacassa rajjaÑ patthesi, ahamassa 
rajjalabhanÈkÈraÑ karissÈmÊti. Athassa hatthikantavÊÓaÒceva 
hatthikantamante ca adÈsi. TadÈ anekÈni hatthisahassÈni ÈgantvÈ 
vaÔarukkham|le nisÊdanti. Atha naÑ Èha “hatthÊsu anÈgatesuyeva rukkhaÑ 
abhiruhitvÈ tesu Ègatesu imaÑ mantaÑ vatvÈ imaÑ tantiÑ pahara, sabbe 
nivattitvÈ oloketumpi asakkontÈ palÈyissanti, atha otaritvÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti. 
So tathÈ katvÈ ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. Atha naÑ dutiyadivase Èha 
“ajja imaÑ mantaÑ vatvÈ imaÑ tantiÑ 
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pahareyyÈsi, sabbe nivattitvÈ olokentÈ palÈyissantÊ”ti. TadÈpi tathÈ katvÈ 
ÈgantvÈ Èrocesi. Atha naÑ tatiyadivase Èha “ajja imaÑ mantaÑ vatvÈ imaÑ 
tantiÑ pahareyyÈsi, y|thapati piÔÔhiÑ upanÈmento ÈgamissatÊ”ti. TadÈpi 
tathÈ katvÈ Èrocesi. 

 Athassa mÈtaraÑ ÈmantetvÈ “bhadde puttassa te sÈsanaÑ vadehi, ettova 
gantvÈ rÈjÈ bhavissatÊ”ti Èha. SÈ puttaÑ ÈmantetvÈ “tÈta tvaÑ KosambiyaÑ 
P|rantapparaÒÒo putto, maÑ sagabbhaÑ hatthili~gasakuÓo ÈnesÊ”ti vatvÈ 
senÈpati-ÈdÊnaÑ nÈmÈni ÈcikkhitvÈ “asaddahantÈnaÑ imaÑ pitu 
pÈrupanakambalaÒceva pilandhanamuddikaÒca dasseyyÈsÊ”ti vatvÈ uyyojesi. 
KumÈro tÈpasaÑ “idÈni kiÑ karomÊ”ti Èha. Rukkhassa heÔÔhimasÈkhÈya 
nisÊditvÈ imaÑ mantaÑ vatvÈ imaÑ tantiÑ pahara, jeÔÔhakahatthÊ te piÔÔhiÑ 
upanÈmetvÈ upasa~kamissati, tassa piÔÔhiyaÑ nisinnova raÔÔhaÑ gantvÈ 
rajjaÑ gaÓhÈhÊti. So mÈtÈpitaro vanditvÈ tathÈ katvÈ Ègatassa hatthino 
piÔÔhiyaÑ nisÊditvÈ kaÓÓe mantayi “ahaÑ KosambiyaÑ P|rantapparaÒÒo 
putto, pettikaÑ me rajjaÑ gaÓhitvÈ dehi sÈmÊ”ti. So taÑ sutvÈ “anekÈni 
hatthisahassÈni sannipatant|”ti hatthiravaÑ ravi, anekÈni hatthisahassÈni 
sannipatiÑsu. Puna “jiÓÓÈhatthÊ paÔikkamant|”ti hatthiravaÑ ravi, jiÓÓÈ 
hatthÊ paÔikkamiÑsu. Puna “atitaruÓÈ hatthÊ nivattant|”ti hatthiravaÑ ravi, 
tepi nivattiÑsu. So anekehi y|thahatthisahasseheva parivuto paccantagÈmaÑ 
patvÈ “ahaÑ raÒÒo putto, sampattiÑ patthayamÈnÈ mayÈ saddhiÑ 
Ègacchant|”ti Èha. Tato paÔÔhÈya manussÈnaÑ sa~gahaÑ karonto gantvÈ 
nagaraÑ parivÈretvÈ “yuddhaÑ vÈ me detu, rajjaÑ vÈ”ti sÈsanaÑ pesesi. 
NÈgarÈ ÈhaÑsu “mayaÑ dvepi na dassÈma. AmhÈkaÒhi devÊ garugabbhÈ 
hatthili~gasakuÓena nÊtÈ, tassÈ atthibhÈvaÑ vÈ natthibhÈvaÑ vÈ mayaÑ na 
jÈnÈma. YÈva tassÈ pavattiÑ na suÓÈma, tÈva neva yuddhaÑ dassÈma, na 
rajjan”ti. TadÈ kira taÑ paveÓirajjaÑ ahosi. Tato kumÈro “ahaÑ tassÈ 
putto”ti vatvÈ senÈpati-ÈdÊnaÑ nÈmÈni kathetvÈ tathÈpi asaddahantÈnaÑ 
kambalaÒca muddikaÒca dassesi. Te kambalaÒca muddikaÒca saÒjÈnitvÈ 
nikka~khÈ hutvÈ dvÈraÑ vivarikvÈ taÑ rajje abhisiÒciÑsu. AyaÑ tÈva 
Utenassa uppatti. 
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 AllakapparaÔÔhe1 pana dubbhikkhe jÊvituÑ asakkonto eko Kotuhaliko 
nÈma manusso KÈpiÑ nÈma taruÓaputtaÒca KÈÄiÑ nÈma bhariyaÒca ÈdÈya 
“KosambiÑ gantvÈ jÊvissÈmÊ”ti pÈtheyyaÑ gahetvÈ nikkhami. 
AhivÈtarogena mahÈjane marante disvÈ nikkhamÊtipi vadantiyeva. Te 
gacchantÈpÈtheyye parikkhÊÓe khudÈbhibh|tÈ dÈrakaÑ vahituÑ 
nÈsakkhiÑsu. Atha sÈmiko pajÈpatiÑ Èha “bhadde mayaÑ jÊvantÈ puna 
puttaÑ labhissÈma, chaÉÉetvÈ naÑ gacchÈmÈ”ti. MÈtu hadayaÑ nÈma 
mudukaÑ hoti. TasmÈ sÈ aha “nÈhaÑ jÊvantameva puttaÑ chaÉÉetuÑ 
sakkhissÈmÊ”ti. Atha kiÑ karomÈti. VÈrena naÑ vahÈmÈti. MÈtÈ attano vÈre 
pupphadÈmaÑ viya naÑ ukkhipitvÈ ure nipajjÈpetvÈ a~kena vahitvÈ pituno 
deti. Tassa taÑ gahetvÈ gamanakÈle chÈtakatopi balavatarÈ vedanÈ uppajji. 
So punappunaÑ Èha “bhadde mayaÑ jÊvantÈ puttaÑ labhissÈma. ChaÉÉema 
nan”ti. SÈpi punappunaÑ paÔikkhipitvÈ paÔivacanaÑ nÈdÈsi. DÈrako vÈrena 
parivattiyamÈno kilanto pitu hatthe niddÈyi. So tassa niddÈyanabhÈvaÑ 
ÒatvÈ mÈtaraÑ purato katvÈ ekassa gacchassa heÔÔhÈ paÓÓasanthare taÑ 
nipajjÈpetvÈ pÈyÈsi. MÈtÈ nivattitvÈ olokentÊ puttaÑ adisvÈ “sÈmi kuhiÑ me 
putto”ti pucchi. Ekassa me gacchassa heÔÔhÈ nipajjÈpitoti. “SÈmi mÈ maÑ 
nÈsayi, puttaÑ vinÈ jÊvituÑ na sakkhissÈmi, Ènehi me puttan”ti uraÑ 
paharitvÈ paridevi. Atha naÑ nivattitvÈ Ènesi. Puttopi antarÈmagge mato 
hoti. iti so ettake ÔhÈne puttaÑ chaÉÉetvÈ tassa nissandena bhavantare satta 
vÈre chaÉÉito. “PÈpakammaÑ nÈmetaÑ appakan”ti na avamaÒÒitabbaÑ. 

 Te gacchantÈ ekaÑ gopÈlakulaÑ pÈpuÓiÑsu. TaÑ divasaÒca 
gopÈlakassa dhenuma~galaÑ hoti. GopÈlakassa gehe nibaddhaÑ eko 
Paccekabuddho bhuÒjati. So taÑ bhojetvÈ ma~galamakÈsi. Bahu pÈyÈso 
paÔiyatto hoti. GopÈlako te Ègate disvÈ “kuto ÈgatattÈ”ti pucchitvÈ sabbaÑ 
pavattiÑ sutvÈ mudujÈtiko kulaputto tesu anukampaÑ katvÈ bahukena 
sappinÈ pÈyÈsaÑ dÈpesi. BhariyÈ “sÈmi tayi jÊvante ahampi jÊvÈmi nÈma, 
dÊgharattaÑ |nodarosi yÈvadatthaÑ bhuÒjÈhÊ”ti sappiÒca dadhiÒca 
tadabhimukhaÒÒeva katvÈ attanÈ 
______________________________________________________________ 
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mandasappinÈ thokameva bhuÒji. Itaro bahuÑ bhuÒjitvÈ sattaÔÔhadivase 
chÈtatÈya ÈhÈrataÓhaÑ chindituÑ nÈsakkhi. GopÈlako tesaÑ pÈyÈsaÑ 
dÈpetvÈ sayaÑ bhuÒjituÑ Èrabhi. Kotuhaliko taÑ olokento nisÊditvÈ 
heÔÔhÈpÊÔhe nipannÈya sunakhiyÈ gopÈlakena vaÉÉhetvÈ diyyamÈnaÑ 
pÈyÈsapiÓÉaÑ disvÈ “puÒÒÈ vatÈyaÑ sunakhÊ, nibaddhaÑ evar|paÑ 
bhojanaÑ labhatÊ”ti cintesi. So rattibhÈge taÑ pÈyÈsaÑ jÊrÈpetuÑ asakkonto 
kÈlaÑ katvÈ tassÈ sunakhiyÈ kucchimhi nibbatti. 

 Athassa bhariyÈ sarÊrakiccaÑ katvÈ tasmiÑ yeva gehe bhatiÑ katvÈ 
taÓÉulanÈÄiÑ labhitvÈ pacitvÈ Paccekabuddhassa patte patiÔÔhÈpetvÈ “dÈsassa 
vo pÈpuÓÈt|”ti vatvÈ cintesi “mayÈ idheva vasituÑ vaÔÔati, nibaddhaÑ ayyo 
idhÈgacchati, deyyadhammo hotu vÈ, mÈ vÈ, devasikaÑ vandantÊ 
veyyÈvaccaÑ karontÊ cittaÑ pasÈdentÊ bahuÑ puÒÒaÑ pasavissÈmÊ”ti. SÈ 
tattheva bhatiÑ karontÊ vasi. SÈpi sunakhÊ chaÔÔhe vÈ sattame vÈ mÈse 
ekameva kukkuraÑ vijÈyi. GopÈlako tassa ekadhenuyÈ khÊraÑ dÈpesi. So na 
cirasseva vaÉÉhi. Athassa Paccekabuddho bhuÒjanto nibaddhaÑ ekaÑ 
bhattapiÓÉaÑ deti. So bhattapiÓÉaÑ nissÈya Paccekabuddhe sinehamakÈsi. 
GopÈlakopi nibaddhaÑ dve vÈre PaccekabuddhassupaÔÔhÈnaÑ yÈti. 
Gacchantopi antarÈmagge vÈÄamigaÔÔhÈne daÓÉena gacche ca bh|miÑ ca 
paharitvÈ “sus|”ti tikkhattuÑ saddaÑ katvÈ vÈÄamige palÈpeti. Sunakhopi 
tena saddhiÑ gacchati. 

 So ekadivasaÑ PaccekabuddhaÑ Èha “bhante yadÈ me okÈso na 
bhavissati, tadÈ imaÑ sunakhaÑ pesessÈmi, tena saÒÒÈÓena 
ÈgaccheyyÈthÈ”ti. Tato paÔÔhÈya anokÈsadivase “gaccha tÈta, ayyaÑ ÈnehÊ”ti 
sunakhaÑ pesesi. So ekavacaneneva pakkhanditvÈ sÈmikassa 
gacchapothanabh|mipothanaÔÔhÈne tikkhattuÑ bhussitvÈ tena saddena 
vÈÄamigÈnaÑ palÈtabhÈvaÑ ÒatvÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nisinnassa Paccekabuddhassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
paÓÓasÈladvÈre tikkhattuÑ bhussitvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ 
ekamante nipajjati, Paccekabuddhe velaÑ sallakkhetvÈ nikkhante bhussanto 
purato gacchati. AntarantarÈ Paccekabuddho taÑ vÊmaÑsanto aÒÒaÑ 
maggaÑ paÔipajjati. Athassa 

 



 KhuddakanikÈya 110 

purato tiriyaÑ ÔhatvÈ bhussitvÈ itaramaggameva naÑ Èropeti. 
AthekadivasaÑ aÒÒaÑ maggaÑ paÔipajjitvÈ tena purato tiriyaÑ ÔhatvÈ 
vÈriyamÈnopi anivattitvÈ sunakhaÑ pÈdena paharitvÈ1 pÈyÈsi. Sunakho tassa 
anivattanabhÈvaÑ ÒatvÈ nivÈsanakaÓÓe ÉaÑsitvÈ ÈkaÉÉhanto 
itaramaggameva naÑ Èropesi. EvaÑ so tasmiÑ balavasinehaÑ uppÈdesi. 

 Tato aparabhÈge Paccekabuddhassa cÊvaraÑ jÊri. Athassa gopÈlako 
cÊvaravatthÈni adÈsi. TamenaÑ Paccekabuddho Èha “Èvuso cÊvaraÑ nÈma 
ekakena kÈtuÑ dukkaraÑ, phÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kÈressÈmÊ”ti. Idheva 
bhante karothÈti. Na sakkÈ Èvusoti. Tena hi bhante mÈ ciraÑ bahi vasitthÈti. 
Sunakho tesaÑ kathaÑ suÓantova aÔÔhÈsi. Paccekabuddhopi “tiÔÔha 
upÈsakÈ”ti gopÈlakaÑ nivattÈpetvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ 
GandhamÈdanÈbhimukho pÈyÈsi. Sunakhassa taÑ ÈkÈsena gacchantaÑ disvÈ 
bhukkaritvÈ Ôhitassa tasmiÑ cakkhupathaÑ vijahante hadayaÑ phalitvÈ 
mato. TiracchÈnÈ kira nÈmete ujujÈtikÈ honti akuÔilÈ. ManussÈ pana aÒÒaÑ 
hadayena cintenti, aÒÒaÑ mukhena kathenti. TenevÈha–gahanaÒhetaÑ 
bhante yadidaÑ manussÈ, uttÈnakaÒhetaÑ bhante yadidaÑ pasavoti2. 

 Iti so tÈya ujucittatÈya akuÔilatÈya kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane 
nibbatto accharÈsahassaparivuto mahÈsampattiÑ anubhosi. Tassa kaÓÓam|le 
mantayantassa saddo soÄasayojanaÔÔhÈnaÑ pharati, pakatikathÈsaddo pana 
sakalaÑ dasayojanasahassaÑ devanagaraÑ chÈdeti. Tenevassa 
“Ghosakadevaputto”ti nÈmaÑ ahosi. Kissa panesa nissandoti? 
Paccekabuddhe pemena bhukkaraÓassa nissando. So tattha na ciraÑ ÔhatvÈ 
cavi. Devalokato hi devaputtÈ Èyukkhayena puÒÒakkhayena ÈhÈrakkhayena 
kopenÈti cat|hi kÈraÓehi cavanti. 

 Tattha yena bahuÑ puÒÒakammaÑ kataÑ hoti, so devaloke uppajjitvÈ 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ upar|pari nibbattati. EvaÑ Èyukkhayena cavati nÈma. 
Yena parittaÑ puÒÒaÑ kataÑ hoti, tassa rÈjakoÔÔhÈgÈre pakkhittaÑ 
ticatunÈÄimattaÑ3 dhaÒÒaÑ viya antarÈva taÑ puÒÒaÑ khÊyati, antarÈva 
kÈlaÑ 
______________________________________________________________ 
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karoti. EvaÑ puÒÒakkhayena cavati nÈma. Aparopi kÈmaguÓe 
paribhuÒjamÈno satisammosena ÈhÈraÑ aparibhuÒjitvÈ kilantakÈyo kÈlaÑ 
karoti. EvaÑ ÈhÈrakkhayena cavati nÈma. Aparopi parassa sampattiÑ 
asahanto kujjhitvÈ kÈlaÑ karoti. EvaÑ kopena cavati nÈma. 

 AyaÑ pana kÈmaguÓe paribhuÒjanto muÔÔhassati hutvÈ ÈhÈrakkhayena 
cavi, cavitvÈ ca pana KosambiyaÑ nagarasobhiniyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ 
gaÓhi. SÈpi jÈtadivase “kiÑ etan”ti dÈsiÑ pucchitvÈ “putto ayye”ti vutte 
“handa je imaÑ dÈrakaÑ kattarasuppe ÈropetvÈ sa~kÈrak|Ôe chaÉÉehÊ”ti 
chaÉÉÈpesi. Nagarasobhiniyo hi dhÊtaraÑ paÔijagganti, na puttaÑ. DhÊtarÈ hi 
tÈsaÑ paveÓÊ ghaÔÊyati. DÈrakaÑ kÈkÈpi sunakhÈpi parivÈretvÈ nisÊdiÑsu. 
Paccekabuddhe sinehappabhavassa bhukkaraÓassa nissandena ekopi 
upagantuÑ na visahi. TasmiÑ khaÓe eko manusso bahi nikkhanto taÑ 
kÈkasunakhasannipÈtaÑ disvÈ “kiÑ nu kho etan”ti gantvÈ dÈrakaÑ disvÈ 
puttasinehaÑ paÔilabhitvÈ “putto me laddho”ti gehaÑ nesi. TadÈ 
KosambakaseÔÔhi rÈjakulaÑ gacchanto rÈjanivesanato ÈgacchantaÑ 
purohitaÑ disvÈ “kiÑ Ècariya, ajja te tithikaraÓanakkhattayogo olokito”ti 
pucchi. Œma mahÈseÔÔhi, amhÈkaÑ kiÑ aÒÒaÑ kiccanti. Janapadassa kiÑ 
bhavissatÊti. AÒÒaÑ natthi, imasmiÑ pana nagare ajja jÈtadÈrako 
jeÔÔhakaseÔÔhi bhavissatÊti. TadÈ seÔÔhino bhariyÈ garugabbhÈ hoti. TasmÈ so 
sÊghaÑ gehaÑ purisaÑ pesesi “gaccha bhaÓe, jÈnÈhi naÑ vijÈtÈ vÈ, no vÈ”ti. 
“Na vijÈyatÊ”ti sutvÈ rÈjÈnaÑ disvÈva vegena gehaÑ gantvÈ KÈÄiÑ nÈma 
dÈsiÑ pakkositvÈ sahassaÑ datvÈ “gaccha je, imasmiÑ nagare upadhÈretvÈ 
sahassaÑ datvÈ ajja jÈtadÈrakaÑ gaÓhitvÈ ehÊ”ti. SÈ upadhÈrentÊ taÑ gehaÑ 
gantvÈ dÈrakaÑ disvÈ “ayaÑ dÈrako kadÈ jÈto”ti gahapatÈniÑ pucchitvÈ 
“ajja jÈto”ti vutte “imaÑ mayhaÑ dehÊ”ti ekakahÈpaÓaÑ ÈdiÑ katvÈ m|laÑ 
vaÉÉhentÊ sahassaÑ datvÈ taÑ ÈnetvÈ seÔÔhino dassesi. SeÔÔhi “sace me dhÊtÈ 
vijÈyissati, tÈya naÑ saddhiÑ nivesetvÈ seÔÔhiÔÔhÈnassa sÈmikaÑ karissÈmi. 
Sace me putto vijÈyissati, mÈressÈmi nan”ti cintetvÈ taÑ gehe kÈresi. 
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 Athassa bhariyÈ katipÈhaccayena puttaÑ vijÈyi. SeÔÔhi “imasmiÑ asati 
mama puttova seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhissati, idÈneva taÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ KÈÄiÑ ÈmantetvÈ “gaccha je, vajato gunnaÑ nikkhamanavelÈya 
vajadvÈramajjhe imaÑ tiriyaÑ nipajjÈpehi, gÈviyo naÑ madditvÈ 
mÈressanti, madditÈmadditabhÈvaÑ panassa ÒatvÈ ehÊ”ti Èha. SÈ gantvÈ 
gopÈlakena vajadvÈre vivaÔamatteyeva taÑ tathÈ nipajjÈpesi. 
GogaÓajeÔÔhako usabho aÒÒasmiÑ kÈle sabbapacchÈ nikkhamantopi taÑ 
divasaÑ sabbapaÔhamaÑ nikkhamitvÈ dÈrakaÑ catunnaÑ pÈdÈnaÑ antare 
katvÈ aÔÔhÈsi. AnekasatagÈviyo usabhassa dve passÈni ghaÑsantiyo 
nikkhamiÑsu. GopÈlakopi “ayaÑ usabho pubbe sabbapacchÈ nikkhamati, 
ajja pana sabbapaÔhamaÑ nikkhamitvÈ vajadvÈramajjhe niccalova Ôhito, kiÑ 
nu kho etan”ti cintetvÈ gantvÈ tassa heÔÔhÈ nipannaÑ dÈrakaÑ disvÈ 
puttasinehaÑ paÔilabhitvÈ “putto me laddho”ti gehaÑ nesi. 

 KÈÄÊ gantvÈ seÔÔhinÈ pucchitÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “gaccha, naÑ puna 
sahassaÑ datvÈ ÈnehÊ”ti vuttÈ sahassaÑ datvÈ puna ÈnetvÈ adÈsi. Atha naÑ 
Èha “amma KÈÄi imasmiÑ nagare paÒcasakaÔasatÈni pacc|sakÈle uÔÔhÈya 
vÈÓijjÈya gacchanti, tvaÑ imaÑ netvÈ cakkamagge nipajjÈpehi, goÓÈ vÈ naÑ 
maddissanti, cakkÈ vÈ chindissanti, pavattiÑ cassa ÒatvÈva ÈgaccheyyÈsÊ”ti. 
SÈ taÑ netvÈ cakkamagge nipajjÈpesi. TadÈ sÈkaÔikajeÔÔhako purato ahosi. 
Athassa goÓÈ taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ dhuraÑ chaÉÉesuÑ, punappunaÑ ÈropetvÈ 
pÈjiyamÈnÈpi purato na gacchiÑsu. EvaÑ tassa tehi saddhiÑ vÈyamantasse 
va aruÓaÑ uÔÔhahi. So “kiÑ nÈmetaÑ goÓÈ kariÑs|”ti maggaÑ olokento 
dÈrakaÑ disvÈ “bhÈriyaÑ vata me kamman”ti cintetvÈ “putto me laddho”ti 
tuÔÔhamÈnaso taÑ gehaÑ nesi. 

 KÈÄÊ gantvÈ seÔÔhinÈ pucchitÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ “gaccha, naÑ 
puna sahassaÑ datvÈ ÈnehÊ”ti vuttÈ tathÈ akÈsi. Atha naÑ so Èha “idÈni naÑ 
ÈmakasusÈnaÑ netvÈ gacchantare nipajjÈpehi, tattha sunakhÈdÊhi vÈ khÈdito, 
amanussehi vÈ pahaÔo marissati, matÈmatabhÈvaÒcassa jÈnitvÈva 
ÈgaccheyyÈsÊ”ti. SÈ taÑ netvÈ tatta nipajjÈpetvÈ ekamante aÔÔhÈsi. TaÑ 
sunakho vÈ kÈko vÈ amanusso vÈ 
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upasa~kamituÑ nÈsakkhi. Nanu cassa neva mÈtÈ na pitÈ na bhÈtikÈdÊsu koci 
rakkhitÈ nÈma atthi, ko taÑ rakkhatÊti? SunakhakÈle Paccekabuddhe 
sinehena pavattitabhukkaraÓamattameva taÑ rakkhati. Athako ajapÈlako 
anekasahassÈ ajÈ gocaraÑ nento susÈnapassena gacchati. EkÈ ajÈ paÓÓÈni 
khÈdamÈnÈ gacchantaraÑ paviÔÔhÈ dÈrakaÑ disvÈ jaÓÓukehi ÔhatvÈ 
dÈrakassa thanaÑ adÈsi, ajapÈlakena “he he”ti sadde katepi na nikkhami. So 
“yaÔÔhiyÈ naÑ paharitvÈ nÊharissÈmÊ”ti gacchantaraÑ paviÔÔho jaÓÓukehi 
ÔhatvÈ dÈrakaÑ khÊraÑ pÈyantiÑ ajiÑ disvÈ dÈrake puttasinehaÑ 
paÔilabhitvÈ “putto me laddho”ti-ÈdÈya pakkÈmi. 

 KÈÄÊ gantvÈ seÔÔhinÈ pucchitÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ “gaccha, taÑ 
puna sahassaÑ datvÈ ÈnehÊ”ti vuttÈ tathÈ akÈsi. Atha naÑ Èha “amma KÈÄi 
imaÑ ÈdÈya corapapÈtapabbataÑ abhiruhitvÈ pÈpate khipa, 
pabbatakucchiyaÑ paÔihaÒÒamÈno khaÓÉÈkhaÓÉiko hutvÈ bh|miyaÑ 
patissati, matÈmatabhÈvaÒcassa ÒatvÈva ÈgaccheyyÈsÊ”ti. SÈ taÑ tattha netvÈ 
pabbatamatthake ÔhatvÈ khipi. TaÑ kho pana pabbatakucchiÑ nissÈya 
mahÈveÄugumbo pabbatÈnusÈreneva vaÉÉhi, tassa matthakaÑ ghanajÈto 
jiÒjukagumbo avatthari. DÈrako patanto kojavake viya tasmiÑ pati. TaÑ 
divasaÒca naÄakÈrajeÔÔhakassa veÄubali patto1 hoti. So puttena saddhiÑ 
gantvÈ taÑ veÄugumbaÑ chindituÑ Èrabhi. TasmiÑ calante dÈrako 
saddamakÈsi. So “dÈrakasaddo viyÈ”ti ekena passena abhiruhitvÈ taÑ disvÈ 
“putto me laddho”ti tuÔÔhacitto ÈdÈya gato. 

 KÈÄÊ seÔÔhissa santikaÑ gantvÈ tena pucchitÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ 
“gacchanaÑ puna sahassaÑ datvÈ ÈnehÊ”ti vuttÈ tathÈ akÈsi. SeÔÔhino 
idaÒcidaÒca karontasseva dÈrako vaÉÉhito “Ghosako”tvevassa nÈmaÑ 
ahosi, so seÔÔhino akkhimhi kaÓÔako viya khÈyi, ujukaÑ taÑ oloketumpi na 
visahi. Athassa mÈraÓ|pÈyaÑ cintento attano sahÈyakassa kumbhakÈrassa 
santikaÑ gantvÈ “kadÈ tvaÑ ÈvÈpaÑ ÈlimpessasÊ”ti pucchitvÈ “sve”ti vutte 
“tena hi idaÑ sahassaÑ gahetvÈ mama 
______________________________________________________________ 
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ekaÑ kammaÑ karohÊ”ti Èha. KiÑ sÈmÊti. Eko me avajÈtaputto atthi, taÑ 
tava santikaÑ pesessÈmi, atha naÑ gahetvÈ gabbhaÑ pavesetvÈ tikhiÓÈya 
vÈsiyÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ cÈÔiyaÑ pakkhipitvÈ ÈvÈpe paceyyÈsi1, 
idaÑ te sahassaÑ saccakÈrasadisaÑ2. UttariÑ pana te kattabbayuttakaÑ 
pacchÈ karissÈmÊti. KumbhakÈro “sÈdh|”ti sampaÔicchi. SeÔÔhi punadivase 
GhosakaÑ pakkositvÈ “hiyyo mayÈ kumbhakÈro ekaÑ kammaÑ ÈÓatto3, 
ehi, tvaÑ tassa santikaÑ gantvÈ evaÑ vadehi ‘hiyyo kira me pitarÈ ÈÓattaÑ 
kammaÑ nipphÈdehÊ’ti” pahiÓi. So “sÈdh|”ti agamÈsi. TaÑ tattha 
gacchantaÑ itaro seÔÔhino putto dÈrakehi saddhiÑ guÄaÑ kÊÄanto disvÈ taÑ 
pakkositvÈ “kuhiÑ gacchasi bhÈtikÈ”ti pucchitvÈ “pitu sÈsanaÑ gahetvÈ 
kumbhakÈrassa santikan”ti vutte “ahaÑ tattha gamissÈmi. Ime maÑ dÈrakÈ 
bahuÑ lakkhaÑ jiniÑsu, taÑ me paÔijinitvÈ dehÊ”ti Èha. AhaÑ pitu 
bhÈyÈmÊti. MÈ bhÈyi bhÈtika, ahaÑ taÑ sÈsanaÑ harissÈmi. Bah|hi4 jito, 
yÈvÈhaÑ ÈgacchÈmi, tÈva me lakkhaÑ paÔijinÈti. 

 Ghosako kira guÄakÊÄÈya cheko, tena naÑ evaÑ nibandhi. Sopi taÑ 
“tena hi gantvÈ kumbhakÈraÑ vadehi ‘pitarÈ kira me hiyyo ekaÑ kammaÑ 
ÈÓattaÑ, taÑ nipphÈdehÊ’ti” vatvÈ uyyojesi. So tassa santikaÑ gantvÈ tathÈ 
avaca. Atha naÑ kumbhakÈro seÔÔhinÈ vuttaniyÈmeneva mÈretvÈ ÈvÈpe 
khipi. Ghosakopi divasabhÈgaÑ kÊÄitvÈ sÈyanhasamaye gehaÑ gantvÈ “kiÑ 
tÈta na gatosÊ”ti vutte attano agatakÈraÓaÒca kaniÔÔhassa gatakÈraÓaÒca 
Èrocesi. TaÑ sutvÈ seÔÔhi “ahaÑ dhÊ”ti5 mahÈviravaÑ viravitvÈ sakalasarÊre 
pakkuthitalohito viya hutvÈ “ambho kumbhakÈra mÈ maÑ nÈsayi, mÈ maÑ 
nÈsayÊ”ti bÈhÈ paggayha kandanto tassa santikaÑ agamÈsi. KumbhakÈro taÑ 
tathÈ ÈgacchantaÑ disvÈ “sÈmi mÈ saddaÑ kari, kammaÑ te nipphannan”ti 
Èha. So pabbatena viya mahantena sokena avatthaÔo hutvÈ anappakaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedesi. YathÈ taÑ appaduÔÔhassa padussamÈno. TenÈha 
BhagavÈ– 
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   “Yo daÓÉena adaÓÉesu, appaduÔÔhesu dussati. 
   DasannamaÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ, khippameva nigacchati. 

   VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ, sarÊrassa ca bhedanaÑ. 
   GarukaÑ vÈpi ÈbÈdhaÑ, cittakkhepaÒca pÈpuÓe. 

   RÈjato vÈ upasaggaÑ, abbhakkhÈnaÒca dÈruÓaÑ. 
   ParikkhayaÒca ÒÈtÊnaÑ, bhogÈnaÒca pabha~guraÑ.  

   Atha vÈsssa agÈrÈni, aggi Éahati pÈvako. 
   KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ sopapajjatÊ”ti1. 

 EvaÑ santepi puna naÑ seÔÔhi ujukaÑ oloketuÑ na sakkoti. “Kinti naÑ 
mÈreyyan”ti cintento “mama gÈmasate Èyuttakassa santikaÑ pesetvÈ 
mÈressÈmÊ”ti upÈyaÑ disvÈ “ayaÑ me avajÈtaputto, imaÑ mÈretvÈ 
vaccak|pe khipatu, evaÑ kate ahaÑ mÈtulassa kattabbayuttakaÑ pacchÈ 
jÈnissÈmÊ”ti tassa paÓÓaÑ likhitvÈ “tÈta Ghosaka amhÈkaÑ gÈmasate 
Èyuttako atthi, imaÑ paÓÓaÑ haritvÈ tassa dehÊ”ti vatvÈ paÓÓaÑ tassa 
dussante2 bandhi. So pana akkharasamayaÑ na jÈnÈti. DaharakÈlato 
paÔÔhÈya hi naÑ mÈrÈpentova seÔÔhi mÈretuÑ nÈsakkhi, kiÑ 
akkharasamayaÑ sikkhÈpessati. Iti so attano mÈrÈpanapaÓÓameva dussante2 
bandhitvÈ nikkhamanto Èha “pÈtheyyaÑ me tÈta natthÊ”ti. PÈtheyyena te 
kammaÑ natthi, antarÈmagge “asukagÈme nÈma mama sahÈyako seÔÔhi 
atthi, tassa ghare pÈtarÈsaÑ katvÈ purato3 gacchÈhÊ”ti. So “sÈdh|”ti pitaraÑ 
vanditvÈ nikkhanto taÑ gÈmaÑ patvÈ seÔÔhissa gharaÑ pucchitvÈ gantvÈ 
seÔÔhijÈyaÑ passi. “TvaÑ kuto ÈgatosÊ”ti ca vutte “antonagarato”ti Èha. 
Kassa puttosÊti. TumhÈkaÑ sahÈyakaseÔÔhino ammÈti. TvaÑsi Ghosako 
nÈmÈti. Œma ammÈti. TassÈ saha dassaneneva tasmiÑ puttasineho uppajji. 
SeÔÔhino panekÈ dhÊtÈ atthi pannarasasoÄasavassuddesikÈ abhir|pÈ pÈsÈdikÈ, 
taÑ rakkhituÑ ekameva pesanakÈrikaÑ dÈsiÑ datvÈ sattabh|mikassa 
pÈsÈdassa uparimatale sirigabbhe vasÈpenti. SeÔÔhidhÊtÈ tasmiÑ khaÓe taÑ 
dÈsiÑ antarÈpaÓaÑ pesesi. Atha naÑ seÔÔhijÈyÈ disvÈ “kuhiÑ 
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gacchasÊ”ti pucchitvÈ “ayyadhÊtÈya1 pesanenÈ”ti vutte “ito tÈva ehi, tuÔÔhatu 
pesanaÑ, puttassa me pÊÔhakaÑ attharitvÈ pÈde dhovitvÈ telaÑ makkhitvÈ 
sayanaÑ attharitvÈ dehi, pacchÈ pesanaÑ karissasÊ”ti Èha. SÈ tathÈ akÈsi. 

 Atha naÑ cirenÈgataÑ seÔÔhidhÊtÈ santajjesi. Atha naÑ sÈ Èha “mÈ me 
kujjhi, seÔÔhiputto Ghosako Ègato, tassa idaÒcidaÒca katvÈ tattha gantvÈ 
ÈgatÈmhÊ”ti. SeÔÔhidhÊtÈya “seÔÔhiputto Ghosako”ti nÈmaÑ sutvÈva pemaÑ 
chaviyÈdÊni chinditvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca ÔhitaÑ. KotuhalakÈlasmiÑ hi sÈ 
tassa pajÈpatÊ hutvÈ nÈÄikodanaÑ Paccekabuddhassa adÈsi, 
tassÈnubhÈvenÈgantvÈ imasmiÑ seÔÔhikule nibbattÈ. Iti taÑ so pubbasineho 
avattharitvÈ gaÓhi. TenÈha BhagavÈ– 

   “Pubbeva sannivÈsena, paccuppannahitena vÈ. 
   EvaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, uppalaÑva yathodake”ti2. 

 Atha naÑ pucchi “kuhiÑ so ammÈ”ti. Sayane nipanno niddÈyatÊti. Atthi 
panassa hatthe kiÒcÊti. Dussante paÓÓaÑ atthÊti. SÈ “kiÑ paÓÓaÑ nu kho 
etan”ti tasmiÑ niddÈyante mÈtÈpit|naÑ aÒÒavihitatÈya apassantÈnaÑ 
otaritvÈ samÊpaÑ gantvÈ taÑ paÓÓaÑ mocetvÈ ÈdÈya attano gabbhaÑ 
pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ akkharasamaye kusalatÈya 
paÓÓaÑ vÈcetvÈ “aho vata bÈlo attano maraÓapaÓÓaÑ dussante bandhitvÈ 
vicarati, sace mayÈ na diÔÔhaÑ assa, natthissa jÊvitan”ti taÑ paÓÓaÑ phÈletvÈ 
seÔÔhissa vacanena3 aparaÑ paÓÓaÑ likhi “ayaÑ mama putto Ghosako 
nÈma, gÈmasatato paÓÓÈkÈraÑ ÈharÈpetvÈ imassa janapadaseÔÔhino dhÊtarÈ 
saddhiÑ ma~galaÑ katvÈ attano vasanagÈmassa majjhe dvibh|makaÑ 
gehaÑ kÈretvÈ pÈkÈraparikkhepena ceva purisaguttiyÈ ca 
susaÑvihitÈrakkhaÑ karotu, mayhaÒca ‘idaÒcidaÒca mayÈ katan’ti sÈsanaÑ 
pesetu, evaÑ kate ahaÑ mÈtulassa kattabbayuttakaÑ pacchÈ ÈnissÈmÊ”ti. 
LikhitvÈ ca pana sa~gharitvÈ otaritvÈ dussanteyevassa bandhi.  
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 So divasabhÈgaÑ niddÈyitvÈ uÔÔhÈya bhuÒjitvÈ pakkÈmi. Punadivase 
pÈtova taÑ gÈmaÑ gantvÈ ÈyuttakaÑ gÈmakiccaÑ karontaÑyeva passi. So 
taÑ disvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti pucchi. PitarÈ me tumhÈkaÑ paÓÓaÑ pesitanti. “KiÑ 
paÓÓaÑ tÈta, ÈharÈ”ti paÓÓaÑ gahetvÈ vÈcetvÈ tuÔÔhamÈnaso “passatha bho, 
mama sÈmino mayi sinehaÑ katvÈ1 jeÔÔhaputtassa me ma~galaÑ karot|”ti 
mama santikaÑ pahiÓi. “SÊghaÑ dÈrukÈdÊni ÈharathÈ”ti gahapatike vatvÈ 
gÈmamajjhe vuttapakÈraÑ gehaÑ kÈrÈpetvÈ gÈmasatato paÓÓÈkÈraÑ 
ÈharÈpetvÈ janapadaseÔÔhino santikÈ dhÊtaraÑ ÈnetvÈ ma~galaÑ katvÈ 
seÔÔhissa sÈsanaÑ pahiÓi “idaÒcidaÒca mayÈ katan”ti. 

 TaÑ sutvÈ seÔÔhino “yaÑ kÈremi, taÑ na hoti. YaÑ na kÈremi, tadeva 
hotÊ”ti mahantaÑ domanassaÑ uppajji. Puttasokena saddhiÑ so soko ekato 
hutvÈ kucchiÉÈhaÑ uppÈdetvÈ atisÈraÑ2 janesi. SeÔÔhidhÊtÈpi “sace koci 
seÔÔhino santikÈ Ègacchati, mama akathetvÈ seÔÔhiputtassa paÔhamataraÑ mÈ 
kathayitthÈ”ti jane ÈÓÈpesi. SeÔÔhipi kho “dÈni taÑ duÔÔhaputtaÑ mama 
sÈpateyyassa sÈmikaÑ na karissÈmÊ”ti cintetvÈ ekaÑ ÈyuttakaÑ Èha “mÈtula 
puttaÑ me daÔÔhukÈmomhi, ekaÑ pÈdam|likaÑ pesetvÈ mama puttaÑ 
pakkosÈpehÊ”ti. So “sÈdh|”ti vatvÈ paÓÓaÑ datvÈ ekaÑ purisaÑ pesesi. 
SeÔÔhidhÊtÈpi tassa ÈgantvÈ dvÈre ÔhitabhÈvaÑ sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “kiÑ 
tÈtÈ”ti pucchi. So Èha “seÔÔhi gilÈno, puttaÑ passituÑ pakkosÈpesi ayye”ti. 
KiÑ tÈta balavÈ, dubbaloti. BalavÈ tÈva, ÈhÈraÑ bhuÒjatiyeva ayyeti. SÈ 
seÔÔhiputtaÑ ajÈnÈpetvÈva tassa nivesanaÒca paribbayaÒca dÈpetvÈ “mayÈ 
pesitakÈle gamissasi, acchassu tÈvÈ”ti Èha. SeÔÔhi puna ÈyuttakaÑ avaca 
“kiÑ mÈtula, na te mama puttassa santikaÑ pahitan”ti. PahitaÑ sÈmi, 
gatapuriso na tÈva etÊti. Tena hi puna aparaÑ pesehÊti. So pesesi. SeÔÔhidhÊtÈ 
tasmimpi tatheva paÔipajji. Atha seÔÔhino rogo balavÈ jÈto, ekaÑ bhÈjanaÑ 
pavisati. EkaÑ nikkhamati. Puna seÔÔhi ÈyuttakaÑ pucchi “kiÑ mÈtula, na te 
mama puttassa santikaÑ pahitan”ti. PahitaÑ sÈmi, gatapuriso na 
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tÈva etÊti. Tena hi puna aparaÑ pesehÊti. So pesesi. SeÔÔhidhÊtÈ tatiyavÈre 
Ègatampi taÑ pavattiÑ pucchi. So “bÈÄhagilÈno ayye, seÔÔhi ÈhÈraÑ 
pacchinditvÈ maccuparÈyaÓo1 jÈto, ekaÑ bhÈjanaÑ nikkhamati, ekaÑ 
pavisatÊ”ti Èha. SeÔÔhidhÊtÈ “idÈni gantuÑ kÈlo”ti seÔÔhiputtassa “pitÈ te kira 
gilÈno”ti ÈrocetvÈ “kiÑ vadesi bhadde”ti vutte “aphÈsukamassa sÈmÊ”ti Èha. 
“IdÈni kiÑ kÈtabban”ti. SÈmi gÈmasatato vuÔÔhÈnakapaÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya 
gantvÈ passissÈma nanti. So “sÈdh|”ti paÓÓÈkÈraÑ ÈharÈpetvÈ sakaÔehi 
ÈdÈya pakkÈmi. 

 Atha naÑ sÈ “pitÈ te dubbalo, ettakaÑ paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ 
gacchantÈnaÑ papaÒco bhavissati, etaÑ nivattÈpehÊ”ti vatvÈ taÑ sabbaÑ 
attano kulagehaÑ pesetvÈ puna taÑ2 Èha “sÈmi tvaÑ attano pitu pÈdapasse 
tiÔÔheyyÈsi, ahaÑ ussÊsakapasse ÔhassÈmÊ”ti. GehaÑ pavisamÈnÈyeva ca 
“gehassa purato ca pacchato ca ÈrakkhaÑ gaÓhathÈ”ti attano purise ÈÓÈpesi. 
PaviÔÔhakÈle pana seÔÔhiputto pitu pÈdapasse aÔÔhÈsi, itarÈ ussÊsakapasse. 

 TasmiÑ khaÓe seÔÔhi uttÈnako nipanno hoti. Œyuttako pana tassa pÈde 
parimajjanto “putto te sÈmi Ègato”ti Èha. KuhiÑ soti. Esa pÈdam|le Ôhitoti. 
Atha naÑ disvÈ ÈyakammikaÑ3 pakkosÈpetvÈ “mama gehe kittakaÑ 
dhanan”ti pucchi. SÈmi dhanasseva cattÈlÊsakoÔiyo, 
upabhogaparibhogabhaÓÉÈnaÑ pana 
vanagÈmakkhettadvipadacatuppadayÈnavÈhanÈnaÒca ayaÒca ayaÒca 
paricchedo”ti vutte “ahaÑ ettakaÑ dhanaÑ mama puttassa Ghosakassa na 
demÊ”ti vattukÈmo “demÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ seÔÔhidhÊtÈ “ayaÑ puna kathento 
aÒÒaÑ kiÒci katheyyÈ”ti cintetvÈ sokÈturÈ viya kese vikiritvÈ rodamÈnÈ 
“kiÑ nÈmetaÑ tÈta vadetha, idampi nÈma vo vacanaÑ suÓoma, alakkhikÈ 
vatamhÈ”ti vatvÈ matthakena naÑ uramajjhe paharantÊ patitvÈ yathÈ puna 
vattuÑ na sakkoti, tathÈssa uramajjhe matthakena ghaÑsentÊ ÈrodanaÑ 
dassesi. SeÔÔhi taÑ khaÓdaÒÒeva kÈlamakÈsi. SeÔÔhi mato”ti4 
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gantvÈ Utenassa raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ tassa sarÊrakiccaÑ kÈrÈpetvÈ “atthi 
panassa putto vÈ dhÊtÈ vÈ”ti pucchi. Atthi deva Ghosako nÈma tassa putto, 
sabbaÑ sÈpateyyaÑ tassa niyyÈdetvÈva mato devÈti. 

 RÈjÈ aparabhÈge seÔÔhiputtaÑ pakkosÈpesi. TasmiÑ ca divase devo 
vassi. RÈja~gaÓe tattha tattha udakaÑ saÓÔhÈti. SeÔÔhiputto “rÈjÈnaÑ 
passissÈmÊ”ti pÈyÈsi. RÈjÈ vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ taÑ ÈgacchantaÑ olokento 
rÈja~gaÓe udakaÑ la~ghitvÈ ÈgacchantaÑ disvÈ ÈgantvÈ vanditvÈ ÔhitaÑ 
“tvaÑ Ghosako nÈma tÈtÈ”ti pucchitvÈ “Èma devÈ”ti vutte “pitÈ me matoti 
mÈ soci, tava pettikaÑ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ tuyhameva dassÈmÊ”ti taÑ 
samassÈsetvÈ “gaccha tÈtÈ”ti uyyojesi. RÈjÈ gacchantaÑ ca naÑ olokentova 
aÔÔhÈsi. So ÈgamanakÈle la~ghitaÑ udakaÑ gamanakÈle otaritvÈ saÓikaÑ 
agamÈsi. Atha naÑ rÈjÈ tatova pakkosÈpetvÈ “kiÑ nu kho tÈta tvaÑ mama 
santikaÑ Ègacchanto udakaÑ la~ghitvÈ Ègamma gacchanto otaritvÈ saÓikaÑ 
gacchasÊ”ti pucchi. Œma deva, ahaÑ tasmiÑ khaÓe kumÈrako, kÊÄanakÈlo 
nÈma so, idÈni pana me devena ÔhÈnantaraÑ paÔissutaÑ. TasmÈ yathÈ pure 
acaritvÈ idÈni sannisinnena1 hutvÈ carituÑ vaÔÔatÊti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ 
“dhitimÈyaÑ puriso, idÈnevassa ÔhÈnantaraÑ dassÈmÊ”ti pitarÈ bhuttaÑ 
bhogaÑ datvÈ sabbasatena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. 

 So rathe ÔhatvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ akÈsi. OlokitolokitaÔÔhÈnaÑ 
kampati. SeÔÔhidhÊtÈ KÈÄidÈsiyÈ saddhiÑ mantayamÈnÈ nisinnÈ “amma KÈÄi 
puttassa te ettikÈ sampatti maÑ nissÈya uppannÈ”ti2 Èha. KiÑ kÈraÓÈ 
ammÈti. AyaÒhi attano maraÓapaÓÓaÑ dussante bandhitvÈ amhÈkaÑ gharaÑ 
Ègato, athassa mayÈ taÑ paÓÓaÑ phÈletvÈ mayÈ saddhiÑ 
ma~galakaraÓatthÈya aÒÒaÑ paÓÓaÑ likhitvÈ ettakaÑ kÈlaÑ tattha Èrakkho 
katoti. Amma tvaÑ ettakaÑ passassi, imaÑ pana seÔÔhi daharakÈlato 
paÔÔhÈya mÈretukÈmo mÈretuÑ nÈsakkhi, kevalaÑ imaÑ nissÈya bahuÑ 
dhanaÑ khÊyÊti2 amma atibhÈriyaÑ vata seÔÔhinÈ katanti. NagaraÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ gehaÑ pavisantaÑ pana naÑ disvÈ “ayaÑ ettikÈ 
sampatti maÑ 
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nissÈya uppannÈ”ti hasitaÑ akÈsi. Atha naÑ seÔÔhiputto disvÈ “kiÑ kÈraÓÈ 
hasÊ”ti pucchi. EkaÑ kÈraÓaÑ nissÈyÈti. Kathehi nanti. SÈ na kathesi. So 
“sace na kathessasi, dvidhÈ taÑ chindissÈmÊ”ti tajjetvÈ asiÑ nikkaÉÉhi. SÈ 
“ayaÑ ettikÈ sampatti tayÈ maÑ nissÈya laddhÈti cintetvÈ hasitan”ti Èha. 
Yadi mama pitarÈ attano santakaÑ mayhaÑ niyyÈditaÑ, tvaÑ ettha kiÑ 
hosÊti. So kira ettakaÑ kÈlaÑ kiÒci na jÈnÈti, tenassÈ vacanaÑ na saddahi. 
Athassa sÈ “tumhÈkaÑ pitarÈ maraÓapaÓÓaÑ datvÈ pesitÈ, tumhe mayÈ 
idaÒcidaÒca katvÈ rakkhitÈ”ti sabbaÑ kathesi. “TvaÑ abh|taÑ kathesÊ”ti 
asaddahanto “mÈtaraÑ KÈÄiÑ pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ evaÑ kira ammÈti. 
Œma tÈta, daharakÈlato paÔÔhÈya taÑ mÈretukÈmo mÈretuÑ asakkonto taÑ 
nissÈya bahuÑ dhanaÑ khÊyi, sattasuÔhÈnesu tvaÑ maraÓato mutto, idÈni 
bhogagÈmato Ègamma sabbasatena saddhiÑ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pattoti. So taÑ 
sutvÈ “bhÈriyaÑ vata kammaÑ, evar|pÈ kho pana maraÓÈ muttassa mama 
pamÈdajÊvitaÑ jÊvituÑ ayuttaÑ1, appamatto bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ 
devasikaÑ sahassaÑ vissajjetvÈ addhikakapaÓÈdÊnaÑ dÈnaÑ paÔÔhapesi. 
Mitto nÈmassa kuÔumbiko dÈnabyÈvaÔo ahosi. AyaÑ GhosakaseÔÔhino 
uppatti. 

 TasmiÑ pana kÈle BhaddavatÊnagare BhaddavatiyaseÔÔhi nÈma 
GhosakaseÔÔhino adiÔÔhapubbasahÈyako ahosi. BhaddavatÊnagarato ÈgatÈnaÑ 
vÈÓijÈnaÑ santike GhosakaseÔÔhi BhaddavatiyaseÔÔhino sampattiÑ ca 
vayappadesaÒca sutvÈ tena saddhiÑ sahÈyakabhÈvaÑ icchanto paÓÓÈkÈraÑ 
pesesi. BhaddavatiyaseÔÔhipi Kosambito ÈgatÈnaÑ vÈÓijÈnaÑ santike 
GhosakaseÔÔhino sampattiÒca vayappadesaÒca sutvÈ tena saddhiÑ 
sahÈyakabhÈvaÑ icchanto paÓÓÈkÈraÑ pesesi. EvaÑ te aÒÒamaÒÒaÑ 
adiÔÔhapubbasahÈyakÈ hutvÈ vasiÑsu. AparabhÈge BhaddavatiyaseÔÔhino 
gehe ahivÈtarogo patito, tasmiÑ patite paÔhamaÑ makkhikÈ maranti, tato 
anukkameneva kÊÔÈ m|sikÈ kukkuÔÈ s|karÈ gÈvo dÈsÊ dÈsÈ sabbapacchÈ 
gharamÈnusakÈpi maranti. Tesu ye bhittiÑ bhinditvÈ palÈyanti, te jÊvitaÑ 
labhanti, tadÈ pana seÔÔhi ca bhariyÈ ca dhÊtÈ cassa tathÈ 
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palÈyitvÈ GhosakaseÔÔhiÑ passituÑ patthentÈ KosambimaggaÑ paÔipajjiÑsu. 
Te antarÈmaggeyeva khÊÓapÈtheyyÈ vÈtÈtapena ceva khuppipÈsÈhi ca 
kilantasarÊrÈ kicchena KosambiÑ patvÈ udakaphÈsukaÔÔhÈne ÔhatvÈ nhatvÈ 
nagaradvÈre ekaÑ sÈlaÑ pavisiÑsu. 

 Tato seÔÔhi bhariyaÑ Èha “bhadde iminÈ nÊhÈrena gacchantÈ 
vijÈtamÈtuyÈpi amanÈpÈ honti, sahÈyako kira me addhikakapaÓÈdÊnaÑ 
devasikaÑ sahassaÑ vissajjetvÈ dÈnaÑ dÈpesi. Tattha dhÊtaraÑ pesetvÈ 
ÈhÈraÑ ÈharÈpetvÈ ekÈhaÑ dvÊhaÑ idheva sarÊraÑ santappetvÈ sahÈyakaÑ 
passissÈmÈ”ti. SÈ sÈdhu sÈmÊti. Te sÈlÈyameva vasiÑsu. Punadivase kÈle 
Èrocite kapaÓaddhikÈdÊsu ÈhÈratthÈya gacchantesu mÈtÈpitaro “amma gantvÈ 
amhÈkaÑ ÈhÈraÑ ÈharÈ”ti dhÊtaraÑ pesayiÑsu. MahÈbhogakulassa dhÊtÈ 
vipattiyÈ acchinnalajjitÈya alajjamÈnÈ pÈtiÑ gahetvÈ kapaÓajanena saddhiÑ 
ÈhÈratthÈya gantvÈ “kati paÔivÊse gaÓhissasi ammÈ”ti puÔÔhÈ ca pana “tayo”ti 
Èha. AthassÈ tayo paÔivÊse adÈsi. TÈya bhatte ÈhaÔe tayopi ekato bhuÒjituÑ 
nisÊdiÑsu. 

 Atha mÈtÈdhÊtaro seÔÔhiÑ ÈhaÑsu “sÈmi vipatti nÈma mahÈkulÈnampi 
uppajjati, mÈ amhe oloketvÈ bhuÒja, mÈ cintayÊ”ti. Iti naÑ nÈnappakÈrehi 
yÈcitvÈ bhojesuÑ. So bhuÒjitvÈ ÈhÈraÑ jÊrÈpetuÑ asakkonto aruÓe 
uggacchante kÈlamakÈsi. MÈtÈdhÊtaro nÈnappakÈrehi paridevitvÈ rodiÑsu. 
KumÈrikÈ punadivase rodamÈnÈ ÈhÈratthÈya gantvÈ “kati paÔivÊse 
gaÓhissasÊ”ti vuttÈ “dve”ti vatvÈ ÈhÈraÑ ÈharitvÈ mÈtaraÑ yÈcitvÈ bhojesi. 
SÈpi tÈya yÈciyamÈnÈ bhuÒjitvÈ ÈhÈraÑ jÊrÈpetuÑ asakkontÊ taÑ 
divasameva kÈlamakÈsi. KumÈrikÈ ekikÈva roditvÈ paridevitvÈ tÈya 
dukkhuppattiyÈ ativiya saÒcÈtachÈtakadukkhÈ punadivase yÈcakehi saddhiÑ 
rodantÊ ÈhÈratthÈya gantvÈ “kati paÔivÊse gaÓhissasi ammÈ”ti vuttÈ “ekan”ti 
Èha. MittakuÔumbiko taÑ tayo divase bhattaÑ gaÓhantiÑ saÒjÈnÈti, tena taÑ 
“apehi, nassa vasali, ajja tava kucchippamÈÓaÑ aÒÒÈsÊ”ti Èha. 
HirottappasampannÈ 
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kuladhÊtÈ paccorasmiÑ sattipahÈraÑ viya vaÓe khÈrodakasecanakaÑ viya1 
ca patvÈ “kiÑ sÈmÊ”ti Èha. TayÈ pure tayo koÔÔhÈsÈ gahitÈ, hiyyo dve, ajja 
ekaÑ gaÓhÈsi. Ajja te attano kucchippamÈÓaÑ ÒÈtanti. “MÈ maÑ sÈmi 
attanova atthÈya gaÓhÊ”ti maÒÒitthÈti. Atha kasmÈ evaÑ gaÓhÊti. Pure tayo 
janÈ ahumha sÈmi, hiyyo dve, ajja ekikÈva jÈtÈmhÊti. So “kena kÈraÓenÈ”ti 
pucchitvÈ Èdito paÔÔhÈya tÈya kathitaÑ sabbaÑ pavattiÑ sutvÈ ass|ni 
sandhÈretuÑ asakkonto saÒjÈtabalavadomanasso hutvÈ “amma evaÑ sante 
mÈ cintayi, tvaÑ BhaddavatiyaseÔÔhino dhÊtÈ ajjakÈlato paÔÔhÈya mama 
dhÊtÈyeva nÈmÈ”ti vatvÈ sÊse cumbitvÈ gharaÑ netvÈ attano 
jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne Ôhapesi. 

 SÈ dÈnagge uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ sutvÈ “tÈta kasmÈ etaÑ janaÑ 
nissaddaÑ katvÈ dÈnaÑ na dethÈ”ti Èha. Na sakkÈ kÈtuÑ ammÈti. SakkÈ 
tÈtÈti. KathaÑ sakkÈ ammÈti. TÈta dÈnaggaÑ parikkhipitvÈ ekekasseva 
pavesanappamÈÓena dve dvÈrÈni yojetvÈ “ekena dvÈrena pavisitvÈ ekena 
nikkhamathÈ”ti vadetha, evaÑ nissaddÈ hutvÈva gaÓhissantÊti. So taÑ sutvÈ 
“bhaddakova amma upÈyo”ti tathÈ kÈresi. SÈpi pubbe SÈmÈ nÈma. VatiyÈ 
pana kÈritattÈ SÈmÈvatÊ nÈma jÈtÈ. Tato paÔÔhÈya dÈnagge kolÈhalaÑ 
pacchindi. GhosakaseÔÔhi pubbe taÑ saddaÑ suÓanto “mayhaÑ dÈnagge 
saddo”ti tussati. DvÊhatÊhaÑ pana saddaÑ asuÓanto MittakuÔumbikaÑ attano 
upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ pucchi “diyyati kapaÓaddhikÈdÊnaÑ dÈnan”ti. Œma 
sÈmÊti. Atha kiÑ dvÊhatÊhaÑ saddo na suyyatÊti. YathÈ nissaddÈ hutvÈ 
gaÓhanti, tathÈ me upÈyo katoti. Atha pubbeva kasmÈ nÈkÈsÊti? AjÈnanatÈya 
sÈmÊti. IdÈni kathaÑ te ÒÈtoti. DhÊtarÈ me akkhÈto sÈmÊti. MayhaÑ aviditÈ 
“tava dhÊtÈ nÈma atthÊ”ti. So ahivÈtaroguppattito paÔÔhÈya sabbaÑ 
BhaddavatiyaseÔÔhino pavattiÑ ÈcikkhitvÈ tassÈ attano jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne 
ÔhapitabhÈvaÑ Èrocesi. Atha naÑ seÔÔhi “evaÑ sante mama kasmÈ na 
kathesi, mama sahÈyakassa dhÊtÈ mama dhÊtÈ nÈmÈ”ti taÑ pakkosÈpetvÈ 
pucchi “amma seÔÔhino dhÊtÈsÊ”ti. Œma tÈtÈti. Tena hi mÈ cintayi, tvaÑ 
______________________________________________________________ 
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mama dhÊtÈsÊti taÑ sÊse cumbitvÈ parivÈratthÈya tassÈ paÒca itthisatÈni 
datvÈ taÑ attano jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne Ôhapesi. 

 AthekadivasaÑ tasmiÑ nagare nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ hoti. TasmiÑ 
pana nakkhatte bahi anikkhamanakÈ kuladhÊtaropi attano parivÈrena 
saddhiÑ padasÈva nadiÑ gantvÈ nhÈyanti. TasmÈ taÑ divasaÑ SÈmÈvatÊpi 
paÒcahi itthisatehi parivÈritÈ rÈja~gaÓeneva nhÈyituÑ agamÈsi. Uteno 
sÊhapaÒjare Ôhito taÑ disvÈ “kassimÈ nÈÔakitthiyo”ti pucchi. Na kassaci 
nÈÔakitthiyo devÈti. Atha kassa dhÊtaroti. GhosakaseÔÔhino dhÊtÈ deva, 
SÈmÈvatÊ nÈmesÈti. So disvÈva uppannasineho seÔÔhino sÈsanaÑ pÈhesi 
“dhÊtaraÑ kira me peset|”ti. Na pesemi devÈti. MÈ kira evaÑ karotu, 
pesetuyevÈti. MayaÑ gahapatikÈ nÈma kumÈrikÈnaÑ pothetvÈ viheÔhetvÈ 
kaÉÉhanabhayena1 na dema devÈti. RÈjÈ kujjhitvÈ gehaÑ laÒchÈpetvÈ 
seÔÔhiÒca bhariyaÒca hatthe gahetvÈ bahi kÈrÈpesi. SÈmÈvatÊ nhÈyitvÈ 
ÈgantvÈ gehaÑ pavisituÑ okÈsaÑ alabhantÊ “kiÑ etaÑ tÈtÈ”ti pucchi. Amma 
rÈjÈ tava kÈraÓÈ pahiÓi. Atha “na mayaÑ dassÈmÈ”ti vutte gharaÑ 
laÒchÈpetvÈ amhe bahi kÈrÈpesÊti. TÈta bhÈriyaÑ vo kammaÑ kataÑ, raÒÒÈ 
nÈma pahite “na demÈ”ti avatvÈ “sace me dhÊtaraÑ saparivÈraÑ gaÓhatha, 
demÈ”ti vattabbaÑ bhaveyya tÈtÈti. “SÈdhu amma, tava ruciyÈ sati evaÑ 
karissÈmÊ”ti raÒÒo tathÈ sÈsanaÑ pÈhesi. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ 
saparivÈraÑ ÈnetvÈ abhisiÒcitvÈ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. SesÈ tassÈyeva 
parivÈritthiyo ahesuÑ. AyaÑ SÈmÈvatiyÈ uppatti. 

 Utenassa pana aparÈpi VÈsuladattÈ nÈma devÊ ahosi CaÓÉapajjotassa 
dhÊtÈ. UjjeniyaÑ hi CaÓÉapajjoto nÈma rÈjÈ ahosi. So ekadivasaÑ uyyÈnato 
Ègacchanto attano sampattiÑ oloketvÈ “atthi nu kho aÒÒassapi kassaci 
evar|pÈ sampattÊ”ti vatvÈ taÑ sutvÈ manussehi “kiÑ sampatti nÈmesÈ, 
KosambiyaÑ Utenassa raÒÒo atimahatÊ sampattÊ”ti vutte rÈjÈ Èha “tena hi 
gaÓhissÈma nan”ti. Na sakkÈ so gahetunti. KiÒci katvÈ gaÓhissÈmayevÈti. 
Na sakkÈ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. So hatthikantaÑ nÈma sippaÑ jÈnÈti, 
______________________________________________________________ 
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mantaÑ parivattetvÈ hatthikantavÊÓaÑ vÈdento nÈge palÈpetipi gaÓhÈtipi. 
HatthivÈhanasampanno tena sadiso nÈma natthÊti. Na sakkÈ mayÈ so 
gahetunti. Sace te deva ekantena ayaÑ nicchayo1. Tena hi dÈruhatthiÑ 
kÈretvÈ tassÈsannaÔÔhÈnaÑ pesehi, so hatthivÈhanaÑ vÈ assavÈhanaÑ vÈ 
sutvÈ d|rampi gacchati. Tattha naÑ ÈgataÑ gahetuÑ sakkÈ bhavissatÊti. 

 RÈjÈ “attheso upÈyo”ti dÈrumayaÑ yantahatthiÑ kÈrÈpetvÈ bahi 
pilotikÈhi veÔhetvÈ katacittakammaÑ katvÈ tassa vijite ÈsannaÔÔhÈne 
ekasmiÑ saratÊre vissajjÈpesi. Hatthino antokucchiyaÑ saÔÔhi purisÈ 
aparÈparaÑ ca~kamanti, hatthilaÓÉaÑ ÈharitvÈ tattha tattha chaÉÉesuÑ. Eko 
vanacarako hatthiÑ disvÈ “amhÈkaÑ raÒÒo anucchaviko”ti cintetvÈ gantvÈ 
raÒÒo Èrocesi “deva mayÈ sabbaseto kelÈsak|ÔapaÔibhÈgo tumhÈkaÒÒeva 
anucchaviko varavÈraÓo diÔÔho”ti. Uteno tameva maggadesakaÑ katvÈ 
hatthiÑ abhiruyha saparivÈro nikkhami. Tassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ carapurisÈ 
gantvÈ CaÓÉapajjotassa ÈrocesuÑ. So ÈgantvÈ majjhe tucchaÑ katvÈ ubhosu 
passesu balakÈyaÑ payojesi. Uteno tassÈgamanaÑ ajÈnanto hatthiÑ 
anubandhi. Anto ÔhitamanussÈ vegena palÈpesuÑ. KaÔÔhahatthÊ raÒÒo 
mantaÑ parivattetvÈ vÊÓaÑ vÈdentassa tantisaddaÑ asuÓanto viya 
palÈyatiyeva. RÈjÈ hatthinÈgaÑ2 pÈpuÓituÑ asakkonto assaÑ Èruyha 
anubandhi. TasmiÑ vegena anubandhante balakÈyo ohÊyi. RÈjÈ ekakova 
ahosi. Atha naÑ ubhosu passesu payuttÈ CaÓÉapajjotassa purisÈ gaÓhitvÈ 
attano raÒÒo adaÑsu. Athassa balakÈyo amittavasaÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ 
bahinagareva khandhÈvÈraÑ nivesetvÈ acchi. 

 CaÓÉapajjotopi UtenaÑ jÊvaggÈhameva gÈhÈpetvÈ ekasmiÑ coragehe 
pakkhipitvÈ dvÈraÑ pidahÈpetvÈ tayo divase jayapÈnaÑ pivi Uteno 
tatiyadivase Èrakkhake pucchi “kahaÑ vo tÈta rÈjÈ”ti. “PaccÈmitto me 
gahito”ti jayapÈnaÑ pivatÊti. KÈ nÈmesÈ mÈtugÈmassa viya tumhÈkaÑ raÒÒo 
kiriyÈ, nanu paÔirÈj|naÑ 
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gahetvÈ vissajjetuÑ vÈ mÈretuÑ vÈ vaÔÔati, amhe dukkhaÑ nisÊdÈpetvÈ 
jayapÈnaÑ kira pivatÊti. Te gantvÈ tamatthaÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. So ÈgantvÈ 
“saccaÑ kira tvaÑ evaÑ vadasÊ”ti pucchi. Œma mahÈrÈjÈti. SÈdhu taÑ 
vissajjessÈmi, evar|po kira te manto atthi, taÑ mayhaÑ dassasÊti. SÈdhu 
dassÈmi, gahaÓasamaye maÑ vanditvÈ taÑ gaÓhÈhi, kiÑ pana tvaÑ 
vandissasÊti. KyÈhaÑ taÑ vandissÈmi, na vandissÈmÊti. Ahampi te na 
dassÈmÊti. EvaÑ sante rÈjÈÓaÑ1 te karissÈmÊti. Karohi, sarÊrassa me issaro, 
na pana cittassÈti. RÈjÈ tassa s|ragajjitaÑ sutvÈ “kathaÑ nu kho imaÑ 
mantaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ mantaÑ aÒÒaÑ jÈnÈpetuÑ na sakkÈ, 
mama dhÊtaraÑ etassa santike uggaÓhÈpetvÈ ahaÑ tassÈ santike 
gaÓhissÈmÊti. Atha naÑ Èha “aÒÒassa vanditvÈ gaÓhantassa dassasÊ”ti. Œma 
mahÈrÈjÈti. Tena hi amhÈkaÑ ghare ekÈ khujjÈ atthi tassÈ antosÈÓiyaÑ 
vanditvÈ nisinnÈya tvaÑ bahisÈÓiyaÑ Ôhitova mantaÑ vÈcehÊti. SÈdhu 
mahÈrÈja, khujjÈ vÈ hotu pÊÔhasappi vÈ, vandantiyÈ dassÈmÊti. Tato rÈjÈ 
gantvÈ dhÊtaraÑ VÈsuladattaÑ Èha “amma eko sa~khakuÔÔhÊ 
anagghamantaÑ jÈnÈti, taÑ aÒÒaÑ jÈnÈpetuÑ na sakkÈ, tvaÑ antosÈÓiyaÑ 
nisÊditvÈ taÑ vanditvÈ mantaÑ gaÓha, so bahisÈÓiyaÑ ÔhatvÈ tuyhaÑ 
vÈcessati, tava santikÈ ahaÑ taÑ gaÓhissÈmÊ”ti. 

 EvaÑ so tesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ santhavakaraÓabhayena dhÊtaraÑ khujjaÑ, 
itaraÑ sa~khakuÔÔhiÑ katvÈ kathesi. So tassÈ antosÈÓiyaÑ vanditvÈ 
nisinnÈya bahi Ôhito mantaÑ vÈcesi. Atha naÑ ekadivasaÑ punappunaÑ 
vuccamÈnampi mantapadaÑ vattuÑ asakkontiÑ “are khujje 
atibahaloÔÔhakapolaÑ te mukhaÑ, evaÑ2 nÈma vadehÊ”ti Èha. SÈ kujjhitvÈ 
are duÔÔhasa~khakuÔÔhi kiÑ vadesi, kiÑ mÈdisÈ khujjÈ nÈma hotÊti. 
SÈÓikaÓÓaÑ ukkhipitvÈ “kÈsi tvan”ti vutte “raÒÒo dhÊtÈ VÈsuladattÈ 
nÈmÈhan”ti Èha. PitÈ te taÑ mayhaÑ kathento “khujjÈ”ti kathesÊti. 
Mayhampi kathento taÑ sa~khakuÔÔhiÑ katvÈ kathesÊti. Te ubhopi “tena hi 
amhÈkaÑ santhavakaraÓabhayena kathitaÑ bhavissatÊ”ti antosÈÓiyaÒÒeva 
santhavaÑ kariÑsu. 

 Tato paÔÔhÈya mantaggahaÓaÑ vÈ sippaggahaÓaÑ vÈ natthi. RÈjÈpi 
dhÊtaraÑ niccaÑ pucchati “sippaÑ gaÓhasi ammÈ”ti. GaÓhÈmi tÈtÈti. Atha 
naÑ ekadivasaÑ 
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Uteno Èha “bhadde sÈmikena kattabbaÑ nÈma neva mÈtÈpitaro, na 
bhÈtubhaginiyo kÈtuÑ sakkonti, sace mayhaÑ jÊvitaÑ dassasi, paÒca te 
itthisatÈni parivÈraÑ datvÈ aggamahesiÔÔhÈnaÑ dassÈmÊ”ti. Sace imasmiÑ 
vacane patiÔÔhÈtuÑ sakkhissatha, dassÈmi vo jÊvitanti. SakkhissÈmi bhaddeti. 
SÈ “sÈdhu sÈmÊ”ti pitu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha 
naÑ so pucchi “amma niÔÔhitaÑ sippan”ti. Na tÈva niÔÔhitaÑ tÈta sippanti. 
Atha naÑ so pucchi “kiÑ ammÈ”ti. AmhÈkaÑ ekaÑ dvÈraÒca ekaÑ 
vÈhanaÒca laddhuÑ vaÔÔati tÈtÈti. IdaÑ kiÑ ammÈti. TÈta rattiÑ kira 
tÈrakasaÒÒÈya mantassa upacÈratthÈya ekaÑ osadhaÑ gahetabbaÑ atthi. 
TasmÈ amhÈkaÑ velÈya vÈ avelÈya vÈ nikkhamanakÈle ekaÑ dvÈraÒceva 
ekaÑ vÈhanaÒca laddhuÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Te attano 
abhirucitaÑ ekaÑ dvÈraÑ hatthagataÑ kariÑsu. RaÒÒo pana paÒca 
vÈhanÈni ahesuÑ. BhaddavatÊ nÈma kareÓukÈ ekadivasaÑ paÒÒÈsa yojanÈni 
gacchati, KÈko nÈma dÈso saÔÔhi yojanÈni gacchati, CelakaÔÔhi1 ca 
MuÒcakesÊ cÈti dve assÈ yojanasataÑ gacchanti, NÈÄÈgiri hatthÊ vÊsati2 
yojanasatanti. 

 So kira rÈjÈ anuppanne Buddhe ekassa issarassa upaÔÔhÈko ahosi. 
AthekadivasaÑ issare bahinagaraÑ gantvÈ nhatvÈ Ègacchante eko 
Paccekabuddho nagaraÑ piÓÉÈya pavisitvÈ sakalanagaravÈsÊnaÑ mÈrena 
ÈvaÔÔitattÈ ekaÑ bhikkhampi alabhitvÈ yathÈdhoteneva pattena nikkhami. 
Atha naÑ nagaradvÈraÑ pattakÈle mÈro aÒÒÈtakavesena upasa~kamitvÈ “api 
bhante vo kiÒci laddhan”ti pucchi. KiÑ pana me tvaÑ alabhanÈkÈraÑ3 
karÊti. Tena hi nivattitvÈ puna pavisatha, idÈni na karissÈmÊti4. NÈhaÑ puna 
nivattissÈmÊti. Sace hi nivatteyya, puna so sakalanagaravÈsÊnaÑ sarÊre 
adhimuÒcitvÈ pÈÓiÑ paharitvÈ hasanakeÄiÑ kareyya. Paccekabuddhe 
anivattitvÈ gate mÈro tattheva antaradhÈyi. Atha so issaro yathÈdhoteneva 
pattena ÈgacchantaÑ PaccekabuddhaÑ disvÈ vanditvÈ “api bhante kiÒci 
laddhan”ti pucchi. CaritvÈ nikkhantamhÈvusoti. So cintesi “ayyo mayÈ 
pucchitaÑ akathetvÈ aÒÒaÑ vadati, na kiÒci laddhaÑ bhavissatÊ”ti. Athassa 
pattaÑ olokento tucchaÑ disvÈ gehe 
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bhattassa niÔÔhitÈniÔÔhitabhÈvaÑ ajÈnanatÈya s|ro hutvÈ pattaÑ gahetuÑ 
avisahanto “thokaÑ bhante adhivÈsethÈ”ti vatvÈ vegena gharaÑ gantvÈ 
“amhÈkaÑ bhattaÑ niÔÔhitan”ti pucchitvÈ “niÔÔhitan”ti vutte taÑ upaÔÔhÈkaÑ 
Èha “tÈta aÒÒo tayÈ sampannavegataro nÈma natthi, sÊghena javena 
bhadantaÑ patvÈ ‘pattaÑ me bhante dethÈ’ti vatvÈ pattaÑ gahetvÈ vegena 
ehÊ”ti. So ekavacaneneva pakkhanditvÈ pattaÑ gahetvÈ Èhari. Issaropi attano 
bhojanassa pattaÑ p|retvÈ “imaÑ sÊghaÑ gantvÈ ayyassa sampÈdehi, ahaÑ 
te ito pattiÑ dammÊ”ti Èha. 

 Sopi taÑ gahetvÈ javena gantvÈ Paccekabuddhassa pattaÑ datvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante ‘velÈ upakaÔÔhÈ’ti ahaÑ atisÊghena javena 
Ègato ca gato ca, etassa me javassa phalena yojanÈnaÑ 
paÓÓÈsasaÔÔhisatavÊsasatagamanasamatthÈni paÒca vÈhanÈni nibbattantu, 
Ègacchantassa ca me gacchantassa ca sarÊraÑ s|riyatejena tattaÑ, tassa me 
phalena nibbattanibbattaÔÔhÈne ÈÓÈ s|riyatejasadisÈ hotu, imasmiÑ me 
piÓÉapÈte sÈminÈ patti dinnÈ, tassÈ1 me nissandena tumhehi 
diÔÔhadhammassa bhÈgÊ homÊ”ti Èha. Paccekabuddho “evaÑ hot|”ti vatvÈ– 

   “IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, sabbameva2 samijjhatu. 
   Sabbe p|rentu sa~kappÈ, cando pannaraso yathÈ3. 

   IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, khippameva samijjhatu. 
   Sabbe p|rentu sa~kappÈ, maÓijotiraso yathÈ”ti– 

AnumodanaÑ akÈsi. PaccekabuddhÈnaÑ kira imÈva dve gÈthÈ 
anumodanagÈthÈ nÈma honti. Tattha jotirasoti sabbakÈmadadaÑ 
maÓiratanaÑ vuccati. IdaÑ tassa pubbacaritaÑ. So etarahi CaÓÉapajjoto 
ahosi. Tassa ca kammassa nissandena imÈni paÒca vÈhanÈni nibbattiÑsu. 
AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnakÊÄÈya nikkhami. Uteno “ajja palÈyitabban”ti 
mahantÈmahante cammapasibbake hiraÒÒasuvaÓÓassa p|retvÈ 
KareÓukÈpiÔÔhe ÔhapetvÈ VÈsuladattaÑ ÈdÈya palÈyi. AntepurapÈlakÈ 
palÈyantaÑ taÑ disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sÊghaÑ gacchathÈ”ti 
balaÑ pahiÓi. 
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Uteno balassa pakkhandabhÈvaÑ ÒatvÈ kahÈpaÓapasibbakaÑ mocetvÈ 
pÈtesi, manussÈ kahÈpaÓe uccinitvÈ puna pakkhandiÑsu. Itaro 
suvaÓÓapasibbakaÑ mocetvÈ pÈtetvÈ nesaÑ suvaÓÓalobhena 
papaÒcentÈnaÒÒeva bahi nivuÔÔhaÑ1 attano khandhÈvÈraÑ pÈpuÓi. Atha naÑ 
ÈgacchantaÑ disvÈva attano balakÈyo parivÈretvÈ nagaraÑ pavesesi. So 
patvÈva VÈsuladattaÑ abhisiÒcitvÈ aggamahesiÔÔhÈne ÔhapesÊti. AyaÑ 
VÈsuladattÈya uppatti. 

 AparÈ pana MÈgaÓÉiyÈ2 nÈma raÒÒo santikÈ aggamahesiÔÔhÈnaÑ labhi. 
SÈ kira KururaÔÔhe MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa dhÊtÈ. MÈtÈpissÈ MÈgaÓÉiyÈyeva 
nÈmaÑ. C|ÄapitÈpissÈ MÈgaÓÉiyova, sÈ abhir|pÈ ahosi 
devaccharapaÔibhÈgÈ. PitÈ panassÈ anucchavikaÑ sÈmikaÑ alabhanto 
mahantehi mahantehi3 kulehi yÈcitopi “na mayhaÑ dhÊtu tumhe 
anucchavikÈ”ti tajjetvÈ uyyojesi. AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye 
lokaÑ volokento MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa sapajÈpatikassa 
anÈgÈmiphal|panissayaÑ disvÈ attano pattacÊvaramÈdÈya tassa bahinigame4 
aggiparicaraÓaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. So TathÈgatassa r|pasobhaggappattaÑ 
attabhÈvaÑ oloketvÈ “imasmiÑ loke iminÈ purisena sadiso aÒÒo puriso 
nÈma natthi, ayaÑ mayhaÑ dhÊtu anucchaviko, imassa posÈpanatthÈya 
dhÊtaraÑ dassÈmÊ”ti cintetvÈ “samaÓa ekÈ me dhÊtÈ atthi, ahaÑ ettakaÑ 
kÈlaÑ tassÈ anucchavikaÑ purisaÑ na passÈmi, tumhe tassÈ anucchavikÈ, sÈ 
ca tumhÈkaÒÒeva anucchavikÈ. TumhÈkaÒhi pÈdaparicÈrikÈ, tassÈ ca bhattÈ5 
laddhuÑ vaÔÔati, taÑ vo ahaÑ dassÈmi, yÈva mamÈgamanÈ idheva 
tiÔÔhathÈ”ti Èha. SatthÈ kiÒci avatvÈ tuÓhÊ ahosi. BrÈhmaÓo vegena gharaÑ 
gantvÈ “bhoti bhoti dhÊtu me anucchaviko puriso diÔÔho, sÊghaÑ sÊghaÑ 
sÊghaÑ naÑ ala~karohÊ”ti taÑ ala~kÈrÈpetvÈ saddhiÑ brÈhmaÓiyÈ ÈdÈya 
Satthu santikaÑ pÈyÈsi. SakalanagaraÑ sa~khubhi. AyaÑ “ettakaÑ kÈlaÑ 
mayhaÑ dhÊtu anucchaviko natthÊ”ti kassaci adatvÈ “ajja me dhÊtu 
anucchaviko diÔÔho”ti kira vadeti, “kÊdiso nu kho so puriso, passissÈma 
nan”ti mahÈjano teneva saddhiÑ nikkhami. 
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 TasmiÑ dhÊtaraÑ gahetvÈ Ègacchante SatthÈ tena vuttaÔÔhÈne aÔÔhatvÈ 
tattha padacetiyaÑ dassetvÈ gantvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne aÔÔhÈsi. BuddhÈnaÒhi 
padacetiyaÑ adhiÔÔhahitvÈ akkantaÔÔhÈneyeva paÒÒÈyati, na aÒÒattha. 
YesaÒcatthÈya adhiÔÔhitaÑ hoti, teyeva naÑ passanti. TesaÑ pana 
adassanakaraÓatthaÑ hatthi-Èdayo vÈ akkamantu, mahÈmegho vÈ pavassatu, 
verambhavÈtÈ vÈ paharantu, na taÑ koci makkhetuÑ sakkoti. Atha 
brÈhmaÓÊ brÈhmaÓaÑ Èha “kuhiÑ so puriso”ti. “ImasmiÑ ÔhÈne tiÔÔhÈhÊti 
naÑ avacaÑ, kuhiÑ nu kho so gato”ti ito cito olokento padacetiyaÑ disvÈ 
“ayamassa padavalaÒjo”ti Èha. BrÈhmaÓÊ salakkhaÓamantÈnaÑ tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ paguÓatÈya lakkhaÓamante parivattetvÈ padalakkhaÓaÑ 
upadhÈretvÈ “nayidaÑ brÈhmaÓa paÒcakÈmaguÓasevino padan”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

    “Rattassa hi ukkuÔikaÑ padaÑ bhave, 
    DuÔÔhassa hoti sahasÈnupÊÄitaÑ. 
    M|Ähassa hoti avakaÉÉhitaÑ padaÑ, 
    VivaÔÔacchadassa idamÊdisaÑ padan”ti1. 

 Atha naÑ brÈhmaÓo evamÈha “bhoti tvaÑ udakapÈtiyaÑ kumbhÊlaÑ, 
gehamajjhe ca pana coraÑ viya mante passanasÊlÈ, tuÓhÊ hotÊ”ti. BrÈhmaÓa 
yaÑ icchasi, taÑ vadehi, nayidaÑ paÒcakÈmaguÓasevino padanti. Tato ito 
cito ca olokento SatthÈraÑ disvÈ “ayaÑ so puriso”ti vatvÈ brÈhmaÓo gantvÈ 
“samaÓa dhÊtaraÑ me tava posÈpanatthÈya demÊ”ti Èha. SatthÈ “dhÊtarÈ te 
mayhaÑ attho atthi vÈ natthi vÈ”ti avatvÈva “brÈhmaÓa ekaÑ te kÈraÓaÑ 
kathemÊ”ti vatvÈ “kathehi samaÓÈ”ti vutte mahÈbhinikkhamanato paÔÔhÈya 
yÈva AjapÈlanigrodham|lÈ mÈrena anubaddhabhÈvaÑ AjapÈlanigrodham|le 
ca pana “atÊto dÈni me esa visayan”ti tassa sokÈturassa 
sokav|pasamanatthaÑ ÈgatÈhi mÈradhÊtÈhi kumÈrikavaÓÓÈdivasena 
payojitaÑ palobhanaÑ ÈcikkhitvÈ “tadÈpi mayhaÑ chando nÈhosÊ”ti vatvÈ 
2– 
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    “DisvÈna TaÓhaÑ AratiÑ RagaÒca1,  
    NÈhosi chando api methunasmiÑ. 
    KimevidaÑ muttakarÊsapuÓÓaÑ, 
    PÈdÈpi naÑ samphusituÑ na icche”ti2– 

ImaÑ gÈthamÈha. GÈthÈpariyosÈne brÈhmaÓo ca brÈhmaÓÊ ca anÈgÈmiphale 
patiÔÔhahiÑsu. MÈgaÓÉiyÈpi kho “sacassa mayÈ attho natthi, 
anatthikabhÈvova vattabbo, ayaÑ pana maÑ muttakarÊsapuÓÓaÑ karoti, 
(“PÈdÈpi naÑ samphusituÑ na iccheti)3, hotu, attano 
jÈtikulapadesabhogayasavayasampattiÑ Ègamma tathÈr|paÑ bhattÈraÑ 
labhitvÈ samaÓassa Gotamassa kattabbayuttakaÑ jÈnissÈmÊ”ti4 Satthari 
ÈghÈtaÑ bandhi. KiÑ pana SatthÈ tÈya attani ÈghÈtuppattiÑ jÈnÈti, noti? 
JÈnÈtiyeva. JÈnanto kasmÈ gÈthamÈhÈti? ItaresaÑ dvinnaÑ vasena. BuddhÈ 
hi ÈghÈtaÑ agaÓetvÈ maggaphalÈdhigamÈrahÈnaÑ vasena dhammaÑ 
desentiyeva. MÈtÈpitaro taÑ netvÈ C|ÄamÈgaÓÉiyaÑ kaniÔÔhaÑ 
paÔicchÈpetvÈ5 pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. C|ÄamÈgaÓÉiyopi cintesi 
“mama dhÊtÈ omakasattassa na anucchavikÈ, ekassa raÒÒova anucchavikÈ”ti. 
TaÑ ÈdÈya KosambiÑ gantvÈ sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ “imaÑ 
itthiratanaÑ devassa anucchavikan”ti Utenassa raÒÒo adÈsi. So taÑ disvÈva 
uppannabalavasineho abhisekaÑ katvÈ paÒcasatamÈtugÈmaparivÈraÑ datvÈ 
aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. AyaÑ MÈgaÓÉiyÈya uppatti. 

 Evamassa diyaÉÉhasahassanÈÔakitthiparivÈrÈ tisso aggamahesiyo 
ahesuÑ. TasmiÑ kho pana samaye GhosakaseÔÔhi KukkuÔaseÔÔhi 
PÈvÈrikaseÔÔhÊti KosambiyaÑ tayo seÔÔhino honti. Te upakaÔÔhÈya 
vass|panÈyikÈya paÒcasatatÈpase Himavantato ÈgantvÈ nagare bhikkhÈya 
carante disvÈ pasÊditvÈ nisÊdÈpetvÈ bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ cattÈro mÈse 
attano santike vasÈpetvÈ puna vassÈratte6 ÈgamanatthÈya paÔijÈnÈpetvÈ 
uyyojesuÑ. TÈpasÈpi tato paÔÔhÈya aÔÔha mÈse Himavante vasitvÈ cattÈro 
mÈse tesaÑ 
______________________________________________________________ 
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santike vasiÑsu. Te aparabhÈge Himavantato ÈgacchantÈ araÒÒÈyatane ekaÑ 
mahÈnigrodhaÑ disvÈ1 tassa m|le nisÊdiÑsu. Tesu jeÔÔhakatÈpaso cintesi 
“imasmiÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ oramattikÈ na bhavissati, 
mahesakkhenevettha devarÈjena bhavitabbaÑ, sÈdhu vata sacÈyaÑ 
isigaÓassa pÈnÊyaÑ dadeyyÈ”ti. Sopi pÈnÊyaÑ adÈsi. TÈpaso nhÈnodakaÑ 
cintesi, tampi adÈsi. Tato bhojanaÑ cintesi, tampi adÈsi. Athassa etadahosi 
“ayaÑ devarÈjÈ amhehi cintitaÑ cintitaÑ sabbaÑ deti, aho vata naÑ 
passeyyÈmÈ”ti. So rukkhakkhandhaÑ padÈletvÈ attÈnaÑ dassesi. Atha naÑ 
tÈpasÈ “devarÈja mahatÊ te sampatti, kiÑ nu kho katvÈ ayaÑ te laddhÈ”ti 
pucchiÑsu. MÈ pucchatha ayyÈti. Œcikkha devarÈjÈti. So attanÈ 
katakammassa parittakattÈ lajjamÈno kathetuÑ na visahi. Tehi punappunaÑ 
nippÊÄayamÈno pana “tena hi suÓÈthÈ”ti vatvÈ kathesi. 

 So kireko duggatamanusso hutvÈ bhatiÑ pariyesanto AnÈthapiÓÉikassa 
santike bhatikammaÑ labhitvÈ taÑ nissÈya jÊvikaÑ kappesi. AthekasmiÑ 
uposathadivase sampatte AnÈthapiÓÉiko vihÈrato ÈgantvÈ pucchi “tassa 
bhatikassa ajjuposathadivasabhÈvo kenaci kathito”ti. Na kathito sÈmÊti. Tena 
hissa sÈyamÈsaÑ pacathÈti. Athassa patthodanaÑ paciÑsu. So divasaÑ 
araÒÒe kammaÑ katvÈ sÈyaÑ ÈgantvÈ bhatte vaÉÉhetvÈ dinne “chÈtomhÊ”ti 
sahasÈ abhuÒjitvÈva “aÒÒesu divasesu imasmiÑ gehe ‘bhattaÑ detha, s|paÑ 
detha, byaÒjanaÑ dethÈ’ti mahÈkolÈhalaÑ ahosi, ajja te sabbe nissaddÈ 
nipajjiÑsu, mayhameva ekassÈhÈraÑ vaÉÉhayiÑsu, kiÑ nu kho etan”ti 
cintetvÈ pucchi “avasesÈ bhuÒjiÑsu, na bhuÒjiÑs|”ti. Na bhuÒjiÑsu tÈtÈti. 
KiÑ kÈraÓÈti. ImasmiÑ gehe uposathadivasesu sÈyamÈsaÑ na bhuÒjanti, 
sabbeva uposathikÈ honti, antamaso thanapÈyinopi dÈrake mukhaÑ 
vikkhÈlÈpetvÈ catumadhuraÑ mukhe pakkhipÈpetvÈ mahÈseÔÔhi uposathike 
kÈreti. GandhatelappadÊpe jÈlante khuddakamahallakadÈrakÈ sayanagatÈ 
dvattiÑsÈkÈraÑ sajjhÈyanti. TuyhaÑ pana uposathadivasabhÈvaÑ kathetuÑ 
satiÑ na karimhÈ. TasmÈ taveva bhattaÑ pakkaÑ, naÑ bhuÒjass|ti. Sace 
idÈni 
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uposathikena bhavituÑ vaÔÔati, ahampi bhaveyyanti. IdaÑ seÔÔhi jÈnÈtÊti1. 
Tena hi naÑ pucchathÈti. Te gantvÈ seÔÔhiÑ pucchiÑsu. So evamÈha “idÈni 
pana abhuÒjitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposatha~gÈni adhiÔÔhahanto 
upaÉÉhaÑ uposathakammaÑ labhissatÊ”ti. Itaro taÑ sutvÈ tathÈ akÈsi. 

 Tassa sakaladivasaÑ kammaÑ katvÈ chÈtassa sarÊre vÈtÈ kuppiÑsu. So 
yottena uraÑ bandhitvÈ2 yottakoÔiyaÑ gahetvÈ parivattati. SeÔÔhi taÑ 
pavattiÑ sutvÈ ukkÈhi dhÈriyamÈnÈhi catumadhuraÑ gÈhÈpetvÈ tassa 
santikaÑ ÈgantvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti pucchi. SÈmi vÈtÈ me kuppitÈti. Tena hi 
uÔÔhÈya idaÑ bhesajjaÑ khÈdÈhÊti. Tumhepi khÈdatha sÈmÊti. AmhÈkaÑ 
aphÈsukaÑ natthi, tvaÑ khÈdÈhÊti. SÈmi ahaÑ uposathakammaÑ karonto 
sakalaÑ kÈtuÑ nÈsakkhiÑ, upaÉÉhakammampi me vikalaÑ mÈ ahosÊti na 
icchi. “MÈ evaÑ kari tÈtÈ”ti vuccamÈnopi anicchitvÈ aruÓe uÔÔhahante 
milÈtamÈlÈ viya kÈlaÑ katvÈ tasmiÑ nigrodharukkhe devatÈ hutvÈ nibbatti. 
TasmÈ imamatthaÑ kathetvÈ “so seÔÔhi BuddhamÈmako dhammamÈmako 
saÑghamÈmako, taÑ nissÈya katassa upaÉÉhuposathakammassa 
nissandenesÈ sampatti mayÈ laddhÈ”ti Èha. 

 “Buddho”ti vacanaÑ sutvÈva paÒcasatÈ tÈpasÈ uÔÔhÈya devatÈya aÒjaliÑ 
paggayha “Buddhoti vadesi, Buddhoti vadesÊ”ti pucchitvÈ “Buddhoti 
vadÈmi, Buddhoti vadÈmÊ”ti tikkhattuÑ paÔijÈnÈpetvÈ “ghosopi kho eso 
dullabho lokasmin”ti udÈnaÑ udÈnetvÈ “devate anekesu kappasatasahassesu 
asutapubbaÑ saddaÑ tayÈ suÓÈpitamhÈ”ti ÈhaÑsu. Atha antevÈsino 
ÈcariyaÑ etadavocuÑ “tena hi Satthu santikaÑ gacchÈmÈ”ti. TÈtÈ tayo 
seÔÔhino amhÈkaÑ bah|pakÈrÈ, sve tesaÑ nivesane bhikkhaÑ gaÓhitvÈ 
tesampi ÈcikkhitvÈ gamissÈma, adhivÈsetha tÈtÈti. Te adhivÈsayiÑsu. 
Punadivase seÔÔhino yÈgubhattaÑ sampÈdetvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ “ajja no 
ayyÈnaÑ Ègamanadivaso”ti ÒatvÈ paccuggamanaÑ katvÈ te ÈdÈya 
nivesanaÑ gantvÈ nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ adaÑsu. Te katabhattakiccÈ mahÈ 
seÔÔhino “mayaÑ gamissÈmÈ”ti vadiÑsu. Nanu bhante tumhehi cattÈro 
vassike mÈse amhÈkaÑ gahitÈva paÔiÒÒÈ, idÈni kuhiÑ gacchathÈti. 
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loke kira Buddho uppanno, dhammo uppanno, saÑgho uppanno, tasmÈ 
Satthu santikaÑ gamissÈmÈti. KiÑ pana tassa Satthuno santikaÑ 
tumhÈkaÒÒeva gantuÑ vaÔÔatÊti. AÒÒesampi avÈritaÑ Èvusoti. Tena hi 
bhante Ègametha, mayampi gamanaparivacchaÑ1 katvÈ gacchÈmÈti. 
“Tumhesu parivacchaÑ karontesu amhÈkaÑ papaÒco hoti, mayaÑ purato 
gacchÈma, tumhe pacchÈ ÈgaccheyyÈthÈ”ti vatvÈ te puretaraÑ gantvÈ 
SammÈsambuddhaÑ disvÈ abhitthavitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
Atha nesaÑ SatthÈ anupubbiÑ kathaÑ kathetvÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne sabbepi saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ “etha bhikkhavo”ti vacanasamanantaraÑyeva 
iddhimayapattacÊvaradharÈ ehibhikkh| ahesuÑ2. 

 Tepi kho tayo seÔÔhino paÒcahi paÒcahi sakaÔasatehi 
bhattacchÈdanasappimadhuphÈÓitÈdÊni dÈn|pakaraÓÈni ÈdÈya SÈvatthiÑ 
patvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ dhammakathaÑ sutvÈ kathÈpariyosÈne3 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈya addhamÈsamattampi dÈnaÑ dadamÈnÈ Satthu 
santike vasitvÈ KosambiÑ ÈgamanatthÈya SatthÈraÑ yÈcitvÈ SatthÈrÈ 
paÔiÒÒaÑ dadantena “suÒÒÈgÈre kho gahapatayo TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti 
vutte “aÒÒÈtaÑ bhante, amhehi pahitasÈsanena ÈgantuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ 
KosambiÑ gantvÈ GhosakaseÔÔhi GhositÈrÈmaÑ, KukkuÔaseÔÔhi 
KukkuÔÈrÈmaÑ, PÈvÈrikaseÔÔhi PÈvÈrikÈrÈmanti tayo mahÈvihÈre kÈretvÈ 
Satthu ÈgamanatthÈya sÈsanaÑ pahiÓiÑsu. SatthÈ tesaÑ sÈsanaÑ sutvÈ tattha 
agamÈsi. Te paccuggantvÈ SatthÈraÑ vihÈraÑ pavesetvÈ vÈrena vÈrena 
paÔijagganti. SatthÈ devasikaÑ ekekasmiÑ vihÈre vasati. Yassa vihÈre 
vuÔÔho hoti, tasseva gharadvÈre piÓÉÈya carati. TesaÑ pana tiÓÓaÑ 
seÔÔhÊnaÑ upaÔÔhÈko Sumano nÈma mÈlÈkÈro ahosi, so te seÔÔhino evamÈha 
“ahaÑ tumhÈkaÑ dÊgharattaÑ upakÈrako, SatthÈraÑ bhojetukÈmomhi, 
mayhampi ekadivasaÑ SatthÈraÑ dethÈ”ti. Tena hi bhaÓe sve bhojehÊti. 
“SÈdhu sÈmÊ”ti so SatthÈraÑ nimantetvÈ sakkÈraÑ paÔiyÈdesi. 
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 TadÈ rÈjÈ SÈmÈvatiyÈ devasikaÑ puppham|le aÔÔha kahÈpaÓe deti. 
TassÈ KhujjuttarÈ nÈma dÈsÊ SumanamÈlÈkÈrassa santikaÑ gantvÈ 
nibaddhaÑ pupphÈni gaÓhÈti. Atha naÑ tasmiÑ divase ÈgataÑ mÈlÈkÈro 
Èha “mayÈ SatthÈ nimantito, ajja pupphehi1 SatthÈraÑ p|jessÈmi, tiÔÔha tÈva, 
tvaÑ parivesanÈya sahÈyikÈ hutvÈ dhammaÑ sutvÈ avasesÈni pupphÈni 
gahetvÈ gamissasÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti adhivÈsesi. Sumano BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ anumodanakaraÓatthÈya pattaÑ aggahesi. 
SatthÈ anumodanadhammadesanaÑ Èrabhi. KhujjuttarÈpi Satthu 
dhammakathaÑ suÓantÊyeva sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SÈ aÒÒesu divasesu 
cattÈro kahÈpaÓe attano gahetvÈ cat|hi pupphÈni gahetvÈ gacchati, taÑ 
divasaÑ aÔÔhahipi pupphÈni gahetvÈ gatÈ. Atha naÑ SÈmÈvatÊ Èha “kiÑ nu 
kho amma ajja amhÈkaÑ raÒÒÈ dviguÓaÑ puppham|laÑ dinnan”ti. No 
ayyeti. Atha kasmÈ bah|ni pupphÈnÊti. AÒÒesu divasesu ahaÑ cattÈro 
kahÈpaÓe attano gahetvÈ cat|hi pupphÈni ÈharÈmÊti. Ajja kasmÈ na gaÓhÊti. 
SammÈsambuddhassa dhammakathaÑ sutvÈ dhammassa adhigatattÈti. Atha 
naÑ “are duÔÔhadÈsi ettakaÑ kÈlaÑ tayÈ gahitakahÈpaÓe me dehÊ”ti atajjetvÈ 
“amma tayÈ pivitaÑ amataÑ amhepi pÈyehÊ”ti vatvÈ “tena hi maÑ 
nhÈpehÊ”ti vutte soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhÈpetvÈ dve maÔÔhasÈÔake 
dÈpesi. SÈ ekaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ ekaÑsaÑ pÈrupitvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
ekaÑ bÊjaniÑ ÈharÈpetvÈ Èsane nisÊditvÈ citrabÊjaniÑ ÈdÈya paÒca 
mÈtugÈmasatÈni ÈmantetvÈ tÈsaÑ SatthÈrÈ desitaniyÈmeneva dhammaÑ 
desesi, tassÈ dhammakathaÑ sutvÈ tÈ sabbÈpi sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 

 TÈ sabbÈpi KhujjuttaraÑ vanditvÈ “amma ajjato paÔÔhÈya tvaÑ 
kiliÔÔhakammaÑ mÈ kari, amhÈkaÑ mÈtuÔÔhÈne ca ÈcariyaÔÔhÈne ca ÔhatvÈ 
Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈrÈ desitaÑ dhammaÑ sutvÈ amhÈkaÑ 
kathehÊ”ti vadiÑsu. SÈ tathÈ karontÊ aparabhÈve tipiÔakadharÈ jÈtÈ. Atha naÑ 
SatthÈ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvikÈnaÑ upÈsikÈnaÑ bahussutÈnaÑ 
dhammakathikÈnaÑ yadidaÑ KhujjuttarÈ”ti etadagge Ôhapesi. TÈpi kho 
paÒcasatÈ itthiyo taÑ evamÈhaÑsu “amma SatthÈraÑ daÔÔhukÈmÈmhÈ, taÑ 
no dassehi, 
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gandhamÈlÈdÊhi taÑ p|jessÈmÈ”ti. Ayye rÈjakulaÑ nÈma bhÈriyaÑ, tumhe 
gahetvÈ bahi gantuÑ na sakkÈti. Amma no mÈ nÈsehi, dasseheva amhÈkaÑ 
SatthÈranti. Tena hi tumhÈkaÑ vasanagabbhÈnaÑ bhittÊsu yattakena 
oloketuÑ sakkÈ hoti, tattakaÑ chiddaÑ katvÈ gandhamÈlÈdÊni ÈharÈpetvÈ 
SatthÈraÑ tiÓÓaÑ seÔÔhÊnaÑ gharadvÈraÑ gacchantaÑ tumhe tesu tesu 
ÔhÈnesu ÔhatvÈ oloketha ceva, hatthe ca pasÈretvÈ vandatha, p|jetha cÈti. TÈ 
tathÈ katvÈ SatthÈraÑ gacchantaÒca ÈgacchantaÒca oloketvÈ1 vandiÑsu ceva 
p|jesuÑ ca. 

 AthekadivasaÑ MÈgaÓÉiyÈ attano pÈsÈdatalato nikkhamitvÈ 
ca~kamamÈnÈ tÈsaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ gabbhesu chiddaÑ disvÈ “idaÑ 
kin”ti, pucchitvÈ tÈhi tassÈ Satthari ÈghÈtabaddhabhÈvaÑ2 ajÈnantÊhi “SatthÈ 
imaÑ nagaraÑ Ègato, mayaÑ ettha ÔhatvÈ SatthÈraÑ vandÈma3 ceva p|jema 
cÈ”ti vutte “Ègato nÈma imaÑ nagaraÑ samaÓo Gotamo, idÈnissa kattabbaÑ 
jÈnissÈmi, imÈpi tassa upaÔÔhÈyikÈ, imÈsampi kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti 
cintetvÈ gantvÈ raÒÒo Èrocesi “mahÈrÈja SÈmÈvatimissikÈnaÑ bahiddhÈ 
patthanÈ atthi, katipÈheneva te jÊvitaÑ mÈressantÊ”ti4. RÈjÈ “na tÈ evar|paÑ 
karissantÊ”ti na saddahi. PunappunaÑ vuttepi na saddahi eva. Atha naÑ 
evaÑ tikkhattuÑ vuttepi asaddahantaÑ “sace me na saddahasi, tÈsaÑ 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ upadhÈrehi mahÈrÈjÈ”ti Èha. RÈjÈ gantvÈ gabbhesu 
chiddaÑ disvÈ “idaÑ kin”ti pucchitvÈ tasmiÑ atthe Èrocite tÈsaÑ akujjhitvÈ 
kiÒci avatvÈva chiddÈni pidahÈpetvÈ sabbagabbhesu 
uddhacchiddakavÈtapÈnÈni5 kÈresi. UddhacchiddakavÈtapÈnÈni kira tasmiÑ 
kÈle uppannÈni. MÈgaÓÉiyÈ tÈsaÑ kiÒci kÈtuÑ asakkuÓitvÈ “samaÓassa 
Gotamasseva kattabbaÑ karissÈmÊ”ti nÈgarÈnaÑ laÒjaÑ6 datvÈ “samaÓaÑ 
GotamaÑ antonagaraÑ pavisitvÈ vicarantaÑ dÈsakammakaraporisehi 
akkosetvÈ paribhÈsetvÈ7 palÈpethÈ”ti ÈÓÈpesi. MicchÈdiÔÔhikÈ tÊsu ratanesu 
appasannÈ antonagaraÑ paviÔÔhaÑ SatthÈraÑ 
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 1. OlokentÈ (SÊ, Ka) 
 2. BaddhÈghÈtaÑ (SÊ, SyÈ), baddhÈghÈtataÑ (AÑ-®Ôha 1. 338 piÔÔhe) 
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anubandhitvÈ “corosi, bÈlosi, m|Ähosi, oÔÔhosi, goÓosi, gadrabhosi, 
nerayikosi, tiracchÈnagatosi, natthi tuyhaÑ sugati, duggatiyeva tuyhaÑ 
pÈÔika~khÈ”ti dasahi akkosavatth|hi akkosanti paribhÈsanti. 

 TaÑ sutvÈ ÈyasmÈ Œnando SatthÈraÑ etadavoca “bhante ime nÈgarÈ 
amhe akkosanti paribhÈsanti, ito aÒÒattha gacchÈmÈ”ti. KuhiÑ ŒnandÈti. 
AÒÒaÑ nagaraÑ bhanteti. Tattha manussesu akkosantesu puna kattha 
gamissÈma ŒnandÈti. Tatopi aÒÒaÑ nagaraÑ bhanteti. TatthÈpi manussesu 
akkosantesu kuhiÑ gamissÈmÈti. Tatopi aÒÒaÑ nagaraÑ bhanteti. Œnanda 
evaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. Yattha adhikaraÓaÑ uppannaÑ, tattheva tasmiÑ 
v|pasante aÒÒattha gantuÑ vaÔÔati. Ke pana te Œnanda akkosantÊti. Bhante 
dÈsakammakare upÈdÈya sabbe akkosantÊti. “AhaÑ Œnanda sa~gÈmaÑ 
otiÓÓahatthisadiso, sa~gÈmaÑ otiÓÓahatthino hi cat|hi disÈhi Ègate sare 
sahituÑ bhÈro, tatheva bah|hi dussÊlehi kathitakathÈnaÑ sahanaÑ nÈma 
mayhaÑ bhÈro”ti vatvÈ attÈnaÑ Èrabbha dhammaÑ desento imÈ NÈgavagge 
tisso gÈthÈ abhÈsi– 

   “AhaÑ nÈgova sa~gÈme, cÈpato patitaÑ saraÑ. 
   AtivÈkyaÑ titikkhissaÑ, dussÊlo hi bahujjano. 

   DantaÑ nayanti samitiÑ, dantaÑ rÈjÈbhir|hati. 
   Danto seÔÔho manussesu, yo’tivÈkyaÑ titikkhati. 

   VaramassatarÈ dantÈ, ÈjÈnÊyÈ ca sindhavÈ. 
   KuÒjarÈ ca mahÈnÈgÈ, attadanto tato varan”ti1. 

 DhammakathÈ sampattamahÈjanassa sÈtthikÈ ahosi. EvaÑ dhammaÑ 
desetvÈ mÈ cintayi Œnanda, ete sattÈhamattameva akkosissanti, aÔÔhame 
divase tuÓhÊ bhavissanti, BuddhÈnaÑ hi uppannaÑ adhikaraÓaÑ sattÈhato 
uttari na gacchati, MÈgaÓÉiyÈ SatthÈraÑ akkosÈpetvÈ palÈpetuÑ asakkontÊ 
“kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti cintetvÈ “imÈ etassa upatthambhabh|tÈ, etÈsampi 
byasanaÑ karissÈmÊ”ti ekadivasaÑ raÒÒo surÈpÈnaÔÔhÈne upaÔÔhÈnaÑ 
karontÊ c|Äapitu sÈsanaÑ pahiÓi “attho me kira 
______________________________________________________________ 
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kukkuÔehi, aÔÔha matakukkuÔe, aÔÔha sajÊvakukkuÔe ca gahetvÈ Ègacchatu, 
ÈgantvÈ ca sopÈnamatthake ÔhatvÈ ÈgatabhÈvaÑ nivedetvÈ ‘pavisat|’ti 
vuttepi apavisitvÈ paÔhamaÑ aÔÔha sajÊvakukkuÔe pahiÓatu, pacchÈ itare’ti. 
C|ÄupaÔÔhÈkassa ca “mama vacanaÑ kareyyÈsÊ”ti laÒjaÑ adÈsi. MÈgaÓÉiyo 
ÈgantvÈ raÒÒo nivedÈpetvÈ “pavisat|”ti vutte “raÒÒo ÈpÈnabh|miÑ na 
pavisissÈmÊ”ti Èha. ItarÈ c|ÄupaÔÔhÈkaÑ pahiÓi “gaccha tÈta mama c|Äapitu 
santikan”ti. So gantvÈ tena dinne aÔtha sajÊvakukkuÔe ÈnetvÈ “deva 
purohitena paÓÓÈkÈro pahito”ti Èha. RÈjÈ “bhaddako vata no uttaribha~go 
uppanno, ko nu kho paceyyÈ”ti Èha. MÈgaÓÉiyÈ “mahÈrÈja 
SÈmÈvatippamukhÈ paÒcasatÈ itthiyo nikkammikÈ1 vicaranti, tÈsaÑ pesehi, 
tÈ pacitvÈ ÈharissantÊ”ti Èha. RÈjÈ “gaccha, tÈsaÑ datvÈ aÒÒassa kira hatthe 
adatvÈ sayameva mÈretvÈ pacant|”ti pesesi. C|ÄupaÔÔhÈko “sÈdhu devÈ”ti 
gantvÈ tathÈ vatvÈ tÈhi “mayaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ na karomÈ”ti paÔikkhitto 
agantvÈ tamatthaÑ raÒÒo Èrocesi. MÈgaÓÉiyÈ “diÔÔhaÑ te mahÈrÈja, idÈni 
tÈsaÑ pÈÓÈtipÈtassa karaÓaÑ vÈ akaraÓaÑ vÈ jÈnissasi, ‘samaÓassa 
Gotamassa pacitvÈ pesent|’ti vadehi devÈ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ vatvÈ pesesi. 
Itaro te gahetvÈ gacchanto viya hutvÈ gantvÈ te kukkuÔe purohitassa datvÈ 
matakukkuÔe tÈsaÑ santikaÑ netvÈ “ime kira kukkuÔe pacitvÈ Satthu 
santikaÑ pahiÓathÈ”ti Èha. TÈ “sÈmi Èhara, idaÑ nÈma amhÈkaÑ kiccan”ti 
paccuggantvÈ gaÓhiÑsu. So raÒÒo santikaÑ gantvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti puÔÔho 
“samaÓassa Gotamassa pacitvÈ pesethÈti vuttamatteyeva paÔimaggaÑ 
ÈgantvÈ gaÓhiÑs|”ti Ècikkhi. MÈgaÓÉiyÈ “passa mahÈrÈja, na tÈ 
tumhÈdisÈnaÑ karonti. BahiddhÈ patthanÈ tÈsaÑ atthÊti vutte na saddahasÊ”ti 
Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈpi adhivÈsetvÈ tuÓhÊyeva ahosi. MÈgaÓÉiyÈ “kiÑ nu kho 
karissÈmÊ”ti cintesi. 

 TadÈ pana rÈjÈ “SÈmÈvatiyÈ VÈsuladattÈya MÈgaÓÉiyÈya cÈ”ti 
tissannampi etÈsaÑ pÈsÈdatale vÈrena vÈrena sattÈhaÑ sattÈhaÑ 
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vÊtinÈmeti. Atha naÑ “sve vÈ parasuve vÈ SÈmÈvatiyÈ pÈsÈdatalaÑ 
gamissatÊ”ti ÒatvÈ MÈgaÓÉiyÈ c|Äapitu sÈsanaÑ pahiÓi “agadena kira dÈÔhÈ 
dhovitvÈ1 ekaÑ sappaÑ peset|”ti. So tathÈ katvÈ pesesi. RÈjÈ attano 
gamanaÔÔhÈnaÑ hatthikantavÊÓaÑ ÈdÈyayeva gacchati, tassÈ pokkhare ekaÑ 
chiddaÑ atthi. MÈgaÓÉiyÈ tena chiddena sappaÑ pavesetvÈ chiddaÑ 
mÈlÈguÄena thakesi. Sappo dvÊhatÊhaÑ antovÊÓÈyameva ahosi. MÈgaÓÉiyÈ 
raÒÒo gamanadivase “ajja katarissitthiyÈ pÈsÈdaÑ gamissasi devÈ”ti 
pucchitvÈ “SÈmÈvatiyÈ”ti vutte “ajja mayÈ mahÈrÈja amanÈpo supino diÔÔho. 
Na sakkÈ tattha gantuÑ devÈ”ti. GacchÈmevÈti. SÈ yÈva tatiyaÑ vÈretvÈ 
“evaÑ sante ahampi tumhehi saddhiÑ gamissÈmi devÈ”ti vatvÈ 
nivattiyamÈnÈpi anivattitvÈ “na jÈnÈmi, kiÑ bhavissasi2 devÈ”ti raÒÒÈ 
saddhiÑyeva agamÈsi. 

 RÈjÈ SÈmÈvatimissikÈhi dinnÈni vatthapupphagandhÈbharaÓÈni dhÈretvÈ 
subhojanaÑ bhuÒjitvÈ vÊÓaÑ ussÊsake ÔhapetvÈ sayane nipajji. MÈgaÓÉiyÈ 
aparÈparaÑ vicarantÊ viya hutvÈ vÊÓÈchiddato pupphaguÄaÑ apanesi. Sappo 
dvÊhatÊhaÑ nirÈhÈro tena chiddena nikkhamitvÈ passasanto3 phaÓaÑ katvÈ 
sayanapiÔÔhe nipajji. MÈgaÓÉiyÈ taÑ disvÈ “dhÊ dhÊ deva sappo”ti 
mahÈsaddaÑ katvÈ rÈjÈnaÑ ca tÈ ca akkosantÊ “ayaÑ andhabÈlarÈjÈ4 
alakkhiko mayhaÑ vacanaÑ na suÓÈti, imÈpi nissirÊkÈ dubbinÊtÈ kiÑ nÈma 
raÒÒo santikÈ na labhanti, kiÑ nu tumhe imasmiÑ mateyeva sukhaÑ 
jÊvissatha, jÊvante dukkhaÑ jÊvatha, ‘ajja mayÈ pÈpasupino diÔÔho, 
SÈmÈvatiyÈ pÈsÈdaÑ gantuÑna vaÔÔatÊ’ti vÈrentiyÈpi me vacanaÑ na suÓasi 
devÈ”ti5 Èha. RÈjÈ sappaÑ disvÈ maraÓabhayatajjito “evar|pampi nÈma imÈ 
karissanti, aho pÈpÈ, ahaÑ imÈsaÑ pÈpabhÈvaÑ ÈcikkhantiyÈpi imissÈ 
vacanaÑ na saddahiÑ, paÔhamaÑ attano gabbhesu chiddÈni katvÈ nisinnÈ, 
puna mayÈ pesite kukkuÔe paÔipahiÓiÑsu, ajja sayane sappaÑ vissajjiÑs|”ti 
kodhena sampajjalito viya ahosi. 
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 SÈmÈvatÊpi paÒcannaÑ itthisatÈnaÑ ovÈdaÑ adÈsi “ammÈ amhÈkaÑ 
aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ natthi, Narinde ca deviyÈ ca attani ca samameva 
mettacittaÑ pavattetha, mÈ kassaci kopaÑ karitthÈ”ti. RÈjÈ sahassathÈmaÑ 
si~gadhanuÑ ÈdÈya jiyaÑ pothetvÈ visapÊtaÑ saraÑ sannayhitvÈ SÈmÈvatiÑ 
dhure1 katvÈ sabbÈ tÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhapÈpetvÈ SÈmÈvatiyÈ ure saraÑ vissajjesi. 
So tassÈ mettÈnubhÈvena paÔinivattitvÈ ÈgatamaggÈbhimukhova hutvÈ raÒÒo 
hadayaÑ pavisanto viya aÔÔhÈsi. RÈjÈ cintesi “mayÈ khitto saro silampi 
vinivijjhitvÈ gacchati, ÈkÈse paÔihananakaÔÔhÈnaÑ2 natthi, atha ca panesa 
nivattitvÈ mama hadayÈbhimukho jÈto, ayaÒhi nÈma nissatto nijjÊvo saropi 
etissÈ guÓaÑ jÈnÈti, ahaÑ manussabh|topi na jÈnÈmÊ”ti, so dhanuÑ 
chaÉÉetvÈ aÒjaliÑ paggayha SÈmÈvatiyÈ pÈdam|le ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “SammuyhÈmi pamuyhÈmi, sabbÈ muyhanti me disÈ. 
   SÈmÈvati maÑ tÈyassu, tvaÒca me saraÓaÑ bhavÈ”ti. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “sÈdhu deva maÑ saraÓaÑ gacchÈ”ti avatvÈ 
“yamahaÑ mahÈrÈja saraÓaÑ gatÈ, tameva tvampi saraÓaÑ gacchÈhÊ”ti 
idaÑ vatvÈ SÈmÈvatÊ SammÈsambuddhasÈvikÈ– 

   “MÈ maÑ tvaÑ saraÓaÑ gaccha, yamahaÑ saraÓaÑ gatÈ. 
   Esa Buddho mahÈrÈja, esa Buddho Anuttaro. 
   SaraÓaÑ gaccha taÑ BuddhaÑ, tvaÒca me saraÓaÑ bhavÈ”ti– 

Œha. RÈjÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “idÈnÈhaÑ atirekataraÑ bhÈyÈmÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “Esa bhiyyo pamuyhÈmi, sabbÈ muyhanti me disÈ. 
   SÈmÈvati maÑ tÈyassu, tvaÒca me saraÓaÑ bhavÈ”ti. 

 Atha naÑ sÈ purimanayeneva puna paÔikkhipitvÈ “tena hi tvaÒca 
saraÓaÑ gacchÈmi, SatthÈraÒca saraÓaÑ gacchÈmi, varaÒca te dammÊ”ti 
vutte “varo gahito hotu mahÈrÈjÈ”ti Èha. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
saraÓaÑ gantvÈ nimantetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ 
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datvÈ SÈmÈvatiÑ ÈmantetvÈ “uÔÔhehi, varaÑ gaÓhÈ”ti Èha. MahÈrÈja 
mayhaÑ hiraÒÒÈdÊhi attho natthi, imaÑ pana me varaÑ dehi, tathÈ karohi, 
yathÈ SatthÈ nibaddhaÑ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ idhÈgacchati, 
dhammaÑ suÓissÈmÊti. RÈjÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante paÒcahi 
bhikkhusatehi saddhiÑ nibaddhaÑ idhÈgacchatha, SÈmÈvatimissikÈ 
‘dhammaÑ suÓissÈmÈ’ti vadantÊ”ti Èha. MahÈrÈja BuddhÈnaÑ nÈma 
ekasmiÑ ÔhÈne nibaddhaÑ gantuÑ na vaÔÔati, mahÈjano SatthÈraÑ 
ÈgamanatthÈya paccÈsÊsatÊti. Tena hi bhante ekaÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpethÈti. 
SatthÈ ŒnandattheraÑ ÈÓÈpesi. So tato paÔÔhÈya paÒca bhikkhusatÈni ÈdÈya 
nibaddhaÑ rÈjakulaÑ gacchati. TÈpi deviyo nibaddhaÑ theraÑ saparivÈraÑ 
bhojenti, dhammaÑ suÓanti. TÈ ekadivasaÑ therassa dhammakathaÑ sutvÈ 
pasÊditvÈ paÒcahi uttarÈsa~gasatehi dhammap|jaÑ akaÑsu. Ekeko 
uttarÈsa~go paÒca satÈni paÒca satÈni agghati. 

 TÈ ekavatthÈ disvÈ1 rÈjÈ pucchi “kuhiÑ vo uttarÈsa~gÈ”ti. Ayyassa no 
dinnÈti. Tena sabbe gahitÈti. Œma gahitÈti. RÈjÈ theraÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ tÈhi uttarÈsa~gÈnaÑ dinnabhÈvaÑ pucchitvÈ tÈhi dinnabhÈvaÒca 
therena gahitabhÈvaÒca sutvÈ “nanu bhante atibah|ni vatthÈni, ettakehi 
kiÑkarissathÈ”ti pucchi. AmhÈkaÑ pahonakÈni vatthÈni gaÓhitvÈ sesÈni 
jiÓÓacÊvarikÈnaÑ bhikkh|naÑ dassÈmi mahÈrÈjÈti. Te attano jiÓÓacÊvarÈni 
kiÑ karissantÊti. JiÓÓataracÊvarikÈnaÑ dassantÊti. Te attano jiÓÓataracÊvarÈni 
kiÑ karissantÊti. PaccattharaÓÈni karissantÊti. PurÈÓapaccattharaÓÈni kiÑ 
karissantÊti. Bh|mattharaÓÈni karissantÊti, purÈÓabh|mattharaÓÈni kiÑ 
karissantÊti. PÈdapuÒchanÈni karissanti mahÈrÈjÈti. PurÈÓapÈdapuÒchanÈni 
kiÑ karissantÊti. KhaÓÉÈkhaÓÉikaÑ koÔÔetvÈ mattikÈya madditvÈ bhittiÑ 
limpissantÊti. Bhante etthakÈni katvÈpi ayyÈnaÑ dinnÈni na nassantÊti. Œma 
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ pasanno aparÈnipi paÒca vatthasatÈni ÈharÈpetvÈ therassa 
pÈdam|le ÔhapÈpesi. Thero kira paÒcasatagghanakÈneva vatthÈni 
paÒcasatabhÈgena pÈdam|le ÔhapetvÈ dinnÈni paÒcasatakkhattuÑ labhi, 
sahassagghanakÈni sahassabhÈgena pÈdam|le ÔhapetvÈ dinnÈni 
sahassakkhattuÑ labhi, satasahassagghanakÈni satasahassabhÈgena 
pÈdam|le ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
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dinnÈni satasahassakkhattuÑ labhi. EkaÑ dve tÊÓi cattÈri paÒca dasÈti-ÈdinÈ 
nayena laddhÈnaÑ pana gaÓanÈ nÈma natthi. TathÈgate kira parinibbute 
thero sakalajambudÊpaÑ vicaritvÈ sabbavihÈresu bhikkh|naÑ attano 
santakÈneva pattacÊvarÈni adÈsi. 

 TadÈ MÈgaÓÉiyÈpi “yamahaÑ karomi, taÑ tathÈ ahutvÈ aÒÒathÈva hoti, 
idÈni kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti cintetvÈ “attheso upÈyo”ti raÒÒe uyyÈnakÊÄaÑ 
gacchante1 c|Äapitu sÈsanaÑ pahiÓi “SÈmÈvatiyÈ pÈsÈdaÑ gantvÈ 
dussakoÔÔhÈgÈrÈni ca telakoÔÔhÈgÈrÈni ca vivarÈpetvÈ dussÈni telacÈÔÊsu 
temetvÈ temetvÈ thambhe veÔhetvÈ tÈ sabbÈpi ekato katvÈ dvÈraÑ pidahitvÈ 
bahi yantakaÑ datvÈ daÓÉadÊpikÈhi gehe aggiÑ dadamÈno otaritvÈ 
gacchat|”ti. So pÈsÈdaÑ abhiruyha koÔÔhÈgÈrÈni vivaritvÈ vatthÈni telacÈÔÊsu 
temetvÈ temetvÈ thambhe veÔhetuÑ Èrabhi. Atha naÑ SÈmÈvatippamukhÈ 
itthiyo “kiÑ etaÑ c|ÄapitÈ”ti vadantiyo upasa~kamiÑsu. “AmmÈ rÈjÈ 
daÄhikammatthÈya ime thambhe telapilotikÈhi veÔhÈpeti, rÈjagehe nÈma 
suyuttaÑ duyuttaÑ dujjÈnaÑ, mÈ me santike hotha ammÈ”ti evaÑ vatvÈ tÈ 
ÈgatÈ gabbhe pavesetvÈ dvÈrÈni pidahitvÈ bahi yantakaÑ datvÈ Èdito 
paÔÔhÈya aggiÑ dento otari. SÈmÈvatÊ tÈsaÑ ovÈdaÑ adÈsi “amhÈkaÑ 
anamatagge saÑsÈre vicarantÊnaÑ evameva agginÈ jhÈyamÈnÈnaÑ 
attabhÈvÈnaÑ paricchedo BuddhaÒÈÓenapi na sukaro, appamattÈ hothÈ”ti. 
TÈ gehe jhÈyante vedanÈpariggahakammaÔÔhÈnaÑ manasikarontiyo kÈci 
dutiyaphalaÑ, kÈci tatiyaphalaÑ pÈpuÓiÑsu. Tena vuttaÑ “atha kho 
sambahulÈ bhikkh| pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
‘idha bhante raÒÒo Utenassa uyyÈnagatassa antepuraÑ daÉÉhaÑ, paÒca ca 
itthisatÈni kÈlakatÈni SÈmÈvatippamukhÈni, tÈsaÑ bhante upÈsikÈnaÑ kÈ 
gati, ko abhisamparÈyo’ti. Santettha bhikkhave upÈsikÈyo sotÈpannÈ, santi 
sakadÈgÈminiyo, santi anÈgÈminiyo, sabbÈ tÈ 
______________________________________________________________ 
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bhikkhave upÈsikÈyo anipphalÈ kÈlakatÈti. Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ 
viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “Mohasambandhano loko, bhabbar|pova dissati. 
   UpadhÊbandhano bÈlo, tamasÈ parivÈrito. 
   Sassatoriva khÈyati, passato natthi kiÒcanan’ti”1. 

 EvaÒca pana vatvÈ “bhikkhave sattÈ nÈma vaÔÔe vicarantÈ niccakÈlaÑ 
appamattÈ hutvÈ puÒÒakammameva na karonti, pamÈdino hutvÈ 
pÈpakammampi karonti. TasmÈ vaÔÔe vicarantÈ sukhampi dukkhampi 
anubhavantÊ”ti dhammaÑ desesi. 

 RÈjÈ “SÈmÈvatiyÈ gehaÑ kira jhÈyatÊ”ti sutvÈ vegenÈgacchantopi 
adaÉÉhe sampÈpuÓituÑ nÈsakkhi. ŒgantvÈ pana gehaÑ nibbÈpento 
uppannabalavadomanasso amaccagaÓaparivuto nisÊditvÈ SÈmÈvatiyÈ guÓe 
anussaranto “kassa nu kho idaÑ kamman”ti cintetvÈ “MÈgaÓÉiyÈya kÈritaÑ 
bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “tÈsetvÈ pucchiyamÈnÈ na kathessati, saÓikaÑ upÈyena 
pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ amacce Èha “ambho ahaÑ ito pubbe uÔÔhÈya 
samuÔÔhÈya Èsa~kitaparisa~kitova homi, SÈmÈvatÊ me niccaÑ otÈrameva 
gavesati, idÈni pana me cittaÑ nibbutaÑ bhavissati, sukhena ca vasituÑ2 
labhissÈmÊ”ti, te “kena nu kho deva idaÑ katan”ti ÈhaÑsu. Mayi sinehena 
kenaci kataÑ bhavissatÊti. MÈgaÓÉiyÈpi samÊpe ÔhitÈ taÑ sutvÈ “nÈÒÒo koci 
kÈtuÑ3 sakkhissati, mayÈ kataÑ deva, ahaÑ c|ÄapitaraÑ ÈÓÈpetvÈ kÈresin”ti 
Èha. TaÑ ÔhapetvÈ aÒÒo mayi sineho satto nÈma natthi, pasannosmi, varaÑ 
te dammi attano ÒÈtigaÓaÑ pakkosÈpehÊti. SÈ ÒÈtakÈnaÑ sÈsanaÑ pahiÓi 
“rÈjÈ me pasanno varaÑ deti, sÊghaÑ Ègacchant|”ti. RÈjÈ ÈgatÈgatÈnaÑ 
mahantaÑ sakkÈraÑ kÈresi. TaÑ disvÈ4 tassÈ aÒÒÈtakÈpi laÒjaÑ datvÈ 
“mayaÑ MÈgaÓÉiyÈya ÒÈtakÈ”ti ÈgacchiÑsu. RÈjÈ te sabbe gÈhÈpetvÈ 
rÈja~gaÓe nÈbhippamÈÓe ÈvÈÔe khaÓÈpetvÈ te tattha nisÊdÈpetvÈ paÑs|hi 
p|retvÈ upari palÈle vikirÈpetvÈ aggiÑ dÈpesi. Cammassa daÉÉhakÈle 
ayana~galena kasÈpetvÈ khaÓÉÈkhaÓÉaÑ hÊrÈhÊraÑ kÈresi, MÈgaÓÉiyÈya 
sarÊratopi 
______________________________________________________________ 
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tikhiÓena satthena ghanaghanaÔÔhÈnesu maÑsaÑ uppÈÔetvÈ telakapÈlaÑ 
uddhanaÑ ÈropetvÈ p|ve viya pacÈpetvÈ1 tameva khÈdÈpesi. 

 DhammasabhÈyampi bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ananucchavikaÑ 
vata Èvuso evar|pÈya saddhÈya pasannÈya2 upÈsikÈya evar|paÑ 
maraÓan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave imasmiÑ 
attabhÈve SÈmÈvatippamukhÈnaÑ itthÊnaÑ etaÑ ayuttaÑ sampattaÑ, pubbe 
katakammassa pana yuttameva etÈhi laddhan”ti vatvÈ “kiÑ bhante etÈhi 
pubbe kataÑ, taÑ ÈcikkhathÈ”ti tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente rÈjagehe nibaddhaÑ 
aÔÔha PaccekabuddhÈ bhuÒjanti. PaÒcasatÈ itthiyo te upaÔÔhahanti. Tesu satta 
PaccekabuddhÈ HimavantaÑ gacchanti, eko nadÊtÊre ekaÑ tiÓagahanaÑ 
atthi, tattha jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. AthekadivasaÑ rÈjÈ 
Paccekabuddhesu gatesu tÈ itthiyo ÈdÈya nadiyaÑ udakakÊÄaÑ kÊÄituÑ gato. 
Tattha tÈ itthiyo divasabhÈgaÑ udake kÊÄitvÈ uttaritvÈ sÊtapÊÄitÈ aggiÑ 
visibbetukÈmÈ “amhÈkaÑ aggikaraÓaÔÔhÈnaÑ olokethÈ”ti aparÈparaÑ 
vicarantiyo taÑ tiÓagahanaÑ disvÈ “tiÓarÈsÊ”ti saÒÒÈya taÑ parivÈretvÈ ÔhitÈ 
aggiÑ adaÑsu. TiÓesu jhÈyitvÈ patantesu PaccekabuddhaÑ disvÈ 
“naÔÔhÈmhÈ, amhÈkaÑ raÒÒo Paccekabuddho jhÈyati. RÈjÈ ÒatvÈ amhe 
nÈsessati, sudaÉÉhaÑ naÑ karissÈmÈ”ti sabbÈ tÈ itthiyo ito cito ca dÈr|ni 
ÈharitvÈ tassa upari dÈrurÈsiÑ kariÑsu. MahÈdÈrurÈsi ahosi. Atha naÑ 
ÈlimpetvÈ “idÈni jhÈyissatÊ”ti pakkamiÑsu. TÈ paÔhamaÑ asaÒcetanikÈ hutvÈ 
kammunÈ na bajjhiÑsu, idÈni pacchÈ saÒcetanÈya kammunÈ bajjhiÑsu. 
PaccekabuddhaÑ pana antosamÈpattiyaÑ sakaÔasahassehi dÈr|ni3 ÈharitvÈ 
ÈlimpentÈpi4 usmÈkÈramattampi gahetuÑ na sakkonti. TasmÈ so sattame 
divase uÔÔhÈya yathÈsukhaÑ agamÈsi. TÈ tassa kammassa katattÈ bah|ni 
vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena 
attabhÈvasate iminÈva niyÈmena gehe jhÈyamÈne jhÈyiÑsu. IdaÑ etÈsaÑ 
pubbakammanti. 
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 EvaÑ vutte bhikkh| SatthÈraÑ paÔipucchiÑsu “KhujjuttarÈ pana bhante 
kena kammena khujjÈ jÈtÈ, kena kammena mahÈpaÒÒÈ, kena kammena 
sotÈpattiphalaÑ adhigatÈ, kena kammena paresaÑ pesanakÈrikÈ jatÈ”ti. 
Bhikkhave tasseva raÒÒo BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ karaÓakÈle sveva 
Paccekabuddho thokaÑ khujjadhÈtuko ahosi. AthekÈ upaÔÔhÈyikÈ itthÊ 
kambalaÑ pÈrupitvÈ suvaÓÓasarakaÑ gahetvÈ “amhÈkaÑ Paccekabuddho 
evaÒca evaÒca vicaratÊ”ti khujjÈ hutvÈ tassa vicaraÓÈkÈraÑ dassesi. Tassa 
nissandena khujjÈ jÈtÈ. Te pana Paccekabuddhe paÔhamadivase rÈjagehe1 
nisÊdÈpetvÈ patte gÈhÈpetvÈ pÈyÈsassa p|retvÈ dÈpesi. UÓhapÈyÈsassa p|re 
patte PaccekabuddhÈ parivattetvÈ parivattetvÈ gaÓhanti. SÈ itthÊ te tathÈ 
karonte disvÈ attano santakÈni aÔÔha dantavalayÈni datvÈ “idha ÔhapetvÈ 
gaÓhathÈ”ti Èha. Tesu tathÈ katvÈ taÑ oloketvÈ Ôhitesu tesaÑ adhippÈyaÑ 
ÒatvÈ “natthi bhante amhÈkaÑ etehi attho, tumhÈkaÒÒeva etÈni pariccattÈni, 
gahetvÈ gacchathÈ”ti Èha. Te gahetvÈ Nandam|lakapabbhÈraÑ agamaÑsu. 
AjjatanÈpi tÈni valayÈni arogÈneva. SÈ tassa kammassa nissandena idÈni 
tipiÔakadharÈ mahÈpaÒÒÈ jÈtÈ. PaccekabuddhÈnaÑ kata-upaÔÔhÈnassa 
nissandena pana sotÈpattiphalaÑ pattÈ. IdamassÈ Buddhantare 
pubbakammaÑ. 

 KassapasammÈsambuddhakÈle pana ekÈ bÈrÈÓasiseÔÔhino dhÊtÈ 
vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya ÈdÈsaÑ gahetvÈ attÈnaÑ ala~karontÊ nisÊdi. AthassÈ 
vissÈsikÈ ekÈ khÊÓÈsavÈ bhikkhunÊ taÑ daÔÔhuÑ agamÈsi. Bhikkhuniyo hi 
khÊÓÈsavÈpi sÈyanhasamaye upaÔÔhÈkakulÈni daÔÔhukÈmÈ honti. TasmiÑ 
pana khaÓe seÔÔhidhÊtÈya santike kÈci pesanakÈrikÈ natthi, sÈ “vandÈmi ayye, 
etaÑ tÈva me pasÈdhanapeÄakaÑ2 gahetvÈ dethÈ”ti Èha. TherÊ cintesi 
“sacassÈ imaÑ gaÓhitvÈ na dassÈmi, mayi ÈghÈtaÑ katvÈ niraye 
nibbattissati. Sace pana dassÈmi, parassa pesanÈkÈrikÈ hutvÈ nibbattissati. 
NirayasantÈpato kho pana parassa pesanabhÈvova seyyo”ti. SÈ anudayaÑ 
paÔicca taÑ gahetvÈ tassÈ adÈsi. Tassa kammassa nissandena paresaÑ 
pesanÈkÈrikÈ jÈtÈti. 
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  Atha punekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “SÈmÈvatippamukhÈ paÒcasatÈ itthiyo gehe agginÈ 
jhÈyiÑsu, MÈgaÓÉiyÈya ÒÈtakÈ upari palÈlaggiÑ datvÈ ayana~galehi bhinnÈ, 
MÈgaÓÉiyÈ pakkuthitatele1 pakkÈ, ke nu kho ettha jÊvanti nÈma, ke matÈ 
nÈmÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave ye keci pamattÈ, 
te vassasataÑ jÊvantÈpi matÈyeva nÈma. Ye appamattÈ, te matÈpi 
jÊvantiyeva. TasmÈ MÈgaÓÉiyÈ jÊvantÊpi2 matÈyeva nÈma, 
SÈmÈvatippamukhÈ paÒcasatÈ itthiyo matÈpi jÊvantiyeva nÈma. Na hi 
bhikkhave appamattÈ maranti nÈmÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 21. “AppamÈdo amatapadaÑ, pamÈdo maccuno padaÑ. 
 AppamattÈ na mÊyanti, ye pamattÈ yathÈ matÈ. 
 
 22. EvaÑ visesato ÒatvÈ, appamÈdamhi paÓÉitÈ. 
 AppamÈde pamodanti, ariyÈnaÑ gocare ratÈ. 
 
 23. Te jhÈyino sÈtatikÈ, niccaÑ daÄhaparakkamÈ. 
 Phusanti dhÊrÈ nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaran”ti. 

 Tattha appamÈdotipadaÑ mahantaÑ atthaÑ dÊpeti, mahantaÑ atthaÑ 
gahetvÈ tiÔÔhati. Sakalampi hi tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ ÈharitvÈ 
kathiyamÈnaÑ appamÈdapadameva otarati. Tena vuttaÑ– 

“SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni, 
sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. Evameva kho bhikkhave ye 
keci kusalÈ dhammÈ. Sabbete appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, 
appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ  aggamakkhÈyatÊ”ti3. 

 So panesa atthato satiyÈ avippavÈso nÈma. NiccaÑ upaÔÔhitÈya satiyÈ 
cetaÑ nÈmaÑ. Amatapadanti amataÑ vuccati nibbÈnaÑ. TaÒhi ajÈtattÈ na 
jÊyati na mÊyati, tasmÈ amatanti vuccati. Pajjanti iminÈti padaÑ, 
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amataÑ pÈpuÓantÊti attho. Amatassa padaÑ amatapadaÑ, amatassa 
adhigam|pÈyoti vuttaÑ hoti, pamÈdoti pamajjanabhÈvo, 
muÔÔhassatisa~khÈtassa satiyÈ vosaggassetaÑ nÈmaÑ. Maccunoti maraÓassa. 
Padanti upÈyo maggo. Pamatto hi jÈtiÑ nÈtivattati, jÈto jÊyati ceva mÊyati 
cÈti pamÈdo maccuno padaÑ nÈma hoti, maraÓaÑ upeti. AppamattÈ na 
mÊyantÊti satiyÈ samannÈgatÈ hi appamattÈ na maranti. AjarÈ amarÈ hontÊti 
na sallakkhetabbaÑ. Na hi koci satto ajaro amaro nÈma atthi, pamattassa 
pana vaÔÔaÑ nÈma aparicchinnaÑ, appamattassa paricchinnaÑ. TasmÈ 
pamattÈ jÈti-ÈdÊhi aparimuttattÈ jÊvantÈpi matÈyeva nÈma. AppamattÈ pana 
appamÈdalakkhaÓaÑ vaÉÉhetvÈ khippaÑ maggaphalÈni sacchikatvÈ 
dutiyatatiya-attabhÈvesu na nibbattanti. TasmÈ te jÊvantÈpi matÈpi na 
mÊyantiyeva nÈma. Ye pamattÈ yathÈ matÈti ye pana sattÈ pamattÈ, te 
pamÈdamaraÓena matattÈ, yathÈ hi jÊvitindriyupacchedena matÈ 
dÈrukkhandhasadisÈ apagataviÒÒÈÓÈ, tatheva honti. Tesampi hi matÈnaÑ 
viya gahaÔÔhÈnaÑ tÈva “dÈnaÑ dassÈma, sÊlaÑ rakkhissÈma, 
uposathakammaÑ karissÈmÈ”ti ekacittampi na uppajjati, pabbajitÈnampi 
“ÈcariyupajjhÈyavattÈdÊni p|ressÈma, dhuta~gÈni samÈdiyissÈma, bhÈvanaÑ 
vaÉÉhessÈmÈ”ti na uppajjatÊti matena te kiÑ nÈnÈkaraÓÈva honti. Tena 
vuttaÑ “ye pamattÈ yathÈ matÈ”ti. 

 EvaÑ visesato ÒatvÈti pamattassa vaÔÔato nissaraÓaÑ natthi, 
appamattassa atthÊti evaÑ visesatova jÈnitvÈ. Ke panetaÑ1 visesaÑ 
jÈnantÊti? AppamÈdamhi paÓÉitÈti ye paÓÉitÈ medhÈvino sappaÒÒÈ attano 
appamÈde ÔhatvÈ appamÈdaÑ vaÉÉhenti, te evaÑ visesakÈraÓaÑ jÈnanti. 
AppamÈde pamodantÊti te evaÑ ÒatvÈ tasmiÑ attano appamÈde pamodanti, 
pahaÑsitamukhÈ tuÔÔhapahaÔÔhÈ honti. AriyÈnaÑ gocare ratÈti te evaÑ 
appamÈde pamodantÈ taÑ appamÈdaÑ vaÉÉhetvÈ ariyÈnaÑ 
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ gocarasa~khÈte 
catusatipaÔÔhÈnÈdibhede sattatiÑsa bodhipakkhiyadhamme 
navavidhalokuttaradhamme ca ratÈ niratÈ, abhiratÈ hontÊti attho. 
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 Te jhÈyinoti te appamattÈ paÓÉitÈ aÔÔhasamÈpattisa~khÈtena 
ÈrammaÓ|panijjhÈnena vipassanÈmaggaphalasa~khÈtena 
lakkhaÓ|panijjhÈnena cÈti duvidhenapi jhÈnena jhÈyino. SÈtatikÈti 
abhinikkhamanakÈlato paÔÔhÈya yÈva arahattamaggÈ1 satataÑ 
pavattakÈyikacetasikavÊriyÈ. NiccaÑ daÄhaparakkamÈti yaÑ taÑ 
purisathÈmenapurisavÊriyena purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ 
apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ bhavissatÊti evar|pena vÊriyena antarÈ 
anosakkitvÈ niccappavattena daÄhaparakkamena samannÈgatÈ. PhusantÊti 
ettha dve phusanÈ ÒÈÓaphusanÈ ca vipÈkaphusanÈ ca. Tattha cattÈro maggÈ 
ÒÈÓaphusanÈ nÈma, cattÈri phalÈni vipÈkaphusanÈ nÈma. Tesu idha 
vipÈkaphusanÈ adhippetÈ. Ariyaphalena nibbÈnaÑ sacchikaronto dhÊrÈ 
paÓÉitÈ tÈya vipÈkaphusanÈya phusanti, nibbÈnaÑ sacchikaronti. 
YogakkhemaÑ anuttaranti ye cattÈro yogÈ mahÈjanaÑ vaÔÔe osÊdÈpenti, tehi 
khemaÑ nibbhayaÑ sabbehi lokiyalokuttaradhammehi seÔÔhattÈ anuttaranti. 

 DesanÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. DesanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

SÈmÈvatÊvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. KumbhaghosakaseÔÔhivatthu 

 UÔÔhÈnavatoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
KumbhaghosakaÑ Èrabbha kathesi. RÈjagahanagarasmiÑ hi 
rÈjagahaseÔÔhino gehe ahivÈtarogo uppajji, tasmiÑ uppanne makkhikÈ ÈdiÑ 
katvÈ yÈva gÈvÈ paÔhamaÑ tiracchÈnagatÈ maranti, tato dÈsakammakarÈ, 
sabbapacchÈ gehasÈmikÈ, tasmÈ so rogo sabbapacchÈ seÔÔhiÑ ca jÈyaÒca 
gaÓhi. Te rogena phuÔÔhÈ puttaÑ santike ÔhitaÑ oloketvÈ assupuÓÓehi 
nettehi taÑ ÈhaÑsu “tÈta imasmiÑ kira roge uppanne bhittiÑ bhinditvÈ 
palÈyantÈva2 jÊvitaÑ labhanti, tvaÑ amhe anoloketvÈ palÈyitvÈ jÊvanto 
punÈgantvÈ amhÈkaÑ asukaÔÔhÈne nÈma cattÈlÊsa 
______________________________________________________________ 
 1. ArahattapattÈ (SyÈ) 2. PalÈtÈ (SÊ, SyÈ) 

 



 KhuddakanikÈya 148 

dhanakoÔiyo nidahitvÈ ÔhapitÈ, tÈ uddharitvÈ jÊvikaÑ kappeyyÈsÊ”ti. So 
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ rudamÈno mÈtÈpitaro vanditvÈ maraÓabhayabhÊto 
bhittiÑ bhinditvÈ palÈyitvÈ pabbatagahanaÑ gantvÈ dvÈdasa vassÈni tattha 
vasitvÈ mÈtÈpituvasanaÔÔhÈnaÑ paccÈgaÒchi. 

 Atha naÑ daharakÈle gantvÈ par|ÄhakesamassukÈle ÈgatattÈ na koci 
saÒjÈni. So mÈtÈpit|hi dinnasaÒÒÈvasena dhanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ dhanassa 
arogabhÈvaÑ ÒatvÈ cintesi “maÑ na koci saÒjÈnÈti, sacÈhaÑ dhanaÑ 
uddharitvÈ valaÒjissÈmi, ‘ekena duggatena nidhi uddhaÔo’ti maÑ gahetvÈ 
viheÔheyyuÑ, yann|nÈhaÑ bhatiÑ katvÈ jÊveyyan”ti. AthekaÑ pilotikaÑ 
nivÈsetvÈ “atthi koci bhatakena1 atthiko”ti pucchanto bhatakavÊthiÑ pÈpuÓi. 
Atha naÑ bhatakÈ disvÈ “sace amhÈkaÑ ekaÑ kammaÑ karissasi, 
bhattavetanaÑ te dassÈmÈ”ti ÈhaÑsu. KiÑ kammaÑ nÈmÈti. 
PabodhanacodanakammaÑ. Sace ussahasi, pÈtova uÔÔhÈya “tÈtÈ uÔÔhahatha, 
sakaÔÈni sannayhatha2, goÓe yojetha, hatthi-assÈnaÑ tiÓatthÈya gamanavelÈ, 
ammÈ tumhepi uÔÔhahatha, yÈguÑ pacatha, bhattaÑ pacathÈ”ti vicaritvÈ 
ÈrocehÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Athassa vasanatthÈya ekaÑ gharaÑ 
adaÑsu. So devasikaÑ taÑ kammaÑ akÈsi. 

 Athassa ekadivasaÑ rÈjÈ BimbisÈro saddamassosi. So pana 
sabbaravaÒÒ|3 ahosi. TasmÈ “mahÈdhanassa purisassesa saddo”ti Èha. 
Athassa santike ÔhitÈ ekÈ paricÈrikÈ “rÈjÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ na kathessati, idaÑ 
mayÈ ÒÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “gaccha tÈta, etaÑ jÈnÈhÊ”ti ekaÑ purisaÑ 
pahiÓi. So vegena gantvÈ taÑ disvÈ ÈgantvÈ “eko bhatakÈnaÑ bhatikÈrako 
kapaÓamanusso eso”ti Èrocesi. RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tuÓhÊ hutvÈ 
dutiyadivasepi tatiya divasepi taÑ tassa saddaÑ sutvÈ tatheva Èha. SÈpi 
paricÈrikÈ tatheva cintetvÈ punappunaÑ pesetvÈ “kapaÓamanusso eso”ti 
vutte cintesi “rÈjÈ ‘kapaÓamanusso eso’ti vacanaÑ sutvÈpi na saddahati, 
punappunaÑ ‘mahÈdhanassa purisassesa saddo’ti vadati, bhavitabbamettha 
kÈraÓena, yathÈsabhÈvato etaÑ ÒÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ rÈjÈnaÑ Èha 
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“Deva ahaÑ sahassaÑ labhamÈnÈ dhÊtaraÑ ÈdÈya gantvÈ etaÑ dhanaÑ 
rÈjakulaÑ pavesessÈmÊ”ti. RÈjÈ tassÈ sahassaÑ dÈpesi. 

 SÈ taÑ gahetvÈ dhÊtaraÑ ekaÑ malinadhÈtukaÑ vatthaÑ nivÈsÈpetvÈ 
tÈya saddhiÑ rÈjagehato nikkhamitvÈ maggapaÔipannÈ viya bhatakavÊthiÑ 
gantvÈ ekaÑ gharaÑ pavisitvÈ “amma mayaÑ maggapaÔipannÈ, 
ekÈhadvÊhaÑ idha vissamitvÈ gamissÈmÈ”ti Èha. Amma bah|ni 
gharamÈnusakÈni, na sakkÈ idha vasituÑ, etaÑ Kumbhaghosakassa gehaÑ 
tucchaÑ, tattha gacchathÈti. SÈ tattha gantvÈ “sÈmi mayaÑ 
maggapaÔipannakÈ, ekÈhadvÊhaÑ idha vasissÈmÈ”ti vatvÈ tena punappunaÑ 
paÔikkhittÈpi “sÈmi ajjekadivasamattaÑ vasitvÈ pÈtova gamissÈmÈ”ti 
nikkhamituÑ na icchi. SÈ tattheva vasitvÈ punadivase tassa 
araÒÒagamanavelÈya “sÈmi tava nivÈpaÑ datvÈ yÈhi, ÈhÈraÑ te pacissÈmÊ”ti 
vatvÈ “alaÑ amma, ahameva pacitvÈ bhuÒjissÈmÊ”ti vutte punappunaÑ 
nibandhitvÈ tena dinne gahitamattakeyeva katvÈ antarÈpaÓato bhÈjanÈni 
ceva parisuddhataÓÉulÈdÊni ca ÈharÈpetvÈ rÈjakule pacananiyÈmena 
suparisuddhaÑ odanaÑ, sÈdhurasÈni ca dve tÊÓi s|pabyaÒjanÈni pacitvÈ 
tassa araÒÒato Ègatassa adÈsi. Atha naÑ bhuÒjitvÈ muducittataÑ ÈpannaÑ 
ÒatvÈ “sÈmi kilantamha, ekÈhadvÊhaÑ idheva homÈ”ti Èha. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchi. 

 Athassa sÈyampi punadivasepi madhurabhattaÑ pacitvÈ adÈsi. Atha 
muducittataÑ tassa ÒatvÈ sÈmi katipÈhaÑ idheva vasissÈmÈti. Tattha 
vasamÈnÈ tikhiÓena satthena tassa maÒcavÈÓaÑ1 heÔÔhÈ-aÔaniyaÑ tahaÑ 
tahaÑ chindi. MaÒco tasmiÑ ÈgantvÈ nisinnamatteyeva heÔÔhÈ olambi. So 
“kasmÈ ayaÑ maÒco evaÑ chijjitvÈ gato”ti Èha. SÈmi daharadÈrake vÈretuÑ 
na sakkomi, ettheva sannipatantÊti. Amma idaÑ me dukkhaÑ tumhe nissÈya 
jÈtaÑ. AhaÑ hi pubbe katthaci gacchanto dvÈraÑ pidahitvÈ gacchÈmÊti. 
KiÑ karomi tÈta, vÈretuÑ na sakkomÊti. SÈ iminÈva niyÈmena dve tayo 
divase chinditvÈ tena ujjhÈyitvÈ khÊyitvÈ niyÈmena dve tayo divase 
chinditvÈ tena ujjhÈyitvÈ khÊyitvÈ vuccamÈnÈpi tatheva vatvÈ puna ekaÑ 
dve rajjuke ÔhapetvÈ sese chindi. TaÑ divasaÑ tasmiÑ nisinnamatteyeva 
sabbaÑ vÈÓaÑ bh|miyaÑ pati, sÊsaÑ jaÓÓukehi saddhiÑ ekato ahosi, so 
uÔÔhÈya “kiÑ karomi, idÈni kuhiÑ 
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gamissÈmi, nipajjanamaÒcassapi tumhehi asÈmiko viya katomhÊ”ti Èha. 
“TÈta kiÑ karomi, paÔivissakadÈrake vÈretuÑ na sakkomi, hotu, mÈ cintayi, 
imÈya nÈma velÈya kuhiÑ gamissasÊ”ti dhÊtaraÑ ÈmantetvÈ “amma tava 
bhÈtikassa nipajjanokÈsaÑ karohÊ”ti Èha. SÈ ekapasse sayitvÈ “idhÈgaccha 
sÈmÊ”ti Èha. ItarÈpi naÑ “gaccha tÈta, bhaginiyÈ saddhiÑ nipajjÈ”ti vadesi. 
So tÈya saddhiÑ ekamaÒce nipajjitvÈ taÑ divasaÒÒeva santhavaÑ akÈsi, 
kumÈrikÈ parodi. Atha naÑ mÈtÈ pucchi “kiÑ amma rodasÊ”ti. Amma idaÑ 
nÈma jÈtanti. “Hotu amma, kiÑ sakkÈ kÈtuÑ, tayÈpi ekaÑ bhattÈraÑ, 
iminÈpekaÑ pÈdaparicÈrikaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti taÑ jÈmÈtaraÑ akÈsi. Te 
samaggavÈsaÑ1 vasiÑsu. 

 SÈ katipÈhaccayena raÒÒo sÈsanaÑ pesesi “tatakavÊthiyaÑ chaÓaÑ 
karontu, yassa pana ghare chaÓo na karÊyati, tassa ettako nÈma daÓÉoti 
ghosanaÑ kÈret|”ti. RÈjÈ tathÈ kÈresi. Atha naÑ sassu Èha “tÈta 
bhatakavÊthiyaÑ rÈjÈÓÈya chaÓo kattabbo jÈto, kiÑ karomÈ”ti. Amma ahaÑ 
bhatiÑ karontopi jÊvituÑ na sakkomi, kiÑ karissÈmÊti. “TÈta gharÈvÈsaÑ 
vasantÈ nÈma iÓampi gaÓhanti, raÒÒo ÈÓÈ akÈtuÑ na labbhÈ. IÓato nÈma 
yena kenaci upÈyena muccituÑ sakkÈ, gaccha, kutoci ekaÑ vÈ dve vÈ 
kahÈpaÓe ÈharÈ”ti Èha. So ujjhÈyanto khÊyanto gantvÈ 
cattÈlÊsakoÔidhanaÔÔhÈnato ekameva kahÈpaÓaÑ Èhari. SÈ taÑ kahÈpaÓaÑ 
raÒÒo pesetvÈ attano kahÈpaÓena chaÓaÑ katvÈ puna katipÈhaccayena 
tatheva sÈsanaÑ pahiÓi. Puna rÈjÈ tatheva “chaÓaÑ karontu, akarontÈnaÑ 
ettato daÓÉo”ti ÈÓÈpesi. Punapi so tÈya tatheva vatvÈ nippÊÄiyamÈno gantvÈ 
tayo kahÈpaÓe Èhari. SÈ tepi kahÈpaÓe raÒÒo pesetvÈ puna katipÈhaccayena 
tatheva sÈsanaÑ pahiÓi “idÈni purise pesetvÈ imaÑ pakkosÈpet|”ti. RÈjÈ 
pesesi. PurisÈ gantvÈ “Kumbhaghosako nÈma kataro”ti pucchitvÈ 
pariyesantÈ taÑ disvÈ “ehi bho, rÈjÈ taÑ pakkosatÊ”ti ÈhaÑsu. So bhÊto “na 
maÑ rÈjÈ jÈnÈtÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ gantuÑ na icchi. Atha naÑ balakkÈrena 
hatthÈdÊsu 
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gahetvÈ ÈkaÉÉhiÑsu. SÈ itthÊ te disvÈ “are dubbinÊtÈ tumhe mama 
jÈmÈtaraÑ hatthÈdÊsu gahetuÑ ananucchavikÈ”ti tajjetvÈ “ehi tÈta, mÈ bhÈyi, 
rÈjÈnaÑ disvÈ tava hatthÈdigÈhakÈnaÑ hattheyeva chindÈpessÈmÊ”ti 
dhÊtaraÑ ÈdÈya purato hutvÈ rÈjagehaÑ patvÈ vesaÑ parivattetvÈ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Itarampi parikaÉÉhitvÈ 
ÈnayiÑsuyeva. 

 Atha naÑ vanditvÈ ÔhitaÑ rÈjÈ Èha “tvaÑ Kumbhaghosako nÈmÈ”ti. 
Œma devÈti. KiÑ kÈraÓÈ mahÈdhanaÑ vaÒcetvÈ khÈdasÊti. Kuto me deva 
dhanaÑ bhatiÑ katvÈ jÊvantassÈti1. MÈ evaÑ kari, kiÑ amhe vaÒcesÊti. Na 
vaÒcemi deva, natthi me dhananti. Athassa rÈjÈ te kahÈpaÓe dassetvÈ “ime 
kassa kahÈpaÓÈ”ti Èha. So saÒjÈnitvÈ “aho bÈlomhi2, kathaÑ nu kho ime 
raÒÒo hatthaÑ pattÈ”ti ito cito ca olokento tÈ dvepi paÔimaÓÉitapasÈdhanÈ 
gabbhadvÈram|le ÔhitÈ disvÈ “bhÈriyaÑ vatidaÑ kammaÑ, imÈhi raÒÒÈ 
payojitÈhi bhavitabban”ti cintesi. Atha naÑ rÈjÈ “vadehi bho, kasmÈ evaÑ 
karosÊ”ti Èha. Nissayo me natthi devÈti. MÈdiso nissayo bhavituÑ na 
vaÔÔatÊti. KalyÈÓaÑ deva, sace me devo avassayo hotÊti. Homi bho, kittakaÑ 
te dhananti. CattÈlÊsakoÔiyo devÈti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. SakaÔÈni devÈti. 
RÈjÈ anekasatÈni sakaÔÈni yojÈpetvÈ pahiÓitvÈ taÑ dhanaÑ ÈharÈpetvÈ 
rÈja~gaÓe rÈsiÑ kÈrÈpetvÈ RÈjagahavÈsino sannipÈtÈpetvÈ “atthi kassaci 
imasmiÑ nagare ettakaÑ dhanan”ti pucchitvÈ natthi devÈti. KiÑ panassa 
kÈtuÑ vaÔÔatÊti. “SakkÈraÑ devÈ”ti vutte mahantena sakkÈrena taÑ 
seÔÔhiÔÔhÈne ÔhapetvÈ dhÊtaraÑ tasseva datvÈ tena saddhiÑ Satthu santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ “bhante passathimaÑ purisaÑ, evar|po dhitimÈ nÈma 
natthi, cattÈlÊsakoÔivibhavo hontopi uppilÈvitÈkÈraÑ vÈ asmimÈnamattaÑ vÈ 
na karoti, kapaÓo viya pilotikaÑ nivÈsetvÈ bhatakavÊthiyaÑ bhatiÑ katvÈ 
jÊvanto mayÈ iminÈ nÈma upÈyena ÒÈto. JÈnitvÈ ca pana pakkosÈpetvÈ 
sadhanabhÈvaÑ sampaÔicchÈpetvÈ taÑ dhanaÑ 
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ÈharÈpetvÈ seÔÔhiÔÔhÈne Ôhapito, dhÊtÈ cassa mayÈ dinnÈ. Bhante mayÈ ca 
evar|po dhitimÈ na diÔÔhapubbo”ti Èha. 

 TaÑ sutvÈ SatthÈ “evaÑ jÊvantassa jÊvikaÑ dhammikajÊvikaÑ nÈma, 
mahÈrÈja corikÈdikammaÑ pana idhaloke ceva pÊÄeti hiÑseti, paraloke ca, 
tatonidÈnaÑ sukhaÑ nÈma natthi. Purisassa hi dhanapÈrijuÒÒakÈle kasiÑ vÈ 
bhatiÑ vÈ katvÈ jÊvikameva dhammikajÊvikaÑ nÈma. Evar|passa hi 
vÊriyasampannassa satisampannassa kÈyavÈcÈhi parisuddhakammassa 
paÒÒÈya nisammakÈrino kÈyÈdÊhi saÒÒatassa dhammajÊvikaÑ jÊvantassa sati-
avippavÈse Ôhitassa issariyaÑ vaÉÉhatiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 24. “UÔÔhÈnavato satÊmato, 
 Sucikammassa nisammakÈrino. 
 SaÒÒatassa dhammajÊvino, 
 Appamattassa yasobhivaÉÉhatÊ”ti. 

 Tattha uÔÔhÈnavatoti uÔÔhÈnavÊriyavantassa. SatÊmatoti satisampannassa. 
SucikammassÈti niddosehi niraparÈdhehi kÈyakammÈdÊhi samannÈgatassa. 
NisammakÈrinoti evaÒce bhavissati, evaÑ karissÈmÊti vÈ, imasmiÑ kamme 
evaÑ kate idaÑ nÈma bhavissasÊti vÈ evaÑ nidÈnaÑ sallakkhetvÈ 
rogatikicchanaÑ viya sabbakammÈni nisÈmetvÈ upadhÈretvÈ karontassa. 
SaÒÒatassÈti kÈyÈdÊhi saÒÒatassa nicchiddassa. DhammajÊvinoti agÈrikassa 
tulÈk|ÔÈdÊni vajjetvÈ kasigorakkhÈdÊhi, anagÈrikassa 
vejjakammad|takammÈdÊni vajjetvÈ dhammena samena bhikkhÈcariyÈya 
jÊvikaÑ kappentassa. AppamattassÈti avippavutthasatino. YasobhivaÉÉhatÊti 
issariyabhogasampannasa~khÈto1 ceva kittivaÓÓabhaÓanasa~khÈto ca yaso 
abhivaÉÉhatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne Kumbhaghosako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. AÒÒepi 
bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. EvaÑ mahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

KumbhaghosakaseÔÔhivatthu dutiyaÑ. 
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3. C|Äapanthakattheravatthu 

 UÔÔhÈnena’ppamÈdenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto C|ÄapanthakattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 RÈjagahe kira DhanaseÔÔhikulassa dhÊtÈ vayappattakÈle mÈtÈpit|hi 
sattabh|mikassa pÈsÈdassa uparimatale ativiya rakkhiyamÈnÈ 
yobbanamadamattatÈya purisalolÈ hutvÈ attano dÈseneva saddhiÑ 
santhavaÑ katvÈ “aÒÒepi me idaÑ kammaÑ jÈneyyun”ti bhÊtÈ evamÈha 
“amhehi imasmiÑ ÔhÈne na sakkÈ vasituÑ. Sace me mÈtÈpitaro imaÑ dosaÑ 
jÈnissanti, khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ maÑ karissanti, videsaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti. 
Te hatthasÈraÑ gahetvÈ aggadvÈrena1 nikkhamitvÈ “yattha vÈ tattha vÈ 
aÒÒehi ajÈnanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti ubhopi agamaÑsu. TesaÑ 
ekasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ saÑvÈsamanvÈya tassÈ kucchismiÑ gabbho 
patiÔÔhÈsi. SÈ gabbhaparipÈkaÑ Ègamma tena saddhiÑ mantesi “gabbho me 
paripÈkaÑ gato, ÒÈtibandhuvirahite ÔhÈne gabbhavuÔÔhÈnaÑ nÈma 
ubhinnampi amhÈkaÑ dukkhÈvahaÑ, kulagehameva gacchÈmÈ”ti. So 
“sacÈhaÑ tattha gamissÈmi, jÊvitaÑ me natthÊ”ti bhayena “ajja gacchÈma, 
sve gacchÈmÈ”ti divase atikkÈmesi. SÈ cintesi “ayaÑ bÈlo attano 
dosamahantatÈya gantuÑ na ussahati, mÈtÈpitaro nÈma ekantahitÈva2, ayaÑ 
gacchatu vÈ, mÈ vÈ, ahaÑ gamissÈmÊ”ti. SÈ tasmiÑ gehÈ nikkhante 
gehaparikkhÈraÑ paÔisÈmetvÈ attano kulagharaÑ gatabhÈvaÑ 
anantaragehavÈsÊnaÑ ÈrocetvÈ maggaÑ paÔipajji. 

 Sopi gharaÑ ÈgantvÈ taÑ adisvÈ paÔivissake pucchitvÈ “sÈ kulagharaÑ 
gatÈ”ti sutvÈ vegena anubandhitvÈ antarÈmagge sampÈpuÓi. TassÈpi tattheva 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. So “kiÑ idaÑ bhadde”ti pucchi. SÈmi me eko putto 
jÈtoti. IdÈni kiÑ karissÈmÈti. “YassatthÈya mayaÑ kulagharaÑ 
gaccheyyÈma, taÑ kammaÑ antarÈmaggeva nipphannaÑ, tattha gantvÈ kiÑ 
karissÈma, nivattissÈmÈ”ti dvepi ekacittÈ hutvÈ nivattiÑsu. Tassa ca 
dÈrakassa panthe jÈtattÈ Panthakoti nÈmaÑ kariÑsu. TassÈ na cirasseva 
aparopi gabbho patiÔÔhahi. SabbaÑ 
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purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. Tassapi dÈrakassa panthe jÈtattÈ 
paÔhamajÈtassa MahÈpanthakoti nÈmaÑ katvÈ itarassa1 C|Äapanthakoti 
nÈmaÑ kariÑsu. Te dvepi dÈrake gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. 
TesaÑ tattha vasantÈnaÑ MahÈpanthakadÈrako aÒÒe dÈrake “c|ÄapitÈ 
mahÈpitÈti, ayyako ayyikÈ”ti ca vadante sutvÈ mÈtaraÑ pucchi “amma aÒÒe 
dÈrakÈ ‘ayyako ayyikÈ’tipi, mahÈpitÈ c|ÄapitÈ’tipi vadanti, kacci 
amhÈkaÒÒeva ÒÈtakÈ natthÊ”ti. Œma tÈta, amhÈkaÑ2 ettha ÒÈtakÈ natthi. 
RÈjagahanagare pana vo DhanaseÔÔhi nÈma ayyako, tattha amhÈkaÑ bah| 
ÒÈtakÈti. KasmÈ tattha na gacchatha3 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 
bhavituÑ na sakkhissÈmi, te pana nayissÈmÊti. SÈdhu yena kenaci upÈyena 
dÈrakÈnaÑ ayyakakulameva daÔÔhuÑ vaÔÔatÊti. Dvepi janÈ dÈrake ÈdÈya 
anupubbena RÈjagahaÑ patvÈ nagaradvÈre ekissÈ sÈlÈya pavisitvÈ 
dÈrakamÈtÈ dve dÈrake gahetvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ mÈtÈpit|naÑ ÈrocÈpesi. 
Te taÑ sÈsanaÑ sutvÈ “saÑsÈre vicarantÈnaÑ na putto na dhÊtÈ bh|tapubbÈ 
nÈma natthi, te amhÈkaÑ mahÈparÈdhikÈ, na sakkÈ tehi amhÈkaÑ 
cakkhupathe ÔhÈtuÑ, ettakaÑ nÈma dhanaÑ gahetvÈ dvepi janÈ 
phÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ jÊvantu, dÈrake pana idha pesent|”ti dhanaÑ datvÈ 
d|taÑ pÈhesuÑ. 

 Tehi pesitaÑ dhanaÑ gahetvÈ dÈrake Ègatad|tÈnaÒÒeva hatthe datvÈ 
pahiÓiÑsu. DÈrakÈ ayyakakule vaÉÉhanti. Tesu C|Äapanthako atidaharo. 
MahÈpanthako pana ayyakena saddhiÑ Dasabalassa dhammakathaÑ sotuÑ 
gacchati. Tassa niccaÑ Satthu santikaÑ gacchantassa pabbajjÈya cittaÑ 
nami. So ayyakaÑ Èha “sace maÑ anujÈneyyÈtha, ahaÑ pabbajeyyan”ti. 
KiÑ vadesi tÈta, sakalassa lokassapi4 me pabbajjÈto tava pabbajjÈ 
bhaddikÈ4. Sace sakkosi, pabbajÈhÊti. 
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taÑ Satthu santikaÑ netvÈ “kiÑ gahapati dÈrako te laddho”ti vutte “Èma 
bhante, ayaÑ me nattÈ tumhÈkaÑ santike pabbajitukÈmo”ti Èha. SatthÈ 
aÒÒataraÑ viÓÉapÈtacÈrikaÑ bhikkhuÑ imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjehÊ”ti ÈÓÈpesi. 
Thero tassa tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjesi. So bahuÑ 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ paripuÓÓavasso upasampadaÑ labhitvÈ 
yonisomanasikÈrena kammaÔÔhÈnaÑ karonto arahattaÑ pÈpuÓi. So 
jhÈnasukhena phalasukhena vÊtinÈmento cintesi “sakkÈ nu kho idaÑ sukhaÑ 
C|Äapanthakassa dÈtun”ti. Tato ayyakaseÔÔhissa santikaÑ gantvÈ evamÈha 
“mahÈseÔÔhi sace anujÈneyyÈtha, ahaÑ C|ÄapanthakaÑ pabbÈjeyyan”ti. 
PabbÈjetha bhanteti. SeÔÔhi kira sÈsane ca suppasanno, “kataradhÊtÈya vo ete 
puttÈ”ti pucchiyamÈno ca “palÈtadhÊtÈyÈ”ti vattuÑ lajjati. TasmÈ sukheneva 
tesaÑ pabbajjaÑ anujÈni. Thero C|ÄapanthakaÑ pabbÈjetvÈ sÊletu 
patiÔÔhÈpesi. So pabbajitvÈva dandho ahosi. 

    “PadmaÑ yathÈ kokanadaÑ sugandhaÑ, 
    PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ. 
    A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ, 
    TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti1– 

ImaÑ ekaÑ gÈthaÑ cat|hi mÈsehi uggaÓhituÑ 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|paripadaÑ 
gaÓhantassa nassati. Tassa imameva gÈthaÑ uggahetuÑ vÈ yamantassa 
cattÈro mÈsÈ atikkantÈ. Atha naÑ MahÈpanthako “C|Äapanthaka tvaÑ 
imasmiÑ sÈsane abhabbo, cat|hi mÈsehi ekaÑ gÈthampi gaÓhituÑ na 
sakkosi, pabbajitakiccaÑ pana kathaÑ matthakaÑ pÈpessasi, nikkhama 
ito”ti vihÈrÈ nikkaÉÉhi. C|Äapanthako BuddhasÈsane sinehena gihibhÈvaÑ 
na pattheti. 

 TasmiÑ ca kÈle MahÈpanthako bhattuddesako ahosi, JÊvako 
KomÈrabhacco bahuÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ ÈdÈya attano 
______________________________________________________________ 
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AmbavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ dhammaÑ sutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
DasabalaÑ vanditvÈ MahÈpanthakaÑ upasa~kamitvÈ “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 dÈni 
mayhaÑ iminÈ sÈsanena, gihÊ hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karonto jÊvissÈmÊ”ti. 
So punadivase pÈtova vibbhamituÑ pÈyÈsi. 

 SatthÈ pacc|sakÈleyeva lokaÑ volokento imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ 
paÔhamataraÑ gantvÈ C|Äapanthakassa gamanamagge dvÈrakoÔÔhake 
ca~kamanto aÔÔhÈsi. C|Äapanthako gacchanto SatthÈraÑ disvÈ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ “kuhiÑ pana tvaÑ 
C|Äapanthaka imÈya velÈya gacchasÊ”ti Èha. BhÈtÈ maÑ bhante nikkaÉÉhati, 
tenÈhaÑ vibbhamituÑ gacchÈmÊti. C|Äapanthaka tava pabbajjÈ nÈma mama 
santakÈ1, bhÈtarÈ nikkaÉÉhito kasmÈ mama santikaÑ nÈgaÒchi, ehi, kiÑ te 
gihibhÈvena, mama santike bhavissasÊ”ti cakka~kitatalena pÈÓinÈ taÑ sirasi2 
parÈmasitvÈ ÈdÈya gantvÈ GandhakuÔippamukhe nisÊdÈpetvÈ “C|Äapanthaka 
puratthÈbhimukho hutvÈ imaÑ pilotikaÑ ‘rajoharaÓaÑ rajoharaÓan’ti 
parimajjanto idheva hohÊ”ti iddhiyÈ abhisa~khataÑ parisuddhaÑ pilotikaÑ 
datvÈ kÈle Èrocite bhikkhusaÑghaparivuto JÊvakassa gehaÑ gantvÈ 
paÒÒattÈsane nisÊdi. C|Äapanthakopi s|riyaÑ olokento taÑ pilitikaÑ 
“rajoharaÓaÑ rajoharaÓan”ti parimajjanto nisÊdi. Tassa taÑ pilotikakhaÓÉaÑ 
parimajjantassa kiliÔÔhaÑ ahosi. Tato cintesi “idaÑ pilotikakhaÓÉaÑ ativiya 
parisuddhaÑ. ImaÑ pana attatÈvaÑ 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 pilotikakhaÓÉameva saÑkiliÔÔhaÑ ‘rajaÑ rajan’ti 
mÈ saÒÒaÑ kari, abbhantare pana te rÈjarajÈdayo atthi, te 
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harÈhÊ”ti vatvÈ obhÈsaÑ vissajjetvÈ purato nisinno viya paÒÒÈyamÈnar|po 
hutvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

    “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 vigaharajassa 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. 
Saha paÔisambhidÈhiyevassa tÊÓi piÔakÈni ÈgamiÑsu. 

 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 “nanu bhante vihÈre bhikkh| natthÊ”ti Èha. SatthÈ “atthi 
JÊvakÈ”ti Èha. JÊvako “tena hi bhaÓe gaccha, vihÈre bhikkh|naÑ 
atthibhÈvaÑ vÈ natthibhÈvaÑ vÈ tvaÒÒeva jÈnÈhÊ”ti purisaÑ pesesi. TasmiÑ 
khaÓe C|Äapanthako “mayhaÑ bhÈtiko vihÈre bhikkh| natthÊti 
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bhaÓati, vihÈre bhikkh|naÑ atthibhÈvamassa pakÈsessÈmÊ”ti sakalaÑ 
ambavanaÑ bhikkh|naÒÒeva p|resi. Ekacce bhikkh| cÊvarakammaÑ 
karonti, ekacce rajanakammaÑ karonti, ekacce sajjhÈyaÑ karonti. EvaÑ 
aÒÒamaÒÒa-asadisaÑ bhikkhusahassaÑ mÈpesi. So puriso vihÈre bah| 
bhikkh| disvÈ nivattitvÈ “ayya sakalaÑ AmbavanaÑ bhikkh|hi 
paripuÓÓan”ti JÊvakassa Èrocesi. Theropi kho tattheva– 

   SahassakkhattumattÈnaÑ, nimminitvÈna Panthako. 
   NisÊdambavane ramme, yÈva kÈlappavedanÈti. 

 Atha SatthÈ taÑ purisaÑ Èha “vihÈraÑ gantvÈ ‘SatthÈ C|ÄapanthakaÑ 
nÈma pakkosatÊ’ti vadehÊ”ti. Tena gantvÈ tathÈ vutte “ahaÑ C|Äapanthako, 
ahaÑ C|Äapanthako”ti mukhasahassaÑ uÔÔhahi. So puriso puna gantvÈ 
“sabbepi kira bhante C|ÄapanthakÈyeva nÈmÈ”ti Èha. Tena hi gantvÈ yo 
“ahaÑ C|Äapanthako”ti paÔhamaÑ vadati, taÑ hatthe gaÓha, avasesÈ 
antaradhÈyissantÊti. So tathÈ akÈsi. TÈvadeva sahassamattÈ bhikkh| 
antaradhÈyiÑsu. Theropi tena purisena saddhiÑ agamÈsi. SatthÈ 
bhattakiccapariyosÈne JÊvakaÑ Èmantesi “JÊvaka C|Äapanthakassa pattaÑ 
gaÓhÈhi, ayaÑ te anumodanaÑ karissatÊ”ti. JÊvako tathÈ akÈsi. Thero 
sÊhanÈdaÑ nadanto taruÓasÊho viya tÊhi piÔakehi1 sa~khobhetvÈ 
anumodanamakÈsi. SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ bhikkhusaÑghaparivuto vihÈraÑ 
gantvÈ bhikkh|hi vatte dassite GandhakuÔippamukhe ÔhatvÈ 
bhikkhusaÑghassa SugatovÈdaÑ datvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ uyyojetvÈ surabhigandhavÈsitaÑ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ 
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ upagato. Atha sÈyanhasamaye bhikkh| ito 
cito ca samosaritvÈ rattakambalasÈÓiyÈ parikkhittÈ viya2 nisÊditvÈ Satthu 
guÓakathaÑ ÈrabhiÑsu “Èvuso MahÈpanthako C|Äapanthakassa ajjhÈsayaÑ 
ajÈnanto cat|hi mÈsehi ekaÑ gÈthaÑ uggaÓhÈpetuÑ na sakkoti, ‘dandho 
ayan’ti vihÈrÈ nikkaÉÉhi, SammÈsambuddho pana attano 
anuttaradhammarÈjatÈya ekasmiÑ yevassa antarabhatte saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ adÈsi, tÊÓi piÔakÈni saha paÔisambhidÈhiyeva ÈgatÈni, aho 
BuddhÈnaÑ balaÑ nÈma mahantan”ti. 
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 Atha BhagavÈ dhammasabhÈyaÑ imaÑ kathÈpavattiÑ ÒatvÈ “ajja mayÈ 
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti BuddhaseyyÈya uÔÔhÈya surattadupaÔÔaÑ nivÈsetvÈ 
vijjulataÑ viya kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ rattakambalasadisaÑ 
SugatamahÈcÊvaraÑ pÈrupitvÈ surabhigandhakuÔito nikkhamma 
mattavaravÈraÓasÊhavijambhita1 vilÈsena anantÈya BuddhalÊÄÈya 
dhammasabhaÑ gantvÈ ala~katamaÓÉalamÈÄamajjhe2 
supaÒÒattavarabuddhÈsanaÑ abhiruyha chabbaÓÓabuddharaÑsiyo 
vissajjento aÓÓavakucchiÑ khobhayamÈno 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, sabbepi ime 
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 
vippakathÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave C|Äapanthako 
idÈneva dandho, pubbepi dandhoyeva. Na kevalaÒcassÈhaÑ idÈneva 
avassayo jÈto, pubbepi avassayo ahosimeva. Pubbe panÈhaÑ imaÑ 
lokiyakuÔumbassa sÈmikaÑ akÈsiÑ, idÈni lokuttarakuÔumbassÈ”ti vatvÈ 
tamattaÑ vitthÈrato sotukÈmehi bhikkh|hi ÈyÈcito atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte bhikkhave BÈrÈÓasinagaravÈsÊ eko mÈÓavo TakkasilaÑ gantvÈ 
sippuggahaÓatthÈya disÈpÈmokkhassa Ècariyassa dhammante vÈsiko hutvÈ 
paÒcannaÑ mÈÓavakasatÈnaÑ antare ativiya Ècariyassa upakÈrako ahosi, 
pÈdaparikammÈdÊni sabbakiccÈni karoti. DandhatÈya pana kiÒci uggaÓhituÑ 
na sakkoti. Œcariyo “ayaÑ mama bah|pakÈro, sikkhÈpessÈmi nan”ti 
vÈyamantopi kiÒci sikkhÈpetuÑ na sakkoti. So ciraÑ vasitvÈ ekagÈthampi 
uggaÓhituÑ asakkonto ukkaÓÔhitvÈ “gamissÈmÊ”ti ÈcariyaÑ Èpucchi. 
Œcariyo cintesi “ayaÑ mayhaÑ upakÈrako, paÓÉitabhÈvamassa paccÈsÊsÈmi, 
na naÑ kÈtuÑ 
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sakkomi, avassaÑ mayÈ imassa paccupakÈro kÈtabbo, ekamassa mantaÑ 
bandhitvÈ dassÈmÊ”ti so taÑ araÒÒaÑ netvÈ “ghaÔÔesi ghaÔÔesi1, kiÑ kÈraÓÈ 
ghaÔÔesi, ahampi taÑ jÈnÈmi jÈnÈmÊ”ti imaÑ mantaÑ bandhitvÈ 
uggaÓhÈpento anekasatakkhattuÑ parivattÈpetvÈ “paÒÒÈyati te”ti pucchitvÈ 
“Èma paÒÒÈyatÊ”ti vutte “dandhena nÈma vÈyÈmaÑ katvÈ paguÓaÑ kataÑ 
sippaÑ na palÈyatÊ”ti cintetvÈ maggaparibbayaÑ datvÈ “gaccha, imaÑ 
mantaÑ nissÈya jÊvissasi, apalÈyanatthÈya panassa niccaÑ sajjhÈyaÑ 
kareyyÈsÊ”ti vatvÈ taÑ uyyojesi. Athassa mÈtÈ BÈrÈÓasiyaÑ sampattakÈle 
“putto me sippaÑ sikkhitvÈ Ègato”ti mahÈsakkÈrasammÈnaÑ akÈsi. 

 TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ “atthi nu kho me kÈyakammÈdÊsu koci doso”ti 
paccavekkhanto attano aruccanakaÑ kiÒci kammaÑ adisvÈ “attano vajjaÑ 
nÈma attano na paÒÒÈyati, paresaÑ paÒÒÈyati, nÈgarÈnaÑ2 
pariggaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ sÈyaÑ aÒÒÈtakavesena nikkhamitvÈ “sÈyamÈsaÑ 
bhuÒjitvÈ nisinnamanussÈnaÑ kathÈsallÈpo nÈma nÈnappakÈrako hoti, 
‘sacÈhaÑ adhammena rajjaÑ kÈremi, pÈpena adhammikena raÒÒÈ 
daÓÉabali-ÈdÊhi hatamhÈ’ti vakkhanti. ‘Sace dhammena rajjaÑ kÈremi, 
dÊghÈyuko hotu no rÈjÈ’ti-ÈdÊni vatvÈ mama guÓaÑ kathessantÊ”ti tesaÑ 
tesaÑ gehÈnaÑ bhitti-anusÈreneva vicarati. 

 TasmiÑ khaÓe uma~gacorÈ dvinnaÑ gehÈnaÑ antare uma~gaÑ 
bhindanti eka-uma~geneva dve gehÈni pavisanatthÈya. RÈjÈ te disvÈ 
gehacchÈyÈya aÔÔhÈsi. TesaÑ uma~gaÑ bhinditvÈ gehaÑ pavisitvÈ 
bhaÓÉakaÑ olokitakÈle3 mÈÓavo pabujjhitvÈ taÑ mantaÑ sajjhÈyanto 
“ghaÔÔesi ghaÔÔesi, kiÑ kÈraÓÈ ghaÔÔesi, ahampi taÑ jÈnÈmi jÈnÈmÊ”ti Èha. Te 
taÑ sutvÈ “iminÈ kiramhÈ ÒÈtÈ, idÈni no nÈsessatÊ”ti nivatthavatthÈnipi 
chaÉÉetvÈ bhÊtÈ sammukhasammukhaÔÔhÈneneva palÈyiÑsu. RÈjÈ te 
palÈyante disvÈ itarassa ca mantasajjhÈyanasaddaÑ sutvÈ gehaÒÒeva 
vavatthapetvÈ nÈgarÈnaÑ pariggaÓhitvÈ nivesanaÑ pÈvisi. So vibhÈtÈya 
pana rattiyÈ pÈtovekaÑ purisaÑ pakkositvÈ Èha “gaccha bhaÓe, 
asukavÊthiyaÑ nÈma yasmiÑ gehe uma~go bhinno, tattha takkasilato sippaÑ 
uggaÓhitvÈ ÈgatamÈÓavo atthi, taÑ ÈnehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔesi ghaÔesi (SyÈ) 2. NagaraÑ (SÊ) 3. BhaÓÉÈnaÑ olokanakÈle (SÊ, SyÈ) 
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so gantvÈ “rÈjÈ taÑ pakkosatÊ”ti vatvÈ mÈÓavaÑ Ènesi. Atha naÑ rÈjÈ Èha 
“tvaÑ tÈta Takkasilato sippaÑ uggaÓhitvÈ ÈgatamÈÓavo”ti. Œma devÈti. 
AmhÈkampi taÑ sippaÑ dehÊti. SÈdhu deva, samÈnÈsane nisÊditvÈ gaÓhÈhÊti. 
RÈjÈpi tathÈ katvÈ mantaÑ gahetvÈ “ayaÑ te ÈcariyabhÈgo”ti sahassaÑ 
adÈsi. 

 TadÈ senÈpati raÒÒo kappakaÑ Èha “kadÈ raÒÒo massuÑ karissasÊ”ti. 
Sve vÈ parasuve vÈti. So tassa sahassaÑ datvÈ “kiccaÑ me atthÊ”ti vatvÈ 
“kiÑ sÈmÊ”ti vutte raÒÒo massukammaÑ karonto viya hutvÈ khuraÑ ativiya 
pahaÑsitvÈ galanÈÄiÑ chinda, tvaÑ senÈpati bhavissasi, ahaÑ rÈjÈti. So 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ raÒÒo massukammakaraÓadivase gandhodakena 
massuÑ temetvÈ khuraÑ pahaÑsitvÈ1 nalÈÔante gahetvÈ “khuro thokaÑ 
kuÓÔhadhÈro, ekappahÈreneva galanÈÄiÑ chindituÑ vaÔÔatÊ”ti puna 
ekamantaÑ ÔhatvÈ khuraÑ pahaÑsi. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ attano mantaÑ 
saritvÈ sajjhÈyaÑ karonto “ghaÔÔesi ghaÔÔesi, kiÑ kÈraÓÈ ghaÔÔesi, ahampi 
taÑ jÈnÈmi jÈnÈmÊ”ti Èha. NhÈpitassa nalÈÔato sedÈ mucciÑsu. So “jÈnÈti 
mama kÈraÓaÑ3 rÈjÈ”ti bhÊto khuraÑ bh|miyaÑ khipitvÈ pÈdam|le urena 
nipajji. RÈjÈno nÈma chekÈ honti, tena taÑ evamÈha “are duÔÔha nhÈpita ‘na 
maÑ rÈjÈ jÈnÈtÊ’ti saÒÒaÑ karosÊ”ti. AbhayaÑ me dehi devÈti. Hotu, mÈ 
bhÈyi, kathehÊti. SenÈpati me deva sahassaÑ datvÈ “raÒÒo massuÑ karonto 
viya galanÈÄiÑ chinda, ahaÑ rÈjÈ hutvÈ taÑ senÈpatiÑ karissÈmÊ”ti ÈhÈti. 
RÈjÈ taÑ sutvÈ “ÈcariyaÑ me nissÈya jÊvitaÑ laddhan”ti cintetvÈ senÈpatiÑ 
pakkosÈpetvÈ “ambho senÈpati kiÑ nÈma tayÈ mama santikÈ na laddhaÑ, 
idÈni taÑ daÔÔhuÑ na sakkomi, mama raÔÔhÈ nikkhamÈhÊ”ti taÑ raÔÔhÈ 
pabbÈjetvÈ ÈcariyaÑ pakkosÈpetvÈ “Ècariya taÑ nissÈya mayÈ jÊvitaÑ 
laddhan”ti vatvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ karitvÈ tassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. 
So tadÈ C|Äapanthako ahosi, SatthÈ disÈpÈmokkho Ècariyoti. 

 SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi C|Äapanthako 
dandhoyeva ahosi, tadÈpissÈhaÑ avassayo hutvÈ taÑ lokiya 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÑsitvÈ (Ka) 2. KuÓÔhÈkÈro (SÊ) 3. JÈnÈti maÑ (SyÈ) 
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kuÔumbe patiÔÔhÈpesin”ti vatvÈ puna ekadivasaÑ “aho SatthÈ 
CuÄapanthakassa avassayo jÈto”ti kathÈya samuÔÔhitÈya C|ÄaseÔÔhijÈtake 
atÊtavatthuÑ kathetvÈ– 

   “AppakenÈpi medhÈvÊ, pÈbhatena vicakkhaÓo. 
   SamuÔÔhÈpeti attÈnaÑ, aÓuÑ aggiÑva sandhaman”ti1– 

GÈthaÑ vatvÈ “na bhikkhave idÈnevÈhaÑ imassa avassayo jÈto, pubbepi 
avassayo ahosimeva. Pubbe panÈhaÑ imaÑ lokiyakuÔumbassa sÈmikaÑ 
akÈsiÑ, idÈni lokuttarakuÔumbassa. TadÈ hi2 c|ÄantevÈsiko C|Äapanthako 
ahosi, C|ÄaseÔÔhi pana paÓÉito byatto nakkhattakovido ahamevÈ”ti jÈtakaÑ 
samodhÈnesi. 

 PunekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
C|Äapanthako cat|hi mÈsehi catuppadaÑ gÈthaÑ gahetuÑ asakkontopi 
vÊriyaÑ anossajjitvÈva arahatte patiÔÔhito, idÈni lokuttaradhammakuÔumbassa 
sÈmiko jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave mama sÈsane 
ÈraddhavÊriyo bhikkhu lokuttaradhammassa sÈmiko hotiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 25. “UÔÔhÈnena’ppamÈdena, saÑyamena damena ca. 
 DÊpaÑ kayirÈtha medhÈvÊ, yaÑ ogho nÈbhikÊratÊ”ti. 

 Tattha dÊpaÑ kayirÈthÈti vÊriyasa~khÈtena uÔÔhÈnena, satiyÈ 
avippavÈsÈkÈrasa~khÈtena appamÈdena, catupÈrisuddhisÊlasa~khÈtena 
saÑyamena, indriyadamena cÈti imehi kÈraÓabh|tehi cat|hi dhammehi 
dhammojapaÒÒÈya samannÈgato medhÈvÊ imasmiÑ ativiya 
dullabhapatiÔÔhatÈya atigambhÊre saÑsÈrasÈgare attano patiÔÔhÈnabh|taÑ 
arahattaphalaÑ dÊpaÑ kayi rÈtha kareyya, kÈtuÑ sakkuÓeyyÈti attho. 
KÊdisaÑ? YaÑ ogho nÈbhikÊratÊti yaÑ catubbidhopi kilesogho abhikirituÑ 
viddhaÑsetuÑ na sakkoti. Na hi sakkÈ arahattaÑ oghena abhikiritunti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 2 piÔÔhe. 2. KuÔumbassÈti vatvÈ tadÈpi (SyÈ) 
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 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. EvaÑ desanÈ 
sampattaparisÈya sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

C|Äapanthakattheravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. BÈlanakkhattasa~ghuÔÔhavatthu 

 PamÈdamanuyuÒjantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto BÈlanakkhattaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SÈvatthiyaÑ BÈlanakkhattaÑ nÈma sa~ghuÔÔhaÑ. 
TasmiÑ nakkhatte bÈlÈ dummedhino janÈ chÈrikÈya ceva gomayena ca 
sarÊraÑ makkhetvÈ sattÈhaÑ asabbhaÑ1 bhaÓantÈ vicaranti. KiÒci ÒÈti2 
suhajjaÑ vÈ pabbajitaÑ vÈ disvÈ lajjantÈ nÈma natthi. DvÈre dvÈre ÔhatvÈ 
asabbhaÑ bhaÓanti. ManussÈ tesaÑ asabbhaÑ sotuÑ asakkontÈ yathÈbalaÑ 
aÉÉhaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ kahÈpaÓaÑ vÈ pesenti. Te tesaÑ dvÈre laddhaÑ 
laddhaÑ gahetvÈ pakkamanti. TadÈ pana SÈvatthiyaÑ paÒca koÔimattÈ 
ariyasÈvakÈ vasanti, te Satthu santikaÑ sÈsanaÑ pesayiÑsu “BhagavÈ 
bhante sattÈhaÑ bhikkhusaÑghena saddhiÑ nagaraÑ appavisitvÈ vihÈreyeva 
hot|”ti. TaÒca pana sattÈhaÑ bhikkhusaÑghassa vihÈreyeva yÈgubhattÈdÊni 
sampÈdetvÈ pahiÓiÑsu, sayampi gehÈ na nikkhamiÑsu. Te nakkhatte pana 
pariyosite aÔÔhame divase BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ 
nagaraÑ pavesetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ ekamantaÑ nisinnÈ “bhante 
atidukkhena no satta divasÈni atikkantÈni, bÈlÈnaÑ asabbhÈni suÓantÈnaÑ 
kaÓÓÈ bhijjanÈkÈrappattÈ honti, koci kassaci na lajjati, tena mayaÑ 
tumhÈkaÑ antonagaraÑ pavisituÑ nÈdamha, mayampi gehato na 
nikkhamimhÈ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bÈlÈnaÑ 
dummedhÈnaÑ kiriyÈ, nÈma evar|pÈ hoti, medhÈvino pana dhanasÈraÑ viya 
appamÈdaÑ rakkhitvÈ amatamahÈnibbÈnasampattiÑ pÈpuÓantÊ”ti vatvÈ imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 26. “PamÈdamanuyuÒjanti, bÈlÈ dummedhino janÈ. 
 AppamÈdaÒca medhÈvÊ, dhanaÑ seÔÔhaÑva rakkhati. 
______________________________________________________________ 
 1. AsambhivÈcaÑ (SyÈ) 2. KaÒci ÒÈtiÑ vÈ (SyÈ) 
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 27. MÈ pamÈdamanuyuÒjetha, mÈ kÈmaratisanthavaÑ. 
 Appamatto hi jhÈyanto, pappoti vipulaÑ sukhan”ti. 

 Tattha bÈlÈti bÈlyena1 samannÈgatÈ idhalokaparalokatthaÑ ajÈnantÈ. 
Dummedhinoti nippaÒÒÈ. Te pamÈde ÈdÊnavaÑ apassantÈ pamÈdaÑ 
anuyuÒjanti pavattenti, pamÈdena kÈlaÑ vÊtinÈmenti. MedhÈvÊti 
dhammojapaÒÒÈya samannÈgato pana paÓÉito kulavaÑsÈgataÑ2 seÔÔhaÑ 
uttamaÑ sattaratanadhanaÑ viya appamÈdaÑ rakkhati. YathÈ hi uttamaÑ 
dhanaÑ nissÈya “kÈmaguÓasampattiÑ pÈpuÓissÈma, puttadÈraÑ posessÈma, 
paralokagamanamaggaÑ sodhessÈmÈ”ti dhane ÈnisaÑsaÑ passantÈ taÑ 
rakkhanti, evaÑ paÓÉitopi appamatto “paÔhamajjhÈnÈdÊni paÔilabhissÈmi, 
maggaphalÈdÊni pÈpuÓissÈmi, tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ sampÈdessÈmÊ”ti 
appamÈde ÈnisaÑsaÑ passanto dhanaÑ seÔÔhaÑva appamÈdaÑ rakkhatÊti 
attho. MÈ pamÈdanti tasmÈ tumhe mÈ pamÈdamanuyuÒjetha mÈ pamÈdena 
kÈlaÑ vÊtinÈmayittha. MÈ kÈmaratisanthavanti vatthukÈmakilesakÈmesu 
ratisa~khÈtaÑ taÓhÈsanthavampi mÈ anuyuÒjetha mÈ cintayittha mÈ 
paÔilabhittha. Appamatto hÊti upaÔÔhitassatitÈya hi appamatto jhÈyanto 
puggalo vipulaÑ uÄÈraÑ nibbÈnasukhaÑ pÈpuÓÈtÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. MahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

BÈlanakkhattasa~ghuÔÔhavatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. MahÈkassapattheravatthu 

 PamÈdaÑ appamÈdenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto MahÈkassapattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase thero PipphaliguhÈyaÑ viharanto RÈjagahe piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ pamatte ca 
appamatte ca udakapathavÊpabbatÈdÊsu cavanake upapajjanake ca 
______________________________________________________________ 
 1. BÈllena (SÊ) 2. KulavaÑsÈnugataÑ (SyÈ) 
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satte dibbena cakkhunÈ olokento nisÊdi. SatthÈ Jetavane nisinnakova “kena 
nu kho vihÈrena ajja mama putto Kassapo viharatÊ”ti dibbena cakkhunÈ 
upadhÈrento “sattÈnaÑ cut|papÈtaÑ olokento viharatÊ”ti ÒatvÈ “sattÈnaÑ 
cut|papÈto nÈma BuddhaÒÈÓenapi aparicchinno, mÈtukucchiyaÑ 
paÔisandhiÑ gahetvÈ mÈtÈpitaro ajÈnÈpetvÈ cavanasattÈnaÑ paricchedo 
kÈtuÑ na sakkÈ, te jÈnituÑ tava avisayo, Kassapa appamattako tava visayo, 
sabbaso pana cavante ca upapajjante ca jÈnituÑ passituÑ BuddhÈnameva 
visayo”ti vatvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ sammukhe nisinno viya hutvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 28. “PamÈdaÑ appamÈdena, yadÈ nudati paÓÉito. 
 PaÒÒÈpÈsÈdamÈruyha, asoko sokiniÑ pajaÑ. 
 PabbataÔÔhova bh|maÔÔhe, dhÊro bÈle avekkhatÊ”ti. 

 Tattha nudatÊti yathÈ nÈma pokkharaÓiÑ pavisantaÑ navodakaÑ 
purÈÓodakaÑ khobhetvÈ tassokÈsaÑ adatvÈ taÑ attano matthakamatthakena 
palÈyantaÑ nudati nÊharati, evameva paÓÉito appamÈdalakkhaÓaÑ br|hento 
pamÈdassokÈsaÑ adatvÈ yadÈ appamÈdavegena taÑ nudati nÊharati, atha so 
panunnapamÈdo1 accuggatatthena parisuddhaÑ dibbacakkhusa~khÈtaÑ 
paÒÒÈpÈsÈdaÑ tassa anucchavikaÑ paÔipadaÑ p|rento tÈya paÔipadÈya 
nisseÓiyÈ pÈsÈdaÑ viya Èruyha pahÊnasokasallatÈya asoko, 
appahÊnasokasallatÈya sokiniÑ pajaÑ sattanikÈyaÑ cavamÈnaÒceva 
upapajjamÈnaÒca dibbacakkhunÈ avekkhati passati. YathÈkiÑ? 
PabbataÔÔhova bh|maÔÔheti pabbatamuddhani Ôhito bh|miyaÑ Ôhite, 
uparipÈsÈde vÈ pana Ôhito pÈsÈdapariveÓe Ôhite akicchena avekkhati, tathÈ 
sopi dhÊro paÓÉito mahÈkhÊÓÈsavo asamucchinnavaÔÔabÊje bÈle cavante ca 
upapajjante ca akicchena avekkhatÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni sacchikariÑs|ti. 
 

MahÈkassapattheravatthu paÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PanuÓÓapamÈdo (SÊ), panudapamÈdo (Ka) 

 



 KhuddakanikÈya 166 

6. PamattÈpamattadvesahÈyakavatthu 

 Appamatto pamattes|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto dve sahÈyake bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ÈraÒÒakavihÈraÑ 
pavisiÑsu. Tesu eko kira kÈlasseva dÈr|ni ÈharitvÈ a~gÈrakapallaÑ sajjetvÈ 
daharasÈmaÓerehi saddhiÑ sallapanto paÔhamayÈmaÑ visibbamÈno nisÊdati. 
Eko appamatto samaÓadhammaÑ karonto itaraÑ ovadati “Èvuso mÈ evaÑ 
kari, pamattassa hi cattÈro apÈyÈ sakagharasadisÈ1. BuddhÈ nÈma 
sÈÔheyyena ÈrÈdhetuÑ na sakkÈ”ti so tassovÈdaÑ na suÓÈti. Itaro “nÈyaÑ 
vacanakkhamo”ti taÑ avatvÈ2 appamattova samaÓadhammamakÈsi. 
Alasattheropi paÔhamayÈme visibbetvÈ itarassa ca~kamitvÈ gabbhaÑ 
paviÔÔhakÈle pavisitvÈ “mahÈkusÊta tvaÑ nipajjitvÈ sayanatthÈya araÒÒaÑ 
paviÔÔhosi, kiÑ BuddhÈnaÑ santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ uÔÔhÈya 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ 
nipajjitvÈ supati. Itaropi majjhimayÈme vissamitvÈ pacchimayÈme 
paccuÔÔhÈya samaÓadhammaÑ karoti. So evaÑ appamatto viharanto na 
cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Itaro pamÈdeneva kÈlaÑ 
vÊtinÈmesi. Te vuÔÔhavassÈ Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kacci 
bhikkhave appamattÈ samaÓadhammaÑ karittha, kacci vo pabbajitakiccaÑ 
matthakaÑ pattan”ti pucchi. PaÔhamaÑ pamatto bhikkhu Èha “kuto bhante 
etassa appamÈdo, gatakÈlato paÔÔhÈya nipajjitvÈ niddÈyanto kÈlaÑ 
vÊtinÈmesÊ”ti. TvaÑ pana bhikkh|ti. AhaÑ bhante kÈlasseva dÈr|ni ÈharitvÈ 
a~gÈrakapallaÑ sajjetvÈ paÔhamayÈme visibbento nisÊditvÈ aniddÈyantova 
kÈlaÑ vÊtinÈmesinti. Atha naÑ SatthÈ “tvaÑ pamatto kÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ 
‘appamattomhÊ’ti vadasi, appamattaÑ pana pamattaÑ karosÊ”ti Èha. Puna 
pamÈde dose, appamÈde ÈnisaÑse pakÈsetuÑ “tvaÑ mama puttassa santike 
javacchinno dubbalasso viya, esa pana tava santike sÊghajavasso viyÈ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SayanigharasadisÈ (SÊ) 2. ApaÔÔhapetvÈ (SÊ), apatthetvÈ (SyÈ) 
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 29. “Appamatto pamattesu. Suttesu bahujÈgaro. 
 AbalassaÑva sÊghasso, hitvÈ yÈti sumedhaso”ti. 

 Tattha appamattoti sativepullappattatÈya appamÈdasampanno 
khÊÓÈsavo. Pamattes|ti sativosagge Ôhitesu sattesu. Suttes|ti 
satijÈgariyÈbhÈvena sabbiriyÈpathesu niddÈyantesu. BahujÈgaroti mahante 
sativepulle jÈgariye Ôhito. AbalassaÑvÈti kuÓÔhapÈdaÑ chinnajavaÑ 
dubbalassaÑ sÊghajavo sindhavÈjÈnÊyo viya. Sumedhasoti uttamapaÒÒo. 
TathÈr|paÑ puggalaÑ Ègamenapi adhigamenapi hitvÈ yÈti. 
MandapaÒÒasmiÑ hi ekaÑ suttaÑ gahetuÑ vÈyamanteyeva sumedhaso 
ekaÑ vaggaÑ gaÓhÈti, evaÑ tÈva Ègamena hitvÈ yÈti. MandapaÒÒe pana 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni kÈtuÑ vÈyamanteyeva kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ 
sajjhÈyanteyeva ca sumedhaso pubbabhÈgepi parena kataÑ rattiÔÔhÈnaÑ vÈ 
divÈÔÔhÈnaÑ vÈ pavisitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ sammasanto sabbakilese khepetvÈ 
nava lokuttaradhamme hatthagate karoti, evaÑ adhigamenapi hitvÈ yÈti. 
VaÔÔe pana naÑ hitvÈ1 chaÉÉetvÈ vaÔÔato nissaranto yÈtiyevÈti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PamattÈpamattadvesahÈyakavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Maghavatthu 

 AppamÈdena MaghavÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VesÈliyaÑ 
upanissÈya K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto SakkaÑ devarÈjÈnaÑ Èrabbha 
kathesi. 

 VesÈliyaÑ hi MahÈli nÈma LicchavÊ vasati, so TathÈgatassa 
SakkapaÒhasuttantadesanaÑ2 sutvÈ “SammÈsambuddho SakkasampattiÑ 
mahatiÑ katvÈ kathesi, ‘disvÈ nu kho kathesi, udÈhu adisvÈ. JÈnÈti nu kho 
SakkaÑ, udÈhu no’ti pucchissÈmi nan”ti cintesi. Atha kho MahÈli LicchavÊ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho MahÈli LicchavÊ BhagavantaÑ 
etadavoca  
______________________________________________________________ 
 1. VaÔÔapadaÑ jahitvÈ (SÊ), vaÔÔe pana naÑ mandapaÒÒaÑ hitvÈ (SyÈ) 
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“DiÔÔho kho bhante BhagavatÈ Sakko DevÈnamindo”ti. DiÔÔho kho me 
MahÈli Sakko DevÈnamindoti. So hi nuna bhante Sakkapatir|pako 
bhavissati. Duddaso hi bhante Sakko DevÈnamindoti. SakkaÒca khvÈhaÑ 
MahÈli pajÈnÈmi SakkakaraÓe ca dhamme, yesaÑ dhammÈnaÑ 
samÈdinnattÈ Sakko SakkattaÑ ajjhagÈ, taÒca pajÈnÈmi. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno Magho nÈma 
mÈÓavo ahosi, tasmÈ “MaghavÈ”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno pure1 dÈnaÑ 
adÈsi, tasmÈ “Purindado”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno sakkaccaÑ, 
dÈnaÑ adÈsi, tasmÈ “Sakko”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno ÈvasathaÑ 
adÈsi, tasmÈ “VÈsavo”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo sahassampi atthaÑ muhuttena cinteti, 
tasmÈ “Sahassakkho”ti vuccati. 

 Sakkassa MahÈli DevÈnamindassa SujÈ nÈma asurakaÒÒÈ pajÈpati, 
tasmÈ “SujampatÊ”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ 
rajjaÑ kÈreti, tasmÈ “DevÈnamindo”ti vuccati. 

 Sakkassa MahÈli DevÈnamindassa pubbe manussabh|tassa satta 
vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinnattÈ Sakko 
SakkattaÑ ajjhagÈ. KatamÈni satta vatapadÈni, yÈvajÊvaÑ mÈtÈpettibharo 
assaÑ, yÈvajÊvaÑ kule jeÔÔhÈpacÈyÊ assaÑ, yÈvajÊvaÑ saÓhavÈco assaÑ 
yÈvajÊvaÑ apisuÓavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ vigatamalamaccherena cetasÈ, 
agÈraÑ ajjhÈvaseyyaÑ, muttacÈgo payatapÈÓi vosaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato assaÑ, yÈvajÊvaÑ saccavÈco assaÑ yÈvajÊvaÑ 
akkodhano assaÑ “sacepi me kodho uppajjeyya khippameva na 
paÔivineyyan”ti. Sakkassa MahÈli devÈnamibbassa pubbe manussabh|tassa 
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imÈni satta vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinnattÈ 
Sakko SakkattaÑ ajjhagÈti. 

   “MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ. 
   SaÓhaÑ sakhilasambhÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ. 

   Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ. 
   TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu sappuriso itÊ”ti– 

IdaÑ MahÈli Sakkena MaghamÈÓavakÈle katakammanti vatvÈ puna tena 
“kathaÑ bhante MaghamÈÓavo paÔipajjÊ”ti. Tassa paÔipattiÑ vitthÈrato 
sotukÈmena puÔÔho “tena hi MahÈli suÓÈhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte MagadharaÔÔhe MacalagÈme1 Magho nÈma mÈÓavo 
gÈmakammakaraÓaÔÔhÈnaÑ gantvÈ attano ÔhitaÔÔhÈnaÑ pÈdantena2 paÑsuÑ 
viy|hitvÈ ramaÓÊyaÑ katvÈ aÔÔhÈsi. Aparo taÑ bÈhunÈ paharitvÈ tato 
apanetvÈ sayaÑ tattha aÔÔhÈsi. So tassa akujjhitvÈva aÒÒaÑ ÔhÈnaÑ 
ramaÓÊyaÑ katvÈ Ôhito. Tatopi naÑ aÒÒo ÈgantvÈ bÈhunÈ paharitvÈ apanetvÈ 
sayaÑ aÔÔhÈsi. So tassapi akujjhitvÈva aÒÒaÑ ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ katvÈ Ôhito, 
iti taÑ gehato nikkhantÈ nikkhantÈ purisÈ bÈhunÈ paharitvÈ 
ÔhitaÔhitaÔÔhÈnato3 apanesuÑ. So “sabbepete maÑ nissÈya sukhitÈ jÈtÈ, iminÈ 
kammena mayhaÑ sukhadÈyakena puÒÒakammena bhavitabban”ti cintetvÈ 
punadivase kudÈlaÑ ÈdÈya khalamaÓÉalamattaÑ ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ akÈsi. 
Sabbe gantvÈ tattheva aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ sÊtasamaye aggiÑ katvÈ adÈsi, 
gimhakÈle udakaÑ. Tato “ramaÓÊyaÑ ÔhÈnaÑ nÈma sabbesaÑ piyaÑ, 
kassaci appiyaÑ nÈma natthi, ito paÔÔhÈya mayÈ maggaÑ samaÑ karontena 
vicarituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ pÈtova nikkhamitvÈ maggaÑ samaÑ karonto 
chinditvÈ haritabbayuttakÈ rukkhasÈkhÈ haranto vicarati. Atha naÑ aparo 
disvÈ Èha “samma kiÑ karosÊ”ti. MayhaÑ saggagÈminaÑ maggaÑ karomi 
sammÈti. Tena hi ahampi te sahÈyo homÊti. Hoti samma, saggo nÈma 
bah|nampi manÈpo sukhabahuloti. Tato paÔÔhÈya dve janÈ ahesuÑ. Te disvÈ 
tatheva pucchitvÈ ca sutvÈ ca 
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aparopi tesaÑ sahÈyo jÈto, evaÑ aparopi aparopÊti sabbepi tettiÑsa janÈ 
jÈtÈ. Te sabbepi kudÈlÈdihatthÈ maggaÑ samaÑ karontÈ 
ekayojanadviyojanamattaÔÔhÈnaÑ gacchanti. 

 Te disvÈ gÈmabhojako cintesi “ime manussÈ ayoge yuttÈ, sace ime 
araÒÒato macchamaÑsÈdÊni vÈ ÈhareyyuÑ, suraÑ vÈ katvÈ piveyyuÑ, 
aÒÒaÑ vÈ tÈdisaÑ kammaÑ kareyyuÑ, ahampi kiÒci kiÒci labheyyan”ti. 
Atha ne pakkosÈpetvÈ pucchi “kiÑ karontÈ vicarathÈ”ti. SaggamaggaÑ 
sÈmÊti. GharÈvÈsaÑ vasantehi nÈma evaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati, araÒÒato 
macchamaÑsÈdÊni ÈharituÑ, suraÑ katvÈ pÈtuÑ, nÈnappakÈre ca kammante 
kÈtuÑ vaÔÔatÊti. Te tassa vacanaÑ paÔikkhipiÑsu, evaÑ punappunaÑ 
vuccamÈnÈpi paÔikkhipiÑsuyeva. So kujjhitvÈ “nÈsessÈmi ne”ti raÒÒo 
santikaÑ gantvÈ “core te deva vaggabandhanena1 vicarante passÈmÊ”ti vatvÈ 
“gaccha, te gahetvÈ ÈnehÊ”ti vutte tathÈ katvÈ sabbe te bandhitvÈ ÈnetvÈ 
raÒÒo dassesi. RÈjÈ avÊmaÑsitvÈva “hatthinÈ maddÈpethÈ”ti ÈÓÈpesi. Magho 
sesÈnaÑ ovÈdamadÈsi “sammÈ ÔhapetvÈ mettaÑ aÒÒo amhÈkaÑ avassayo 
natthi, tumhe katthaci kopaÑ akatvÈ raÒÒe ca gÈmabhojake ca 
maddanahatthimhi ca attani ca mettacittena2 samacittÈva hothÈ”ti. Te tathÈ 
kariÑsu. Atha nesaÑ mettÈnubhÈvena hatthÊ upasa~kamitumpi na visahi. 
RÈjÈ tamatthaÑ sutvÈ bah| manusse disvÈ maddituÑ na visahissati. 
“Gacchatha, ne kilaÒjena3 paÔicchÈdetvÈ maddÈpethÈ”ti Èha. Te kilaÒjena 
paÔicchÈdetvÈ maddituÑ pesiyamÈnepi hatthÊ d|ratova paÔikkami. 

 RÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “kÈraÓenettha bhavitabban”ti te pakkosÈpetvÈ 
pucchi “tÈtÈ maÑ nissÈya tumhe kiÑ na labhathÈ”ti. KiÑ nÈmetaÑ devÈti. 
Tumhe kira vaggabandhanena corÈ hutvÈ araÒÒe vicarathÈti. Ko evamÈha 
devÈti. GÈmabhojako tÈtÈti. Na mayaÑ deva corÈ, mayaÑ pana attano 
saggamaggaÑ sodhentÈ idaÒcidaÒca karoma, gÈmabhojako amhe 
akusalakiriyÈya niyojetvÈ attano vacanaÑ akaronte nÈsetukÈmo kujjhitvÈ 
evamÈhÈti. Atha rÈjÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ somanassappatto hutvÈ “tÈtÈ ayaÑ 
tiracchÈno 
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tumhÈkaÑ guÓe jÈnÈti, ahaÑ manussabh|to jÈnituÑ nÈsakkhiÑ, khamatha 
me”ti. EvaÒca pana vatvÈ saputtadÈraÑ gÈmabhojakaÑ tesaÑ dÈsaÑ, 
hatthiÑ ÈrohaniyaÑ, taÒca gÈmaÑ yathÈsukhaÑ paribhogaÑ katvÈ adÈsi. Te 
“idheva no katapuÒÒassÈnisaÑso diÔÔho”ti bhiyyoso mattÈya pasannamÈnasÈ 
hutvÈ taÑ hatthiÑ vÈrena vÈrena abhiruyha gacchantÈ mantayiÑsu “idÈni 
amhehi atirekataraÑ puÒÒaÑ kÈtabbaÑ, kiÑ karoma. CatumahÈpathe 
thÈvaraÑ katvÈ mahÈjanassa vissamanasÈlaÑ karissÈmÈ”ti. Te vaÉÉhakiÑ 
pakkosÈpetvÈ sÈlaÑ paÔÔhapesuÑ. MÈtugÈmesu pana vigatacchandatÈya 
tassÈ sÈlÈya mÈtugÈmÈnaÑ pattiÑ nÈdaÑsu. 

 Maghassa pana gehe NandÈ CittÈ SudhammÈ 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 kaÓÓikatthÈya rukkhaÑ sukkhÈpetvÈ tacchetvÈ 
vijjhitvÈ kaÓÓikaÑ niÔÔhÈpetvÈ “SudhammÈ nÈma ayaÑ sÈlÈ”ti akkharÈni 
chinditvÈ vatthena paliveÔhetvÈ Ôhapesi. Atha ne vaÉÉhakÊ sÈlaÑ niÔÔhÈpetvÈ 
kaÓÓikÈropanadivase2 “aho ayyÈ ekaÑ karaÓÊyaÑ na sarimhÈ”ti Èha. KiÑ 
nÈma bhoti. KaÓÓikanti. Hotu, taÑ ÈharissÈmÈti. IdÈni chinnarukkhena 
kÈtuÑ na sakkÈ, pubbeyeva taÑ chinditvÈ tacchetvÈ vijjhitvÈ ÔhapitakaÓÓikÈ 
laddhuÑ vaÔÔatÊti. IdÈni kiÑ kÈtabbanti. Sace kassaci gehe niÔÔhÈpetvÈ 
ÔhapitÈ vikkÈyikakaÓÓikÈ atthi, sÈ pariyesitabbÈti. Te pariyesantÈ 
SudhammÈya gehe disvÈ sahassaÑ datvÈpi m|lena na labhiÑsu. “Sace maÑ 
sÈlÈya pattiÑ karotha, dassÈmÊ”ti vutte pana “mayaÑ mÈtugÈmÈnaÑ pattiÑ 
na dammÈ”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 tidhÈ vibhajiÑsu. EkasmiÑ 
koÔÔhÈse issarÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ kariÑsu, ekasmiÑ duggatÈnaÑ, ekasmiÑ 
gilÈnÈnaÑ. TettiÑsa janÈ tettiÑsa phalakÈni paÒÒapetvÈ hatthissa saÒÒaÑ 
adaÑsu “Ègantuko ÈgantvÈ yassa atthataphalake nisÊdati, taÑ gahetvÈ 
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phalakasÈmikasseva gehe patiÔÔhapeti, tassa 
pÈdaparikammapiÔÔhiparikammapÈnÊyakhÈdanÊyabhojanÊyasayanÈni sabbÈni 
phalakasÈmikasseva bhÈro bhavissatÊ”ti. HatthÊ ÈgatÈgataÑ gahetvÈ 
phalakasÈmikasseva gharaÑ neti. So tassa taÑ divasaÑ kattabbaÑ karoti. 
Magho sÈlÈya avid|re koviÄÈrarukkhaÑ ropetvÈ tassa m|le pÈsÈÓaphalakaÑ 
atthari. SÈlaÑ paviÔÔhapaviÔÔhÈ janÈ kaÓÓikaÑ oloketvÈ akkharÈni vÈcetvÈ 
“SudhammÈ nÈmesÈ sÈlÈ”ti vadanti. TettiÑsajanÈnaÑ nÈmaÑ na paÒÒÈyati. 
NandÈ cintesi “ime sÈlaÑ karontÈ amhe apattikÈ kariÑsu, SudhammÈ pana 
attano byattatÈya kaÓÓikaÑ katvÈ pattikÈ jÈtÈ, mayÈpi kiÒci kÈtuÑ vaÔÔati, 
kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti. AthassÈ etadahosi “sÈlaÑ ÈgatÈgatÈnaÑ 
pÈnÊyaÒceva nhÈnodakaÒca laddhuÑ vaÔÔati pokkharaÓiÑ khaÓÈpessÈmÊ”ti. 
SÈ pokkharaÓiÑ kÈresi. CittÈ cintesi “SudhammÈya kaÓÓikÈ dinnÈ, NandÈya 
pokkharaÓÊ kÈritÈ, mayÈpi kiÒci kÈtuÑ vaÔÔati, kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti. 
AthassÈ etadahosi “sÈlaÑ ÈgatÈgatehi pÈnÊyaÑ pivitvÈ nhatvÈ gamanakÈlepi 
mÈlaÑ pilandhitvÈ gantuÑ vaÔÔati, pupphÈrÈmaÑ kÈrÈpessÈmÊ”ti. SÈ 
ramaÓÊyaÑ pupphÈrÈmaÑ kÈresi. Yebhuyyena tasmiÑ ÈrÈme “asuko nÈma 
pupph|pagaphal|pagarukkho natthÊ”ti nÈhosi. 

 SujÈ pana “ahaÑ Maghassa mÈtuladhÊtÈ ceva pÈdaparicÈrikÈ ca, etena 
kataÑ kammaÑ mayhameva, mayÈ kataÑ etassevÈ”ti cintetvÈ kiÒci akatvÈ 
attabhÈvameva maÓÉayamÈnÈ kÈlaÑ vÊtinÈmesi. Maghopi mÈtÈpitu-
upaÔÔhÈnaÑ kule jeÔÔhÈpacÈyanakammaÑ1 saccavÈcaÑ apharusavÈcaÑ 
apisuÓavÈcaÑ maccheravinayaÑ akkodhananti imÈni satta vatapadÈni 
p|retvÈ– 

   “MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ. 
   SaÓhaÑ sakhilasambhÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ. 

   Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ. 
   TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu ‘sappuriso’ itÊ”ti2– 

EvaÑ pasaÑsiyabhÈvaÑ ÈpajjitvÈ jÊvitapariyosÈne TÈvatiÑsabhavane Sakko 
devarÈjÈ hutvÈ nibbatti, tepissa sahÈyakÈ3 
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tattheva nibbattiÑsu, vaÉÉhakÊ Vissakammadevaputto hutvÈ nibbatti. TadÈ 
TÈvatiÑsabhavane asurÈ vasanti, te “abhinavÈ devaputtÈ nibbattÈ”ti 
dibbapÈnaÑ sajjayiÑsu. Sakko attano parisÈya kassaci apivanatthÈya 
saÒÒamadÈsi. AsurÈ dibbapÈnaÑ pivitvÈ majjiÑsu. Sakko “kiÑ me imehi 
sÈdhÈraÓena rajjenÈ”ti attano parisÈya saÒÒaÑ datvÈ te pÈdesu gÈhÈpetvÈ 
mahÈsamudde khipÈpesi. Te avaÑsirÈ samudde patiÑsu. Atha nesaÑ 
puÒÒÈnubhÈvena Sineruno heÔÔhimatale asuravimÈnaÑ nÈma nibbatti, 
CittapÈÔali nÈma nibbatti. 

 DevÈsurasa~gÈme pana asuresu parÈjitesu dasayojanasahassaÑ 
TÈvatiÑsadevanagaraÑ nÈma nibbatti. Tassa pana nagarassa 
pÈcÊnapacchimadvÈrÈnaÑ antarÈ dasayojanasahassaÑ hoti, tathÈ 
dakkhiÓuttaradvÈrÈnaÑ. TaÑ kho pana nagaraÑ dvÈrasahassayuttaÑ ahosi 
ÈrÈmapokkharaÓipaÔimaÓÉitaÑ. Tassa majjhe sÈlÈya nissandena 
tiyojanasatubbedhehi dhajehi paÔimaÓÉito sattaratanamayo 
sattayojanasatubbedho Vejayanto nÈma pÈsÈdo uggaÒchi. SuvaÓÓayaÔÔhÊsu 
maÓidhajÈ ahesuÑ, maÓiyaÔÔhÊsu suvaÓÓadhajÈ. PavÈÄayaÔÔhÊsu muttadhajÈ, 
muttayaÔÔhÊsu pavÈÄadhajÈ. Sattaratana mayÈsu yaÔÔhÊsu sattaratanadhajÈ, 
(majjhe Ôhito dhajo tiyojanasatubbedho ahosi.)1 Iti sÈlÈya nissandena 
yojanasahassubbedho pÈsÈdo sattaratanamayova hutvÈ nibbatti, koviÄÈra 
rukkhassa nissandena samantÈ tiyojanasataparimaÓÉalo pÈricchattako 
nibbatti, pÈsÈÓaphalakassa nissandena pÈricchattakam|le dÊghato 
saÔÔhiyojanÈ puthulato paÓÓÈsayojanÈ bahalato paÒcadasayojanÈ 
jayasumanarattakambalavaÓÓÈ2 paÓÉukambalasilÈ nibbatti. Tattha 
nisinnakÈle upaÉÉhakÈyo pavisati, uÔÔhitakÈle |naÑ parip|rati3. 

 HatthÊ pana ErÈvaÓo nÈma devaputto hutvÈ nibbatti. DevalokasmiÑ hi 
tiracchÈnagatÈ na honti. TasmÈ so uyyÈnakÊÄÈya nikkhamanakÈle 
attabhÈvaÑ vijahitvÈ diyaÉÉhayojanasatiko ErÈvaÓo nÈma hatthÊ ahosi. So 
tettiÑsajanÈnaÑ atthÈya tettiÑsa kumbhe 
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mÈpesi ÈvaÔÔena tigÈvuta-aÉÉhayojanappamÈÓe, sabbesaÑ majjhe Sakkassa 
atthÈya SudassanaÑ nÈma tiÑsayojanikaÑ kumbhaÑ mÈpesi. Tassa upari 
dvÈdasayojaniko ratanamaÓÉapo hoti. Tattha antarantarÈ sattaratanamayÈ 
yojanubbedhÈ dhajÈ uÔÔhahanti. Pariyante ki~kiÓikajÈlaÑ olambati. Yassa 
mandavÈteritassa paÒca~gikat|riyasaddasaÑmisso dibbagÊtasaddo viya ravo 
niccharati. MaÓÉapamajjhe SakkassatthÈya yojaniko maÓipalla~ko paÒÒatto 
hoti, tattha Sakko nisÊdi. TettiÑsa devaputtÈ attano kumbhe ratanapalla~ke 
nisÊdiÑsu. TettiÑsÈya kumbhÈnaÑ ekekasmiÑ kumbhe satta satta dante 
mÈpesi. Tesu ekeko paÓÓÈsayojanÈyÈmo, ekekasmiÑ cettha dante satta satta 
pokkharaÓiyo honti, ekekÈya pokkharaÓiyÈ satta satta paduminÊgacchÈni, 
ekekasmiÑ gacche satta satta pupphÈni honti, ekekasmiÑ pupphe satta satta 
pattÈni, ekekasmiÑ patte satta satta devadhÊtaro naccanti. EvaÑ samantÈ 
paÓÓÈsayojanaÔhÈnesu hatthidantesuyeva naÔasamajjÈ honti. EvaÑ 
mahantaÑ yasaÑ anubhavanto Sakko devarÈjÈ vicarati. 

 SudhammÈpi kÈlaÑ katvÈ gantvÈ tattheva nibbatti, tassÈ SudhammÈ 
nÈma navayojanasatikÈ1 devasabhÈ nibbatti, tato ramaÓÊyataraÑ kira aÒÒaÑ 
ÔhÈnaÑ nÈma natthi, mÈsassa aÔÔha2 divase dhammassavanaÑ tattheva hoti. 
YÈvajjatanÈ aÒÒataraÑ ramaÓÊyaÑ ÔhÈnaÑ disvÈ “SudhammÈ devasabhÈ 
viyÈ”ti vadanti. NandÈpi kÈlaÑ katvÈ gantvÈ tattheva nibbatti, tassÈ 
paÒcayojanasatikÈ NandÈ nÈma pokkharaÓÊ nibbatti. CittÈpi kÈlaÑ katvÈ 
gantvÈ tattheva nibbatti, tassÈpi paÒcayojanasatikaÑ CittalatÈvanaÑ nÈma 
nibbatti, tattha uppannapubbanimitte devaputte netvÈ mohayamÈnÈ3 
vicaranti. SujÈ pana kÈlaÑ katvÈ ekissÈ girikandarÈya ekÈ bakasakuÓikÈ 
hutvÈ nibbatti. Sakko attano paricÈrikÈ olokento “SudhammÈ idheva 
nibbattÈ, tathÈ NandÈ ca CittÈ ca, SujÈ nu kho kuhiÑ nibbattÈ’ti cintento taÑ 
tattha nibbattaÑ disvÈ “bÈlÈ kiÒci puÒÒaÑ akatvÈ idÈni tiracchÈnayoniyaÑ 
nibbattÈ, idÈni pana taÑ puÒÒaÑ kÈretvÈ idhÈnetuÑ vaÔÔatÊ”ti attabhÈvaÑ 
vijahitvÈ aÒÒÈtakavesena 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcayojanasatikÈ (SyÈ) 2. AÔÔhamÊ (SyÈ), aÔÔhame (Ka) 3. ModayamÈnÈ (Ka) 
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tassÈ santikaÑ gantvÈ “kiÑ karontÊ idha vicarasÊ”ti pucchi. Ko pana tvaÑ 
sÈmÊti. AhaÑ te sÈmiko Maghoti. KuhiÑ nibbattosi sÈmÊti. AhaÑ 
TÈvatiÑsadevaloke nibbatto, tava sahÈyikÈnaÑ pana nibbattaÔÔhÈnaÑ 
jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi sÈmÊti. TÈpi mameva santike nibbattÈ, passissasi tÈ 
sahÈyikÈti. KathÈhaÑ tattha gamissÈmÊti. Sakko “ahaÑ taÑ tattha nessÈmÊ”ti 
vatvÈ taÑ hatthatale ÔhapetvÈ devalokaÑ netvÈ NandÈya pokkharaÓiyÈ tÊre 
vissajjetvÈ itarÈsaÑ tissannaÑ Èrocesi “tumhÈkaÑ sahÈyikaÑ SujaÑ 
passissathÈ”ti. KuhiÑ sÈ devÈti. “NandÈya pokkharaÓiyÈ tÊre ÔhitÈ”ti Èha. TÈ 
tissopi gantvÈ “aho ayyÈya evar|paÑ attabhÈvamaÓÉanassa phalaÑ1, 
idÈnissÈ tuÓÉaÑ passatha, pÈde passatha, ja~ghÈ passatha, sobhati vatassÈ 
attabhÈvo”ti keÄiÑ katvÈ pakkamiÑsu. 

 Puna Sakko tassÈ santikaÑ gantvÈ “diÔÔhÈ te sahÈyikÈ”ti vatvÈ “diÔÔhÈ 
maÑ uppaÓÉetvÈ gatÈ, tattheva maÑ nehÊ”ti vutte taÑ tattheva netvÈ udake 
vissajjetvÈ “diÔÔhÈ te tÈsaÑ sampattÊ”ti pucchi. DiÔÔhÈ devÈti. TayÈpi tattha 
nibbattan|pÈyaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. KiÑ karomi devÈti. MayÈ dinnaÑ ovÈdaÑ 
rakkhissasÊti. RakkhissÈmi devÈti. AthassÈ paÒca sÊlÈni datvÈ “appamattÈ 
rakkhÈhÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. SÈ tato paÔÔhÈya sayaÑmatamacchakeyeva 
pariyesitvÈ khÈdati. Sakko katipÈhaccayena tassÈ vÊmaÑsanatthÈya gantvÈ 
vÈlukÈpiÔÔhe matamacchako viya hutvÈ uttÈno nipajji. SÈ taÑ disvÈ 
“matamacchako”ti saÒÒÈya aggahesi. Maccho gilanakÈle na~guÔÔhaÑ cÈlesi. 
SÈ “sajÊvamacchako”ti udake vissajjesi. So thokaÑ vÊtinÈmetvÈ puna tassÈ 
purato uttÈno hutvÈ nipajji. Puna sÈ “matamacchako”ti saÒÒÈya gahetvÈ 
gilanakÈle aggana~guÔÔhaÑ cÈlesi. TaÑ disvÈ “sajÊvamaccho”ti vissajjesi. 
EvaÑ tikkhattuÑ vÊmaÑsitvÈ “sÈdhukaÑ sÊlaÑ rakkhatÊ”ti attÈnaÑ 
jÈnÈpetvÈ “ahaÑ tava vÊmaÑsanatthÈya Ègato, sÈdhukaÑ sÊlaÑ rakkhasi 
evaÑ rakkhamÈnÈ na cirasseva mama santike nibbattissasi, appamattÈ 
hohÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Aho ayyÈya r|paÑ, aho attabhÈvamaÓÉanassa phalaÑ (SyÈ, Ka) 
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 SÈ tato paÔÔhÈya pana sayaÑmatamacchaÑ labhati vÈ, na vÈ. 
AlabhamÈnÈ katipÈhaccayeneva sussitvÈ kÈlaÑ katvÈ tassa sÊlassa phalena1 
BÈrÈÓasiyaÑ kumbhakÈrassa dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. AthassÈ 
pannarasasoÄasavassuddesikakÈle Sakko “kuhiÑ nu kho sÈ nibbattÈ”ti 
Èvajjento disvÈ “idÈni mayÈ tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti eÄÈlukavaÓÓena 
paÒÒÈyamÈnehi sattahi ratanehi yÈnakaÑ p|retvÈ taÑ pÈjento BÈrÈÓasiÑ 
pavisitvÈ “ammatÈtÈ eÄÈlukÈni gaÓhatha gaÓhathÈ”ti ugghosento vÊthiÑ 
paÔipajji. MuggamÈsÈdÊni gahetvÈ Ègate pana “m|lena na demÊ”ti vatvÈ 
“kathaÑ desÊ”ti vutte “sÊlarakkhikÈya itthiyÈ dammÊ”ti Èha. SÊlaÑ nÈma 
sÈmi kÊdisaÑ kiÑ kÈÄaÑ, udÈhu nÊlÈdivaÓÓanti. Tumhe “sÊlaÑ kÊdisan”tipi 
na jÈnÈtha, kimeva naÑ rakkhissatha, sÊlarakkhikÈya pana dassÈmÊti. SÈmi 
esÈ kumbhakÈrassa dhÊtÈ “sÊlaÑ rakkhÈmÊ”ti vicarati, etissÈ dehÊti. SÈpi naÑ 
“tena hi mayhaÑ dehi sÈmÊ”ti Èha. KÈsi tvanti. AhaÑ avijahitapaÒcasÊlÈti. 
“TuyhamevetÈni mayÈ ÈnÊtÈnÊ”ti yÈnakaÑ pÈjento tassÈ gharaÑ gantvÈ 
aÒÒehi anÈhariyaÑ2 katvÈ eÄÈlukavaÓÓena devadattiyaÑ dhanaÑ datvÈ 
attÈnaÑ jÈnÈpetvÈ “idaÑ te jÊvitavuttiyÈ dhanaÑ, paÒcasÊlÈni akhaÓÉÈdÊni 
katvÈ rakkhÈhÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. 

 SÈpi tato cavitvÈ Asurabhavane asurajeÔÔhakassa dhÊtÈ hutvÈ Sakkassa 
verighare nibbatti. DvÊsu pana attabhÈvesu sÊlassa surakkhitattÈ abhir|pÈ 
ahosi suvaÓÓavaÓÓÈ asÈdhÈraÓÈya r|pasiriyÈ samannÈgatÈ. Vepacitti-
asurindo ÈgatÈgatÈnaÑ asurÈnaÑ “tumhe mama dhÊtu anucchavikÈ na 
hothÈ”ti taÑ kassaci adatvÈ “mama dhÊtÈ attanÈva attano anuccha vikaÑ 
sÈmikaÑ gahessatÊ”ti3 asurabalaÑ sannipÈtÈpetvÈ “tuyhaÑ anucchavikaÑ 
sÈmikaÑ gaÓhÈ”ti tassa hatthe pupphadÈmaÑ adÈsi. TasmiÑ khaÓe Sakko 
tassÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ olokento taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “idÈni mayÈ gantvÈ taÑ 
ÈnetuÑ vaÔÔatÊ”ti mahallaka-asuravaÓÓaÑ nimminitvÈ gantvÈ parisapariyante 
aÔÔhÈsi. SÈpi ito cito ca olokentÊ taÑ diÔÔhamattÈva pubbasannivÈsavasena 
uppannena pemena mahogheneva ajjhotthaÔahadayÈ hutvÈ “eso me 
sÈmiko”ti tassa upari pupphadÈmaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Balena (Ka) 2. AsaÑhÈriyaÑ (SÊ) 3. VÈressatÊti (SÊ), upadhÈressatÊti (SyÈ) 
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khipi. AsurÈ “amhÈkaÑ rÈjÈ ettakaÑ kÈlaÑ dhÊtu anucchavikaÑ alabhitvÈ 
idÈni labhi, ayamevassa dhÊtu pitÈmahato mahallako anucchaviko”ti 
lajjamÈnÈ apakkamiÑsu. Sakkopi taÑ hatthe gahetvÈ “SakkohamasmÊ”ti 
naditvÈ ÈkÈse pakkhandi. AsurÈ “vaÒcitamhÈ jarasakkenÈ”ti taÑ 
anubandhiÑsu. MÈtali sa~gÈhako VejayantarathaÑ ÈharitvÈ antarÈmagge 
aÔÔhÈsi. Sakko taÑ tattha ÈropetvÈ devanagarÈbhimukho pÈyÈsi. Athassa 
SippalivanaÑ1 sampattakÈle rathasaddaÑ sutvÈ bhÊtÈ garuÄapotakÈ 
viraviÑsu. TesaÑ saddaÑ sutvÈ Sakko MÈtaliÑ pucchi “ke ete viravantÊ”ti. 
GaruÄapotakÈ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. RathasaddaÑ sutvÈ maraÓabhayenÈti. 
MaÑ ekaÑ nissÈya ettako dijo rathavegena vicuÓÓito mÈ nassi, nivattehi 
rathanti. Sopi sindhavasahassassa daÓÉakasaÒÒaÑ datvÈ rathaÑ nivattesi. 
TaÑ disvÈ asurÈ “jarasakko asurapurato paÔÔhÈya palÈyanto idÈni rathaÑ 
nivattesi, addhÈ tena upatthambho laddho bhavissatÊ”ti nivattetvÈ 
Ègamanamaggeneva asurapuraÑ pavisitvÈ puna sÊsaÑ na ukkhipiÑsu. 

 Sakkopi SujaÑ asurakaÒÒaÑ devanagaraÑ netvÈ aÉÉhateyyÈnaÑ 
accharÈkoÔiÑnaÑ jeÔÔhikaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ SakkaÑ varaÑ yÈci “mahÈrÈja 
mama imasmiÑ devaloke mÈtÈpitaro vÈ bhÈtikabhaginiyo vÈ natthi, yattha 
yattha gacchasi, tattha tattha maÑ gahetvÈva gaccheyyÈsÊ”ti. So “sÈdh|”ti 
tassÈ paÔiÒÒaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya cittapÈÔaliyÈ pupphitÈya asurÈ 
“amhÈkaÑ nibbattaÔÔhÈne dibbapÈriccha ttakassa pupphanakÈlo”ti 
yuddhatthÈya saggaÑ abhiruhanti2. Sakko heÔÔhÈsamudde nÈgÈnaÑ 
ÈrakkhaÑ adÈsi, tato supaÓÓÈnaÑ, tato kumbhaÓÉÈnaÑ, tato yakkhÈnaÑ. 
Tato catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ. Sabb|pari pana upaddavanivattanatthÈya 
devanagaradvÈresu vajirahatthÈ indapaÔimÈ Ôhapesi. AsurÈ nÈgÈdayo jinitvÈ 
ÈgatÈpi indapaÔimÈ d|rato disvÈ “Sakko nikkhanto”ti palÈyanti. EvaÑ 
MahÈli Magho mÈÓavo appamÈdapaÔipadaÑ paÔipajji, evaÑ appamatto 
panesa evar|paÑ issariyaÑ patvÈ dvÊsu devalokesu rajjaÑ kÈresi. 
AppamÈdo nÈmesa BuddhÈdÊhi pasattho. AppamÈdaÑ hi nissÈya 
sambesampi lokiyalokuttarÈnaÑ visesÈnaÑ adhigamo hotÊti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SimbalivanaÑ (SÊ) 2. SakkaÑ abhiyanti (SÊ) 
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 30. “AppamÈdena MaghavÈ, devÈnaÑ seÔÔhataÑ gato. 
 AppamÈdaÑ pasaÑsanti, pamÈdo garahito sadÈ”ti. 

 Tattha appamÈdenÈti MacalagÈme bh|mippadesasodhanaÑ ÈdiÑ katvÈ 
katena appamÈdena. MaghavÈti idÈni “MaghavÈ”ti paÒÒÈto Magho mÈÓavo 
dvinnaÑ devalokÈnaÑ rÈjabhÈvena devÈnaÑ seÔÔhataÑ gato. PasaÑsantÊti 
BuddhÈdayo paÓÉitÈ appamÈdameva thomenti vaÓÓayanti. KiÑ kÈraÓÈ? 
SabbesaÑ lokiyalokuttarÈnaÑ visesÈnaÑ paÔilÈbhakÈraÓattÈ. PamÈdo 
garahito sadÈti pamÈdo pana tehi ariyehi niccaÑ garahito nindito. KiÑ 
kÈraÓÈ? SabbavipattÊnaÑ m|labhÈvato. ManussadobhaggaÑ vÈ hi 
apÈyuppatti vÈ sabbÈ pamÈdam|likÈyevÈti. 

 GÈthÈpariyosÈne MahÈli LicchavÊ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, 
sampattaparisÈyapi bah| sotÈpannÈdayo jÈtÈti. 
 

Maghavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. AÒÒatarabhikkhuvatthu 

 AppamÈdarato bhikkh|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira Satthu santike yÈva arahattÈ1 kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ 
araÒÒaÑ pavisitvÈ ghaÔento vÈyamanto arahattaÑ pattuÑ nÈsakkhi. So 
“visesetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpessÈmÊ”ti tato nikkhamitvÈ Satthu santikaÑ 
Ègacchanto antarÈmagge mahantaÑ dÈvaggiÑ uÔÔhitaÑ disvÈ vegena ekaÑ 
muÓÉapabbatamatthakaÑ abhiruyha nisinno  
araÒÒaÑ ÉayhamÈnaÑ aggiÑ disvÈ ÈrammaÓaÑ gaÓhi “yathÈ ayaÑ aggi 
mahantÈni ca khuddakÈni ca upÈdÈnÈni Éahanto gacchati, evaÑ 
ariyamaggaÒÈÓagginÈpi mahantÈni ca khuddakÈni ca saÑyojanÈni Éahantena 
gantabbaÑ bhavissatÊ”ti. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova tassa cittÈcÈraÑ 
ÒatvÈ “evameva bhikkhu mahantÈnipi khuddakÈnipi upÈdÈnÈni viya imesaÑ 
sattÈnaÑ abbhantare uppajjamÈnÈni aÓuÑth|lÈni saÑyojanÈni, 
______________________________________________________________ 
 1. YÈva arahattaÑ (Ka) 
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tÈni ÒÈÓagginÈ jhÈpetvÈ abhabbuppattikÈni kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ obhÈsaÑ 
vissajjetvÈ tassa bhikkhuno abhimukhe nisinno viya paÒÒÈyamÈno imaÑ 
obhÈsagÈthamÈha– 
 
 31. “AppamÈdarato bhikkhu, pamÈde bhayadassi vÈ. 
 SaÑyojanaÑ aÓuÑ th|laÑ, ÉahaÑ aggÊva gacchatÊ”ti. 

 Tattha appamÈdaratoti appamÈde rato abhirato, appamÈdena 
vÊtinÈmentoti attho. PamÈde bhayadassi vÈti nirayuppatti-ÈdikaÑ pamÈde 
bhayaÑ bhayato passanto, tÈsaÑ vÈ uppattÊnaÑ m|lattÈ pamÈdaÑ bhayato 
passanto. SaÑyojananti vaÔÔadukkhena saddhiÑ yojanaÑ bandhanaÑ 
pajÈnaÑ vaÔÔe osÊdÈpanasamatthaÑ dasavidhaÑ saÑyojanaÑ. AÓuÑ 
th|lanti mahantaÒca khuddakaÒca. DahaÑ aggÊva gacchatÊti yathÈ ayaÑ 
aggÊ etaÑ mahantaÒca khuddakaÒca upÈdÈnaÑ Éahantova gacchati, evameso 
appamÈdarato bhikkhu appamÈdÈdhigatena ÒÈÓagginÈ etaÑ saÑyojanaÑ 
Éahanto abhabbuppattikaÑ karonto gacchatÊti attho. 

 GÈthÈpariyosÈne so bhikkhu yathÈnisinnova sabbasaÑyojanÈni jhÈpetvÈ 
saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ TathÈgatassa 
suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ thometvÈ vaÓÓetvÈ vandamÈnova pakkÈmÊti. 
 

AÒÒatarabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. NigamavÈsitissattheravatthu 

 AppamÈdaratoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
NigamavÈsitissattheraÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi SÈvatthito avid|re NigamagÈme jÈtasaÑvaÉÉho1 eko 
kulaputto Satthu sÈsane pabbajitvÈ laddh|pasampado 
“NigamavÈsitissatthero nÈma appiccho santuÔÔho pavivitto ÈraddhavÊriyo”ti 
paÒÒÈyi, so nibaddhaÑ ÒÈtigÈmeyeva piÓÉÈya vicarati. AnÈthapiÓÉikÈdÊsu 
mahÈdÈnÈni karontesu, Pasenadikosale asadisadÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtisaÑvuÉÉho (Ka) 
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karontepi SÈvatthiÑ nÈgacchati. Bhikkh| “ayaÑ NigamavÈsitissatthero 
uÔÔhÈya samuÔÔhÈya ÒÈtisaÑsaÔÔho viharati, AnÈthapiÓÉikÈdÊsu mahÈdÈnÈdÊni 
karontesu, Pasenadikosale asadisadÈnaÑ karontepi neva ÈgacchatÊ”ti kathaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ Satthu ÈrocayiÑsu. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira 
tvaÑ bhikkhu evaÑ karosÊ”ti pucchitvÈ “natthi bhante mayhaÑ 
ÒÈtisaÑsaggo, ahaÑ ete manusse nissÈya ajjhoharaÓÊyamattaÑ ÈhÈraÑ 
labhÈmi l|khe vÈ paÓÊte vÈ, yÈpanamatte laddhe puna kiÑ 
ÈhÈrapariyesanenÈti na gacchÈmi, ÒÈtÊhi pana me saÑsaggo nÈma natthi 
bhante”ti vutte SatthÈ pakatiyÈpi tassa ajjhÈsayaÑ vijÈnanto “sÈdhu sÈdhu 
bhikkh|”ti tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ “anacchariyaÑ kho panetaÑ bhikkhu, 
yaÑ tvaÑ mÈdisaÑ ÈcariyaÑ labhitvÈ appiccho ahosi. AyaÒhi appicchatÈ 
nÈma mama tanti, mama paveÓÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte Himavante Ga~gÈtÊre ekasmiÑ Udumbaravane anekasahassÈ 
suvÈ1 vasiÑsu. Tatreko SuvarÈjÈ attano nivÈsarukkhassa phalesu khÊÓesu 
yaÑ yadeva avasiÔÔhaÑ hoti a~kuro vÈ pattaÑ vÈ taco vÈ, taÑ taÑ khÈditvÈ 
Ga~gÈyaÑ pÈnÊyaÑ pivitvÈ paramappiccho santuÔÔho hutvÈ aÒÒattha na 
gacchati. Tassa appicchasantuÔÔhabhÈvaguÓena Sakkassa bhavanaÑ kampi. 
Sakko ÈvajjamÈno taÑ disvÈ tassa vÊmaÑsanatthaÑ attano ÈnubhÈvena taÑ 
rukkhaÑ sukkhÈpesi. Rukkho obhaggo khÈÓumatto chiddÈvachiddova hutvÈ 
vÈte paharante ÈkoÔito viya saddaÑ nicchÈrento aÔÔhÈsi. Tassa chiddehi 
cuÓÓÈni nikkhamanti. SuvarÈjÈ tÈni khÈditvÈ Ga~gÈyaÑ pÈnÊyaÑ pivitvÈ 
aÒÒattha agantvÈ vÈtÈtapaÑ agaÓetvÈ udumbarakhÈÓumatthake nisÊdati. 
Sakko tassa paramappicchabhÈvaÑ ÒatvÈ “mittadhammaguÓaÑ kathÈpetvÈ 
varamassa datvÈ udumbaraÑ amataphalaÑ katvÈ ÈgamissÈmÊ”ti eko 
haÑsarÈjÈ hutvÈ SujaÑ asurakaÒÒaÑ purato katvÈ UdumbaravanaÑ gantvÈ 
avid|re ekassa rukkhassa sÈkhÈya nisÊditvÈ tena saddhiÑ kathento imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Santi rukkhÈ haripattÈ2, dumÈnekaphalÈ bah|. 
   KasmÈ nu sukkhe koÄÈpe, suvassa nirato mano”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. SuvakÈ (SyÈ) 2. HaritapattÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 3. Khu 5. 190 piÔÔhe. 
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 SabbaÑ SuvajÈtakaÑ NavakanipÈte Ègatanayeneva vitthÈretabbaÑ. 
AÔÔhuppattiyeva hi tattha ca idha ca nÈnÈ, sesaÑ tÈdisameva. SatthÈ imaÑ 
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “tadÈ Sakko Œnando ahosi, SuvarÈjÈ ahamevÈ”ti 
vatvÈ “evaÑ bhikkhave appicchatÈ nÈmesÈ mama tanti, mama paveÓÊ, 
anacchariyÈ mama puttassa NigamavÈsitissassa mÈdisaÑ ÈcariyaÑ labhitvÈ 
appicchatÈ, bhikkhunÈ nÈma NigamavÈsitissena viya appiccheneva 
bhavitabbaÑ. Evar|po hi bhikkhu abhabbo samathavipassanÈdhammehi vÈ 
maggaphalehi vÈ parihÈnÈya, aÒÒadatthu nibbÈnasseva santike hotÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 32. “AppamÈdarato bhikkhu, pamÈde bhayadassi vÈ. 
 Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santike”ti. 

 Tattha abhabbo parihÈnÈyÈti so evar|po bhikkhu 
samathavipassanÈdhammehi vÈ maggaphalehi vÈ parihÈnÈya abhabbo, nÈpi 
pattehi parihÈyati, na appattÈni na pÈpuÓÈti. NibbÈnasseva santiketi 
kilesaparinibbÈnassÈpi anupÈdÈparinibbÈnassÈpi santikeyevÈti. 

 GÈthÈpariyosÈne NigamavÈsitissatthero saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi, aÒÒepi bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ, mahÈjanassa sÈtthikÈ1 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

NigamavÈsitissattheravatthu navamaÑ. 
 

 
AppamÈdavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
Dutiyo vaggo. 

______________________________________________________________ 
 1. MahapphalÈ (SÊ, SyÈ)

 



  

3. Cittavagga 
 

1. Meghiyattheravattha 

 PhandanaÑ capalaÑ cittanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ CÈlikÈya 
pabbate viharanto ÈyasmantaÑ MeghiyaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa vatthuÑ vibhÈvanatthaÑ1 sabbaÑ MeghiyasuttantaÑ2 
vitthÈretabbaÑ. SatthÈ pana tÊhi vitakkehi anvÈsattatÈya tasmiÑ ambavane 
padhÈnaÑ anuyuÒjituÑ asakkuÓitvÈ ÈgataÑ MeghiyattheraÑ ÈmantetvÈ 
“atibhÈriyaÑ te Meghiya kataÑ ‘Ègamehi tÈva Meghiya, ekakomhi yÈva 
aÒÒopi koci bhikkhu ÈgacchatÊ’ti3 maÑ yÈcantaÑ ekakaÑ pahÈya 
gacchantena bhikkhunÈ nÈma evaÑ cittavasikena bhavituÑ na vaÔÔati, cittaÑ 
nÈmetaÑ lahukaÑ, taÑ attano vase vattetuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imÈ dve gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 33. “PhandanaÑ capalaÑ cittaÑ, d|rakkhaÑ dunnivÈrayaÑ. 
 UjuÑ karoti medhÈvÊ, usukÈrova tejanaÑ. 
 
 34. VÈrijova thale khitto, okamokata-ubbhato. 
 ParipphandatidaÑ cittaÑ, mÈradheyyaÑ pahÈtave”ti. 

 Tattha phandananti r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu vipphandamÈnaÑ. Capalanti 
eka-iriyÈpathena asaÓÔhahanto gÈmadÈrako viya ekasmiÑ ÈrammaÓe 
asaÓÔhahanato capalaÑ. Cittanti viÒÒÈÓaÑ, bh|mivatthu-
ÈrammaÓakiriyÈdivicittatÈya panetaÑ “cittan”ti vuttaÑ. D|rakkhanti 
kiÔÔhasambÈdhe ÔhÈne kiÔÔhakhÈdakagoÓaÑ viya ekekasmiÑ 
sappÈyÈrammaÓeyeva duÔÔhapanato d|rakkhaÑ. Dunni vÈrayanti 
visabhÈgÈrammaÓaÑ gacchantaÑ paÔisedhetuÑ dukkhattÈ4 dunnivÈrayaÑ. 
UsukÈrova tejananti yathÈ nÈma usukÈro araÒÒato ekaÑ va~kadaÓÉakaÑ 
ÈharitvÈ nittacaÑ katvÈ kaÒjiyatelena makkhetvÈ a~gÈrakapalle tÈpetvÈ 
rukkhÈlake uppÊÄetvÈ niva~kaÑ ujuÑ vÈlavijjhanayoggaÑ karoti, katvÈ ca 
pana rÈjarÈjamahÈmattÈnaÑ sippaÑ dassetvÈ mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ 
labhati,  
______________________________________________________________ 
 1. Vatthu-ÈvibhÈvatthaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Khu 1. 116 piÔÔhe. 
 3. DissatÊti (SÊ, SyÈ) 4. Dukkhanti (SÊ), durakkhattÈ (SyÈ) 
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evameva medhÈvÊ paÓÉito viÒÒ| puriso phandanÈdisabhÈvametaÑ cittaÑ 
dhuta~gÈraÒÒÈvÈsavasena nittacaÑ apagata-oÄÈrikakilesaÑ katvÈ 
saddhÈsinehena temetvÈ kÈyikacetasikavÊriyena tÈpetvÈ 
samathavipassanÈlake uppÊÄetvÈ ujuÑ akuÔilaÑ nibbisevanaÑ karoti, katvÈ 
ca pana sa~khÈre sammasitvÈ mahantaÑ avijjakkhandhaÑ padÈletvÈ “tisso 
vijjÈ cha abhiÒÒÈ nava lokuttaradhamme”ti imaÑ visesaÑ hatthagatameva 
katvÈ aggadakkhiÓeyyabhÈvaÑ labhati. 

 VÈrijovÈti maccho viya. Thale khittoti hatthena vÈ pÈdena vÈ jÈlÈdÊnaÑ 
vÈ aÒÒatarena thale chaÉÉito. Okamokata-ubbhatoti “okapuÓÓehi cÊvarehÊ”ti 
ettha1 udakaÑ okaÑ, “okaÑ pahÈya aniketasÈrÊ”ti ettha2 Èlayo, ettha 
ubhayampi labbhati. “Okamokata-ubbhato”ti hi ettha okamokatoti 
udakasa~khÈtÈ ÈlayÈti ayamattho. Ubbhatoti uddhaÔo. ParipphandatidaÑ 
cittanti yathÈ so udakÈlayato ubbhato thale khitto maccho udakaÑ alabhanto 
paripphandati, evamidaÑ paÒcakÈmaguÓÈlayÈbhirataÑ cittaÑ tato 
uddharitvÈ mÈradheyyasa~khÈtaÑ vaÔÔaÑ pahÈtuÑ vipassanÈkammaÔÔhÈne 
khittaÑ kÈyikacetasikavÊriyena santÈpiyamÈnaÑ paripphandati, saÓÔhÈtuÑ 
na sakkoti. EvaÑ santepi dhuraÑ anikkhipitvÈ medhÈvÊ puggalo taÑ 
vuttanayeneva ujuÑ kammaniyaÑ karotÊti attho. Aparo nayo–idaÑ 
mÈradheyyaÑ kilesavaÔÔaÑ avijahitvÈ ÔhitaÑ cittaÑ so vÈrijo viya 
paripphandati, tasmÈ mÈradheyyaÑ pahÈtave, yena kilesavaÔÔasa~khÈtena 
mÈradheyyeneva paripphandati, taÑ pahÈtabbanti. 

 GÈthÈpariyosÈne Meghiyatthero sotÈpattiphale patiÔÔhito, aÒÒepi bah| 
sotÈpannÈdayo jÈtÈti. 
 

Meghiyattheravatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. AÒÒatarabhikkhuvatthu 

 Dunniggahassa lahunoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
Jetavane viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 351 piÔÔhe. 2. Khu 1. 411 piÔÔhe SuttanipÈte.
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 KosalaraÒÒo kira vijite pabbatapÈde MÈtikagÈmo nÈma eko ghanavÈso 
gÈmo ahosi. AthekadivasaÑ saÔÔhimattÈ bhikkh| Satthu santike yÈva 
arahattÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ taÑ gÈmaÑ gantvÈ piÓÉÈya pavisiÑsu. 
Atha ne yo tassa gÈmassa sÈmiko MÈtiko nÈma, tassa mÈtÈ disvÈ gehe 
nisÊdÈpetvÈ nÈnaggarasena yÈgubhattena parivisitvÈ “bhante kattha 
gantukÈmÈ”ti pucchi. YathÈ phÈsukaÔÔhÈnaÑ mahÈ-upÈsiketi. SÈ 
“vassÈvÈsaÔÔhÈnaÑ ayyÈ pariyesanti maÒÒe”ti ÒatvÈ pÈdam|le nipajjitvÈ 
“sace ayyÈ imaÑ temÈsaÑ idha vasissanti, ahaÑ tÊÓi saraÓÈni paÒca sÊlÈni 
gahetvÈ uposathakammaÑ karissÈmÊ”ti Èha. Bhikkh| “mayaÑ imaÑ nissÈya 
bhikkhÈya akilamantÈ bhavanissaraÓaÑ kÈtuÑ sakkhissÈmÈ”ti 
adhivÈsayiÑsu. SÈ tesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ vihÈraÑ paÔijaggitvÈ adÈsi. 

 Te tattheva vasantÈ ekadivasaÑ sannipatitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ovadiÑsu 
“Èvuso amhehi pamÈdacÈraÑ carituÑ na vaÔÔati. AmhÈkaÒhi sakagehaÑ 
viya aÔÔha mahÈnirayÈ vivaÔadvÈrÈyeva, dharamÈnakabuddhassa kho pana 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ mayaÑ ÈgatÈ, BuddhÈ ca nÈma 
padÈnupadikaÑ vicarantenÈpi saÔhena ÈrÈdhetuÑ na sakkÈ, 
yathÈjjhÈsayeneva ÈrÈdhetuÑ sakkÈ, appamattÈ hotha, dvÊhi ekaÔÔhÈne na 
ÔhÈtabbaÑ, na nisÊditabbaÑ, sÈyaÑ kho pana ther|paÔÔhÈnakÈle pÈtova 
bhikkhÈcÈrakÈle ekato bhavissÈma, sesakÈle dve ekato na bhavissÈma, apica 
kho pana aphÈsukena bhikkhunÈ ÈgantvÈ vihÈramajjhe ghaÓÉiyÈ1 pahatÈya 
ghaÓÉisaÒÒÈya ÈgantvÈ tassa bhesajjaÑ karissÈmÈ”ti. 

 Tesu evaÑ katikaÑ katvÈ viharantesu ekadivasaÑ sÈ upÈsikÈ 
sappitelaphÈÓitÈdÊni gÈhÈpetvÈ dÈsadÈsikammakarÈdÊhi parivutÈ 
sÈyanhasamaye taÑ vihÈraÑ gantvÈ vihÈramajjhe bhikkh| adisvÈ “kahaÑ 
nu kho ayyÈ gatÈ”ti purise pucchitvÈ “attano attano rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu 
nisinnÈ bhavissanti ayye”ti vutte “kiÑ nu kho katvÈ 
______________________________________________________________
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daÔÔhuÑ sakkhissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ bhikkhusaÑghassa katikavattaÑ 
jÈnanamanussÈ ÈhaÑsu “ghaÓÉiyÈ pahatÈya sannipatissanti ayye”ti. SÈ ca 
ghaÓÉiÑ paharÈpesi. Bhikkh| ghaÓÉisaddaÑ sutvÈ “kassaci aphÈsukaÑ 
bhavissatÊ”ti sakasakaÔÔhÈnehi nikkhamitvÈ vihÈramajjhe sannipatiÑsu. 
Dvepi janÈ ekamaggenÈgatÈ nÈma natthi. UpÈsikÈ ekekaÔÔhÈnato ekekameva 
ÈgacchantaÑ disvÈ “mama puttehi aÒÒamaÒÒaÑ kalaho kato bhavissatÊ”ti 
cintetvÈ bhikkhusaÑghaÑ vanditvÈ pucchi “kalahaÑ nu kho bhante 
karitthÈ”ti. Na karoma mahÈ-upÈsiketi. Sace vo bhante kalaho natthi, atha 
kasmÈ yathÈ amhÈkaÑ gehaÑ ÈgacchantÈ sabbe ekatova Ègacchatha, evaÑ 
anÈgantvÈ ekekaÔÔhÈnato ekekÈva ÈgatÈti. MahÈ-upÈsike ekekasmiÑ ÔhÈne 
nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ karimhÈti. Ko esa bhante samaÓadhammo 
nÈmÈti. DvattiÑsÈkÈre sajjhÈyaÑ karoma, attabhÈve ca khayavayaÑ 
paÔÔhapema mahÈ-upÈsiketi. KiÑ pana bhante dvattiÑsÈkÈre sajjhÈyaÑ 
kÈtuÑ, attabhÈve ca khayavayaÑ paÔÔhapetuÑ tumhÈkameva vaÔÔati, udÈhu 
amhÈkampÊti. Kassacipi avÈrito esa dhammo mahÈ-upÈsiketi. Tena hi bhante 
mayhampi dvattiÑsÈkÈraÑ detha, attabhÈve ca khayavayapaÔÔhapanaÑ 
ÈcikkhathÈti. “Tena hi uggaÓha mahÈ-upÈsike”ti sabbaÑ uggaÓhÈpesuÑ. 

 SÈ tato paÔÔhÈya dvattiÑsÈkÈre sajjhÈyaÑ katvÈ attani khayavayaÑ 
paÔÔhapetvÈ tehi bhikkh|hi puretarameva tayo magge, tÊÓi ca phalÈni pÈpuÓi. 
Maggeneva cassÈ catasso paÔisambhidÈ lokiya-abhiÒÒÈ ca ÈgamiÑsu. SÈ 
maggaphalasukhato vuÔÔhÈya dibbacakkhunÈ oloketvÈ “kadÈ nu kho mama 
puttehi ayaÑ dhammo adhigato”ti upadhÈrentÊ sabbepime sarÈgÈ sadosÈ 
samohÈ jhÈnavipassanÈmattampi tesaÑ natthi, “kiÑ nu kho mayhaÑ 
puttÈnaÑ arahattassa upanissayo atthi, natthÊ”ti ÈvajjetvÈ “atthÊ”ti disvÈ 
“senÈsanasappÈyaÑ nu kho atthi, natthÊ”ti ÈvajjetvÈ tampi disvÈ 
“puggalasappÈyaÑ nu kho labhanti, na labhantÊ”ti Èvajjesi, 
puggalasappÈyampi disvÈ “ÈhÈrasappÈyaÑ nu kho labhanti, na labhantÊ”ti 
upadhÈrentÊ “ÈhÈrasappÈyaÑ nesaÑ natthÊ”ti disvÈ tato paÔÔhÈya 
nÈnÈvidhaÑ yÈguÑ, anekappakÈraÑ khajjakaÑ, nÈnaggarasaÒca bhojanaÑ 
sampÈdetvÈ gehe bhikkh| nisÊdÈpetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ 

 



186 KhuddakanikÈya  

“Bhante tumhÈkaÑ yaÑ yaÑ ruccati, taÑ taÑ gahetvÈ paribhuÒjathÈ”ti 
niyyÈdesi. Te yathÈruci1 yÈgu-ÈdÊni gahetvÈ paribhuÒjanti. TesaÑ 
sappÈyÈhÈraÑ labhantÈnaÑ cittaÑ ekaggaÑ ahosi. 

 Te ekaggena cittena vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ cintayiÑsu “aho mahÈ-upÈsikÈ amhÈkaÑ 
patiÔÔhÈ jÈtÈ, sace mayaÑ sappÈyÈhÈraÑ na labhimha, na no 
maggaphalapaÔivedho abhavissa, idÈni vuÔÔhavassÈ pavÈretvÈ Satthu 
santikaÑ gamissÈmÈ”ti. Te “SatthÈraÑ daÔÔhukÈmamhÈ”ti mahÈ-upÈsikaÑ 
ÈpucchiÑsu. MahÈ-upÈsikÈ sÈdhu ayyÈti. Te anugantvÈ punapi “bhante 
amhe olokeyyathÈ”ti bah|ni piyavacanÈni vatvÈ paÔinivatti. Tepi kho 
bhikkh| SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ “kacci 
bhikkhave khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, na ca piÓÉakena kilamitthÈ”ti 
vutte “khamanÊyaÑ bhante, yÈpanÊyaÑ bhante, piÓÉakena pana neva 
kilamimha. AmhÈkaÒhi MÈtikamÈtÈ nÈmekÈ upÈsikÈ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ ‘aho 
vata no evar|paÑ nÈma ÈhÈraÑ paÔiyÈdeyyÈ’ti cintite yathÈcintitaÑ ÈhÈraÑ 
paÔiyÈdetvÈ adÈsÊ”ti tassÈ guÓakathaÑ kathayiÑsu. 

 AÒÒataro bhikkhu tassÈ guÓakathaÑ sutvÈ tattha gantukÈmo hutvÈ 
Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ “bhante taÑ gÈmaÑ gamissÈmÊ”ti 
SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ Jetavanato nikkhamitvÈ anupubbena taÑ gÈmaÑ patvÈ 
vihÈraÑ pavisanadivaseyeva cintesi “ayaÑ kira upÈsikÈ cintitacintitaÑ 
jÈnÈti, ahaÒca maggakilanto2 vihÈraÑ paÔijaggituÑ na sakkhissÈmi, aho vata 
me vihÈrapaÔijaggakaÑ manussaÑ peseyyÈ”ti. UpÈsikÈ gehe nisinnÈva 
ÈvajjentÊ tamatthaÑ ÒatvÈ “gaccha, vihÈraÑ paÔijaggitvÈ ehÊ”ti manussaÑ 
pesesi. Itaropi pÈnÊyaÑ pivitukÈmo “aho vata me sakkharapÈnakaÑ katvÈ 
peseyyÈ”ti cintesi. UpÈsikÈ tampi pesesi. So punadivase “pÈtova 
siniddhayÈguÑ me sa-uttaribha~gaÑ peset|”ti cintesi. UpÈsikÈ tathÈ akÈsi. 
So yÈguÑ pivitvÈ “aho vata me evar|paÑ khajjakaÑ peseyyÈ”ti cintesi. 
UpÈsikÈ tampi pesesi. So cintesi “ayaÑ upÈsikÈ mayÈ sabbaÑ 
cintitacintitaÑ pesesi, 
______________________________________________________________ 
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ahaÑ etaÑ daÔÔhukÈmo, aho vata me nÈnaggarasabhojanaÑ gÈhÈpetvÈ 
sayameva ÈgaccheyyÈ”ti. UpÈsikÈ “mama putto maÑ daÔÔhukÈmo, 
ÈgamanaÑ me paccÈsÊsatÊ”ti bhojanaÑ gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ tassa 
adÈsi. So katabhattakicco “MÈtikamÈtÈ nÈma tvaÑ mahÈ-upÈsike”ti pucchi. 
Œma tÈtÈti. TvaÑ paracittaÑ jÈnÈsÊti. KiÑ maÑ pucchasi tÈtÈti. MayÈ 
cintitacintitaÑ sabbamakÈsi, tena taÑ pucchÈmÊti. ParacittajÈnanakabhikkh| 
bah| tÈtÈti. NÈhaÑ aÒÒe pucchÈmi, tuvaÑ pucchÈmi upÈsiketi. EvaÑ 
santepi upÈsikÈ “paracittaÑ jÈnÈmÊ”ti avatvÈ “paracittaÑ jÈnantÈ1 nÈma 
evaÑ karonti puttÈ”ti Èha. So “bhÈriyaÑ vatidaÑ kammaÑ, puthujjanÈ nÈma 
sobhanampi asobhanampi cintenti, sacÈhaÑ kiÒci ayuttaÑ cintayissÈmi, saha 
bhaÓÉakena coraÑ c|ÄÈya gaÓhantÊ viya maÑ vippakÈraÑ pÈpeyya, mayÈ 
ito palÈyituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “upÈsike ahaÑ gamissÈmÊ”ti Èha. KahaÑ 
ayyÈti. Satthu santikaÑ upÈsiketi. Vasatha tÈva bhante idhÈti. “Na vasissÈmi 
upÈsike, gamissÈmevÈ”ti nikkhamitvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ 
SatthÈ “kiÑ bhikkhu na tvaÑ tattha vasasÊ”ti pucchi. Œma bhante na sakkÈ 
tattha vasitunti. KiÑ kÈraÓÈ bhikkh|ti. “Bhante sÈ upÈsikÈ cintitacintitaÑ 
sabbaÑ jÈnÈti, puthujjanÈ ca nÈma sobhanampi asobhanampi cintenti, 
sacÈhaÑ kiÒci ayuttaÑ cintessÈmi, saha bhaÓÉakena coraÑ c|ÄÈya gaÓhantÊ 
viya maÑ vippakÈraÑ pÈpessatÊ”ti cintetvÈ ÈgatomhÊti. Bhikkhu tattheva 
tayÈ vasituÑ2 vaÔÔatÊti. Na sakkomi bhante, nÈhaÑ tattha vasissÈmÊti. 
“Tenahi tvaÑ bhikkhu ekameva rakkhituÑ sakkhissasÊti. KiÑ bhanteti. 
“Tava cittameva rakkha, cittaÑ nÈmetaÑ durakkhaÑ, tvaÑ attano cittameva 
niggaÓha, mÈ aÒÒaÑ kiÒci cintayi, cittaÑ nÈmetaÑ dunniggahan”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 35. “Dunniggahassa lahuno, yatthakÈmanipÈtino. 
 Cittassa damatho sÈdhu, cittaÑ dantaÑ sukhÈvahan”ti. 

 Tattha cittaÑ nÈmetaÑ dukkhena niggayhatÊti dunniggahaÑ. LahuÑ 
uppajjati ca nirujjhati cÈti lahu. Tassa dunniggahassa lahuno. 
YatthakÈmanipÈtinoti yattha katthacideva nipatanasÊlassa. EtaÒhi 
labhitabbaÔÔhÈnaÑ vÈ alabhitabbaÔÔhÈnaÑ vÈ yuttaÔÔhÈnaÑ vÈ ayuttaÔÔhÈnaÑ 
vÈ na jÈnÈti, neva 
______________________________________________________________ 
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jÈtiÑ oloketi, na gottaÑ, na vayaÑ. Yattha yattha icchati, tattha tattheva 
nipatatÊti “yattha kÈmanipÈtÊ”ti vuccati. Tassa evar|passa cittassa damatho 
sÈdhu cat|hi ariyamaggehi dantabhÈvo yathÈ nibbisevanaÑ hoti. TathÈ 
katabhÈvo sÈdhu. KiÑ kÈraÓÈ? IdaÑ hi cittaÑ dantaÑ sukhÈvahaÑ 
nibbisevanaÑ kataÑ maggaphalasukhaÑ paramatthanibbÈnasukhaÒca 
ÈvahatÊti. 

 DesanÈpariyosÈne sampattaparisÈya bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ, 
mahÈjanassa sÈtthikÈ dhammadesanÈ jÈtÈti. 

 SatthÈ tassa bhikkhuno imaÑ ovÈdaÑ datvÈ “gaccha bhikkhu, aÒÒaÑ 
kiÒci acintayitvÈ tattheva vasÈhÊ”ti pahiÓi. So bhikkhu Satthu santikÈ 
ovÈdaÑ labhitvÈ tattha agamÈsi. KiÒci bahiddhÈ cintanaÑ nÈma na cintesi. 
MahÈ-upÈsikÈpi dibbena cakkhunÈ olokentÊ theraÑ disvÈ “idÈni 
ovÈdadÈyakaÑ ÈcariyaÑ labhitvÈ punÈgato mama putto”ti attano ÒÈÓeneva 
paricchinditvÈ tassa sappÈyÈhÈraÑ paÔiyÈdetvÈ adÈsi. So sappÈyabhojanaÑ 
sevitvÈ katipÈheneva arahattaÑ patvÈ maggaphalasukhena vÊtinÈmento “aho 
mahÈ-upÈsikÈ mayhaÑ patiÔÔhÈ jÈtÈ, ahaÑ imaÑ nissÈya bhavanissaraÓaÑ 
pattomhÊ”ti cintetvÈ “imasmiÑ tÈva me attabhÈve patiÔÔhÈ jÈtÈ, saÑsÈre pana 
me saÑsarantassa aÒÒesupi attabhÈvesu ayaÑ patiÔÔhÈ bh|tapubbÈ, no”ti 
upadhÈrento ek|na-attabhÈvasataÑ anussari. SÈpi ek|na-attabhÈvasate tassa 
pÈdaparicÈrikÈ aÒÒesu paÔibaddhacittÈ hutvÈ taÑ jÊvitÈ voropesi. Thero tassÈ 
ettakaÑ aguÓaÑ1 disvÈ “aho ayaÑ mahÈ-upÈsikÈ bhÈriyaÑ kammaÑ 
akÈsÊ”ti cintesi. 

 MahÈ-upÈsikÈpi gehe nisinnÈva “kiÑ nu kho mayhaÑ puttassa 
pabbajitakiccaÑ mattakaÑ pattaÑ, no”ti upadhÈrayamÈnÈ tassa 
arahattappattiÑ ÒatvÈ uttari upadhÈriyamÈnÈ “mama putto arahattaÑ patvÈ 
aho vata me ayaÑ upÈsikÈ mahatÊ patiÔÔhÈ jÈtÈ”ti cintetvÈ “atÊtepi nu kho me 
ayaÑ patiÔÔhÈ bh|tapubbÈ, no”ti upadhÈrento ek|na-attabhÈvasataÑ anussari 
“ahaÑ kho pana ek|na-attabhÈvasate aÒÒehi saddhiÑ 
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ekato hutvÈ etaÑ jÊvitÈ voropesiÑ, ayaÑ me ettakaÑ aguÓaÑ disvÈ ‘aho 
bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ upÈsikÈyÈ’ti cintesi, atthi nu kho evaÑ saÑsÈre 
saÑsarantiyÈ mama puttassa upakÈro katapubbo”ti upadhÈrayamÈnÈ tato 
uttariÑ satamaÑ attabhÈvaÑ anussaritvÈ satame attabhÈve mayÈ etassa 
pÈdaparicÈrikÈya hutvÈ etasmiÑ jÊvitÈ voropanaÔÔhÈne jÊvitadÈnaÑ dinnaÑ, 
aho mayÈ mama puttassa mahÈ-upakÈro katapubbo”ti gehe nisinnÈva 
uttariÑ visesetvÈ “upadhÈrethÈ”ti Èha. So dibbÈya sotadhÈtuyÈ saddaÑ sutvÈ 
visesetvÈ satamaÑ attabhÈvaÑ anussaritvÈ tattha tÈya attano jÊvitassa 
dinnabhÈvaÑ disvÈ “aho mama imÈya mahÈ-upÈsikÈya upakÈro 
katapubbo”ti attamano hutvÈ tassÈ tattheva cat|su maggaphalesu paÒhaÑ 
kathetvÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyÊti. 
 

AÒÒatarabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. AÒÒatara-ukkaÓÉhitabhikkhuvatthu 

 Sududdasanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
aÒÒataraÑ UkkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 Satthari kira SÈvatthiyaÑ viharante eko seÔÔhiputto attano 
kul|pagattheraÑ upasa~kamitvÈ “bhante ahaÑ dukkhÈ muccitukÈmo, ekaÑ 
me dukkhato muccanakÈraÓaÑ kathethÈ”ti Èha. “SÈdhÈvuso, sacesi dukkhÈ 
mucchitukÈmo, salÈkabhattaÑ dehi, pakkhikabhattaÑ dehi, vassÈvÈsikaÑ 
dehi, cÊvarÈdayo paccaye dehi, attano sÈpateyyaÑ tayo koÔÔhÈse katvÈ ekena 
kammantaÑ payojehi, ekena puttadÈraÑ posehi, ekaÑ BuddhasÈsane dehÊ”ti 
Èha. So “sÈdhu bhante”ti vuttapaÔipÈÔiyÈ sabbaÑ katvÈ puna theraÑ pucchi 
“tato uttariÑ aÒÒaÑ kiÑ karomi bhante”ti. Œvuso tÊÓi saraÓÈni gaÓha, paÒca 
sÊlÈni gaÓhÈhÊti. TÈnipi paÔiggahetvÈ tato uttariÑ pucchi. Tena hi dasa sÊlÈni 
gaÓhÈhÊti. “SÈdhu bhante”ti gaÓhi. So evaÑ anupubbena puÒÒakammassa 
katattÈ AnupubbaseÔÔhiputto nÈma jÈto. Tato “uttarimpi kattabbaÑ atthi 
bhante”ti puna pucchitvÈ “tena hi pabbajÈhÊ”ti 
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vutto nikkhamitvÈ pabbaji. Tasseko Èbhidhammikabhikkhu Ècariyo ahosi, 
eko vinayadharo upajjhÈyo. Tassa laddh|pasampadassa Ècariyo attano 
santikaÑ ÈgatakÈle abhidhamme paÒhaÑ kathesi “BuddhasÈsane nÈma idaÑ 
kÈtuÑ vaÔÔati, idaÑ na vaÔÔatÊ”ti. UpajjhÈyopissa attano santikaÑ ÈgatakÈle 
vinaye paÒhaÑ kathesi “BuddhasÈsane nÈma idaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, idaÑ na 
vaÔÔati, idaÑ kappati, idaÑ na kappatÊ”ti. So cintesi “aho bhÈriyaÑ idaÑ 
kammaÑ, ahaÑ dukkhÈ muccitukÈmo pabbajito, idha ca mama 
hatthapasÈraÓaÔÔhÈnampi na paÒÒÈyati. Gehe ÔhatvÈva dukkhÈ muccituÑ 
sakkÈ, mayÈ gihinÈ bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti. So tato paÔÔhÈya ukkaÓÔhito 
anabhirato dvattiÑsÈkÈre sajjhÈyaÑ na karoti, uddesaÑ na gaÓhÈti, kiso 
l|kho dhamanisanthatagatto ÈlassiyÈbhibh|to kacchuparikiÓÓo ahosi. 

 Atha naÑ daharasÈmaÓerÈ “Èvuso kiÑ tvaÑ ÔhitaÔÔhÈne Ôhitova 
nisinnaÔÔhÈne nisinnova ahosi, paÓÉurogÈbhibh|to kiso l|kho 
dhamanisanthatagatto ÈlassiyÈbhibh|to kacchuparikiÓÓo, kiÑte katan”ti 
pucchiÑsu. UkkaÓÔhitomhi Èvusoti. KiÑ kÈraÓÈti. So taÑ pavattiÑ Èrocesi. 
Te tassa ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ ÈcikkhiÑsu. ŒcariyupajjhÈyÈ taÑ ÈdÈya Satthu 
santikaÑ agamaÑsu. SatthÈ “kiÑbhikkhave ÈgatatthÈ”ti Èha. Bhante ayaÑ 
bhikkhu tumhÈkaÑ sÈsane ukkaÓÔhitoti. EvaÑ kira bhikkh|ti. Œma bhanteti. 
KiÑ kÈraÓÈti. “AhaÑ bhante dukkhÈ muccitukÈmova pabbajito, tassa me 
Ècariyo abhidhammakathaÑ kathesi, upajjhÈyo vinayakathaÑ kathesi, 
svÈhaÑ idha me hatthapasÈraÓaÔÔhÈnampi natthi, gihinÈ hutvÈ sakkÈ dukkhÈ 
muccituÑ, gihi bhavissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnamakÈsiÑ bhanteti. Sace tvaÑ 
bhikkhu ekameva rakkhituÑ sakkhissasi, avasesÈnaÑ rakkhaÓakiccaÑ 
natthÊti. KiÑ bhanteti, tava cittameva rakkhituÑ sakkhissatÊti. SakkhissÈmi 
bhanteti. “Tena hi attano cittameva rakkhÈhi, sakkÈ dukkhÈ muccitun”ti 
imaÑ ovÈdaÑ datvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 36. “SududdasaÑ sunipuÓaÑ, yatthakÈmanipÈtinaÑ. 
 CittaÑ rakkhetha medhÈvÊ, cittaÑ guttaÑ sukhÈvahan”ti. 
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 Tattha sududdasanti suÔÔhu duddasaÑ. SunipuÓanti suÔÔhu nipuÓaÑ 
paramasaÓhaÑ. YatthakÈmanipÈtinanti jÈti-ÈdÊni anoloketvÈ 
labhitabbÈlabhitabbayuttÈyuttaÔÔhÈnesu yattha katthaci nipatanasÊlaÑ. CÊttaÑ 
rakkhetha medhÈvÊti andhabÈlo dummedho attano cittaÑ rakkhituÑ 
samattho nÈma natthi, cittavasiko hutvÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓÈti. MedhÈvÊ 
pana paÓÉitova cittaÑ rakkhituÑ sakkoti, tasmÈ tvampi cittameva gopehi. 
IdaÒhi cittaÑ guttaÑ sukhÈvahaÑ maggaphalanibbÈnasukhÈni ÈvahatÊti. 

 DesanÈpariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi, aÒÒepi bah| 
sotÈpannÈdayo ahesuÑ, desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatara-ukkaÓÔhitabhikkhuvatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. SaÑgharakkhitabhÈgineyyattheravatthu 

 D|ra~gamanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
SaÑgharakkhitaÑ nÈma bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko kulaputto Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
nikkhamitvÈ pabbajito laddh|pasampado SaÑgharakkhitatthero nÈma hutvÈ 
katipÈheneva arahattaÑ pÈpuÓi. Tassa kaniÔÔhabhaginÊ puttaÑ1 labhitvÈ 
therassa nÈmaÑ akÈsi. So BhÈgineyyasaÑgharakkhito nÈma hutvÈ 
vayappatto therasseva santike pabbajitvÈ laddh|pasampado aÒÒatarasmiÑ 
gÈmakÈrÈme vassaÑ upagantvÈ “ekaÑ sattahatthaÑ, ekaÑ aÔÔhahatthan”ti 
dve vassÈvÈsikasÈÔake labhitvÈ aÔÔhahatthaÑ “upajjhÈyassa me bhavissatÊ”ti 
sallakkhetvÈ “sattahatthaÑ mayhaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ vuÔÔhavasso 
“upajjhÈyaÑ passissÈmÊ”ti Ègacchanto antarÈmagge piÓÉÈya caranto ÈgantvÈ 
there vihÈraÑ anÈgateyeva vihÈraÑ pavisitvÈ therassa divÈÔÔhÈnaÑ 
sammajjitvÈ pÈdodakaÑ upaÔÔhapetvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ ÈgamanamaggaÑ 
olokento nisÊdi. AthassÈgamanabhÈvaÑ disvÈ paccuggamanaÑ katvÈ 
______________________________________________________________ 
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pattacÊvaraÑ paÔiggahetvÈ “nisÊdatha bhante”ti theraÑ nisÊdÈpetvÈ 
tÈlavaÓÔaÑ ÈdÈya bÊjitvÈ pÈnÊyaÑ datvÈ pÈde dhovitvÈ taÑ sÈÔakaÑ ÈnetvÈ 
pÈdam|le ÔhapetvÈ “bhante imaÑ paribhuÒjathÈ”ti vatvÈ bÊjayamÈno aÔÔhÈsi. 

 Atha naÑ thero Èha “SaÑgharakkhita mayhaÑ cÊvaraÑ paripuÓÓaÑ, 
tvameva paribhuÒjÈ”ti. Bhante mayÈ laddhakÈlato paÔÔhÈya ayaÑ 
tumhÈkameva sallakkhito, paribhogaÑ karothÈti. Hotu SaÑgharakkhita, 
paripuÓÓaÑ me cÊvaraÑ, tvameva paribhuÒjÈti. Bhante mÈ evaÑ karotha, 
tumhehi paribhutte mayhaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊti. Atha naÑ tassa 
punappunaÑ kathentassapi thero na icchiyeva. 

 EvaÑ so bÊjayamÈno Ôhitova cintesi “ahaÑ therassa gihikÈle 
bhÈgineyyo, pabbajitakÈle saddhivihÈriko, evampi mayÈ saddhiÑ upajjhÈyo 
paribhogaÑ na kattukÈmo, imasmiÑ mayÈ saddhiÑ paribhogaÑ akaronte 
kiÑ me samaÓabhÈvena, gihi bhavissÈmÊ”ti. Athassa etadahosi 
“dussaÓÔhÈpito gharÈvÈso, kiÑ nu kho katvÈ gihibh|to jÊvissÈmÊ”ti. Tato 
cintesi “aÔÔhahatthasÈÔakaÑ vikkiÓitvÈ ekaÑ eÄikaÑ gaÓhissÈmi, eÄikÈ nÈma 
khippaÑ vijÈyati, svÈhaÑ vijÈtaÑ vijÈtaÑ vikkiÓitvÈ m|laÑ karissÈmi, m|le 
bah| katvÈ ekaÑ pajÈpatiÑ ÈnessÈmi, sÈ ekaÑ puttaÑ vijÈyissati, athassa 
mama mÈtulassa nÈmaÑ katvÈ c|ÄayÈnake nisÊdÈpetvÈ mama puttaÒca 
bhariyaÒca ÈdÈya mÈtulaÑ vandituÑ ÈgamissÈmi, Ègacchante antarÈmagge 
mama bhariyaÑ evaÑ vakkhÈmi ‘Ènehi tÈva me puttaÑ, vahissÈmi nan’ti, sÈ 
‘kiÑ te puttena2, ehi, imaÑ yÈnakaÑ pÈjehÊ’ti vatvÈ puttaÑ gahetvÈ ‘ahaÑ 
nessÈmi nan’ti netvÈ sandhÈretuÑ asakkontÊ cakkapathe3 chaÉÉessati, 
athassa sarÊraÑ abhiruhitvÈ cakkaÑ gamissati, atha naÑ ‘tvaÑ mama 
puttaÑ neva mayhaÑ adÈsi, naÑ sandhÈretuÑ nÈsakkhi nÈsitosmi tayÈ’ti 
vatvÈ patodayaÔÔhiyÈ piÔÔhiyaÑ paharissÈmÊ”ti. 

 So evaÑ cintentova ÔhatvÈ bÊjayamÈno therassa sÊse tÈlavaÓÔena pahari. 
Thero “kiÑ nu kho ahaÑ SaÑgharakkhitena sÊse 
______________________________________________________________ 
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pahato”ti upadhÈrento tena cintitacintitaÑ sabbaÑ ÒatvÈ “SaÑgharakkhita 
mÈtugÈmassa pahÈraÑ dÈtuÑ nÈsakkhi, ko ettha mahallakattherassa doso”ti 
Èha. So “aho naÔÔhomhi, ÒÈtaÑ kira me upajjhÈyena cintitacintitaÑ, kiÑ me 
samaÓabhÈvenÈ”ti tÈlavaÓÔaÑ chaÉÉetvÈ palÈyituÑ Èraddho. 

 Atha naÑ daharÈ ca sÈmaÓerÈ ca anubaddhitvÈ ÈdÈya Satthu santikaÑ 
agamaÑsu. SatthÈ te bhikkh| disvÈva “kiÑ bhikkhave Ègatattha, eko vo 
bhikkhu laddho”ti pucchi. Œma bhante, imaÑ daharaÑ ukkaÓÔhitvÈ 
palÈyantaÑ gahetvÈ tumhÈkaÑ santikaÑ ÈgatamhÈti. EvaÑ kira bhikkh|ti. 
Œma bhanteti. KimatthaÑ te bhikkhu evaÑ bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, nanu 
tvaÑ ÈraddhavÊriyassa ekassa Buddhassa putto, mÈdisassa nÈma Buddhassa 
sÈsane pabbajitvÈ attÈnaÑ dametvÈ sotÈpannoti vÈ sakadÈgÈmÊti vÈ 
anÈgÈmÊti vÈ arahÈti vÈ vadÈpetuÑ nÈsakkhi, kimatthaÑ evaÑ bhÈriyaÑ 
kammamakÈsÊti. UkkaÓÔhitosmi bhanteti. KiÑ kÈraÓÈ ukkaÓÔhitosÊti. So 
evaÑ vassÈvÈsikasÈÔakÈnaÑ laddhadivasato paÔÔhÈya yÈva therassa 
tÈlavaÓÔena pahÈrÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “iminÈ kÈraÓena 
palÈtosmi bhante”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “ehi bhikkhu, mÈ cintayi, cittaÑ 
nÈmetaÑ d|re hontampi ÈrammaÓaÑ sampaÔicchanakajÈtikaÑ, 
rÈgadosamohabandhanÈ muccanatthÈya vÈyamituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 37. “D|ra~gamaÑ ekacaraÑ, asarÊraÑ guhÈsayaÑ. 
 Ye cittaÑ saÑyamessanti, mokkhanti mÈrabandhanÈ”ti. 

 Tattha d|ra~gamanti cittassa hi makkaÔasuttamattakampi 
puratthimÈdidisÈbhÈgena gamanÈgamanaÑ nÈma natthi, d|re santampi pana 
ÈrammaÓaÑ sampaÔicchatÊti d|ra~gamaÑ nÈma jÈtaÑ. SattaÔÔhacittÈni pana 
ekato kaÓÓikabaddhÈni ekakkhaÓe uppajjituÑ samatthÈni nÈma natthi, 
uppattikÈle ekekameva cittaÑ uppajjati, tasmiÑ niruddhe puna ekekameva 
uppajjatÊti1 ekacaraÑ nÈma jÈtaÑ. Cittassa sarÊrasaÓÔhÈnaÑ vÈ 
nÊlÈdippakÈro vaÓÓabhedo vÈ natthÊti asarÊraÑ nÈma jÈtaÑ. GuhÈ nÈma 
catumahÈbh|taguhÈ, idaÒca hadayar|paÑ nissÈya pavattatÊti 
______________________________________________________________ 
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guhÈsayaÑ nÈma jÈtaÑ. Ye cittanti ye keci purisÈ vÈ itthiyo vÈ gahaÔÔhÈ vÈ 
pabbajitÈ vÈ anuppajjanakakilesassa uppajjituÑ adentÈ satisammosena 
uppannakilesaÑ pajahantÈ cittaÑ saÑyamessanti saÑyataÑ avikkhittaÑ 
karissanti. Mokkhanti mÈrabandhanÈti sabbete kilesabandhanÈbhÈvena 
mÈrabandhanasa~khÈtÈ tebh|makavaÔÔÈ muccissantÊti. 

 DesanÈpariyosÈne BhÈgineyyasaÑgharakkhitatthero sotÈpattiphalaÑ 
pÈpuÓi, aÒÒepi bah| sotÈpannÈdayo jÈtÈ, mahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SaÑgharakkhitabhÈgineyyattheravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Cittahatthattheravatthu 

 AnavaÔÔhitacittassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto CittahatthattheraÑ1 Èrabbha kathesi. 

 Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto naÔÔhagoÓaÑ pariyesanto araÒÒaÑ 
pavisitvÈ majjhanhike kÈle goÓaÑ disvÈ goy|the vissajjetvÈ “avassaÑ 
ayyÈnaÑ santike ÈhÈramattaÑ labhissÈmÊ”ti khuppipÈsÈpÊÄito vihÈraÑ 
pavisitvÈ bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TasmiÑ 
kho pana samaye bhikkh|naÑ avakkÈrapÈtiyaÑ bhuttÈvasesakaÑ bhattaÑ 
hoti, te taÑ chÈtakapÊÄitaÑ disvÈ “ito2 bhattaÑ gahetvÈ bhuÒjÈhÊ”ti vadiÑsu. 
BuddhakÈle ca pana anekas|pabyaÒjanaÑ bhattaÑ uppajjati, so tato 
yÈpanamattaÑ gahetvÈ bhuÒjitvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ hatthedhovitvÈ bhikkh| 
vanditvÈ “kiÑ bhante ajja ayyÈ nimantanaÔÔhÈnaÑ agamaÑs|”ti pucchi. 
Natthi upÈsaka, bhikkh| iminÈva nÊhÈrena nibaddhaÑ labhantÊti. So 
“mayaÑ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya rattindivaÑ nibaddhaÑ kammaÑ karontÈpi 
evaÑ madhurabyaÒjanaÑ bhattaÑ na labhÈma, ime kira nibaddaÑ 
bhuÒjanti, kiÑ me gihibhÈvena, bhikkhu bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ bhikkh| 
upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ bhikkh| “sÈdhu upÈsakÈ”ti 
pabbÈjesuÑ. 
______________________________________________________________ 
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 So laddh|pasampado sabbappakÈraÑ vattapaÔivattaÑ akÈsi, so 
BuddhÈnaÑ uppannena lÈbhasakkÈrena katipÈhaccayena th|lasarÊro ahosi. 
Tato cintesi “kiÑ me bhikkhÈya caritvÈ jÊvitena, gihÊ bhavissÈmÊ”ti. So 
vibbhamitvÈ gehaÑ pÈvisi. Tassa gehe kammaÑ karontassa katipÈheneva 
sarÊraÑ milÈyi. Tato “kiÑ me iminÈ dukkhena, samaÓo bhavissÈmÊ”ti 
cintetvÈ puna gantvÈ pabbaji. So katipÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ puna ukkaÓÔhitvÈ 
vibbhami, pabbajitakÈle pana bhikkh|naÑ upakÈrako hoti. So katipÈheneva 
punapi ukkaÓÔhitvÈ “kiÑ me gihibhÈvena, pabbajissÈmÊ”ti gantvÈ bhikkh| 
vanditvÈ pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ bhikkh| upakÈravasena puna 
pabbÈjayiÑsu. EvaÑ so iminÈ niyÈmeneva chakkhattuÑ pabbajitvÈ 
uppabbajito. Tassa bhikkh| “esa cittavasiko hutvÈ vicaratÊ”ti 
Cittahatthattheroti nÈmaÑ kariÑsu. 

 TassevaÑ aparÈparaÑ vicarantasseva bhariyÈ gabbhinÊ ahosi. So 
sattame vÈre araÒÒato kasibhaÓÉamÈdÈya gehaÑ gantvÈ bhaÓÉakaÑ 
ÔhapetvÈ “attano kÈsÈvaÑ gaÓhissÈmÊ”ti gabbhaÑ pÈvisi. TasmiÑ khaÓe 
tassa bhariyÈ nipajjitvÈ niddÈyati, tassÈ nivatthasÈÔako apagato hoti, 
mukhato ca lÈlÈ paggharati, nÈsÈ ghuraghurÈyati, mukhaÑ vivaÔaÑ, dantaÑ 
ghaÑsati, sÈ tassa1 uddhumÈtakasarÊraÑ viya upaÔÔhÈsi. So “aniccaÑ 
dukkhaÑ idan”ti saÒÒaÑ labhitvÈ “ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ pabbajitvÈ imaÑ 
nissÈya bhikkhubhÈve saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhin”ti kÈsÈyakoÔiyaÑ gahetvÈ udare 
bandhitvÈ gehÈ nikkhami. 

 Athassa anantaragehe ÔhitÈ sassu taÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ “ayaÑ 
paÔi-ukkaÓÔhito bhavissati2, idÈneva araÒÒato ÈgantvÈ kÈsÈvaÑ udare 
bandhitvÈva gehÈ nikkhanto vihÈrÈbhimukho gacchati, kiÑ nu kho”ti gehaÑ 
pavisitvÈ niddÈyamÈnaÑ dhÊtaraÑ passitvÈ “imaÑ disvÈ so vippaÔisÈrÊ hutvÈ 
gato”ti ÒatvÈ dhÊtaraÑ paharitvÈ “uÔÔhehi kÈÄakaÓÓi, sÈmiko te taÑ 
niddÈyamÈnaÑ disvÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ gato, natthi so ito paÔÔhÈya tuyhan”ti 
Èha. “Apehi apehi amma, kuto tassa gamanaÑ atthi, katipÈheneva 
punÈgamissatÊ”ti Èha. Sopi “aniccaÑ dukkhan”ti vatvÈ gacchanto 
gacchantova sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. 
______________________________________________________________ 
 1. So tassÈ (SyÈ, Ka) 2. PaÔikkanto (SyÈ) 
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so gantvÈ bhikkh| vanditvÈ pabbajjaÑ yÈci. Na sakkhissÈma mayaÑ taÑ 
pabbÈjetuÑ, kuto tuyhaÑ samaÓabhÈvo, satthakanisÈnapÈsÈÓasadisaÑ1 tava 
sÊsanti. Bhante idÈni maÑ anukampÈya ekavÈraÑ pabbÈjethÈti. Te taÑ 
upakÈravasena pabbÈjayiÑsu. So katipÈheneva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Tepi naÑ ÈhaÑsu “Èvuso Cittahattha tava gamanasamayaÑ tvameva 
jÈneyyÈsi, imasmiÑ vÈre te cirÈyitan”ti. Bhante saÑsaggassa atthibhÈvakÈle 
gatamhÈ, so no saÑsaggo chinno, idÈni agamanadhammÈ jÈtamhÈti. 
Bhikkh| Satthu santikaÑ gantvÈ “bhante ayaÑ bhikkh| amhehi evaÑ vutto 
evaÑ nÈma kathesi, aÒÒaÑ byÈkaroti, abh|taÑ vadatÊ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ 
“Èma bhikkhave mama putto attano anavaÔÔhitacittakÈle saddhammaÑ 
ajÈnanakÈle gamanÈgamanaÑ akÈsi, idÈnissa puÒÒaÒca pÈpaÒca pahÊnan”ti 
vatvÈ imÈ dve gÈthÈ Èha– 
 
 38. “AnavaÔÔhitacittassa, saddhammaÑ avijÈnato. 
 PariplavapasÈdassa, paÒÒÈ na parip|rati. 
 
 39. “Anavassutacittassa, ananvÈhatacetaso. 
 PuÒÒapÈpapahÊnassa, natthi jÈgarato bhayan”ti. 

 Tattha anavaÔÔhitacittassÈti cittaÑ nÈmetaÑ kassaci nibaddhaÑ vÈ 
thÈvaraÑ vÈ natthi. Yo pana puggalo assapiÔÔhe ÔhapitakumbhaÓÉaÑ viya ca 
thusarÈsimhi koÔÔitakhÈÓuko viya ca khallÈÔasÊse ÔhapitakadambapupphaÑ 
viya ca na katthaci saÓÉhÈti2, kadÈci BuddhasÈvako hoti, kadÈci ŒjÊvako, 
kadÈci NigaÓÔho, kadÈci tÈpaso. Evar|po puggalo anavaÔÔhitacitto nÈma. 
Tassa anavaÔÔhitacittassa. SaddhammaÑ avijÈnatoti 
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammabhedaÑ imaÑ saddhammaÑ avijÈnantassa 
parittasaddhatÈya vÈ uplavasaddhatÈya vÈ pariplavapasÈdassa 
kÈmÈvacarar|pÈvacarÈdibhedÈ paÒÒÈ na parip|rati. KÈmÈvacarÈyapi 
aparip|rayamÈnÈya kutova r|pÈvacarÈr|pÈvacaralokuttarapaÒÒÈ 
parip|rissatÊti dÊpeti. AnavassutacittassÈti rÈgena atintacittassa. 
AnanvÈhatacetasoti “Èhatacitto 
______________________________________________________________ 
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khilajÈto”ti1 ÈgataÔÔhÈne dosena cittassa pahatabhÈvo vutto, idha pana 
dosena appaÔihatacittassÈti attho. PuÒÒapÈpapahÊnassÈti catutthamaggena 
pahÊnapuÒÒassa ceva pahÊnapÈpassa ca khÊÓÈsavassa. Natthi jÈgarato 
bhayanti khÊÓÈsavassa jÈgarantasseva abhayabhÈvo kathito viya, so pana 
saddhÈdÊhi paÒcahi jÈgaradhammehi samannÈgatattÈ jÈgaro nÈma. TasmÈ 
tassa jÈgarantassÈpi ajÈgarantassÈpi kilesabhayaÑ natthi kilesÈnaÑ 
apacchÈvattanato. Na hi taÑ kilesÈ anubandhanti tena tena maggena 
pahÊnÈnaÑ kilesÈnaÑ puna anupagamanato. TenevÈha “sotÈpattimaggena ye 
kilesÈ pahÊnÈ, te kilese na puneti na pacceti na paccÈgacchati, sakadÈgÈmi-
anÈgÈmi-arahattamaggena ye kilesÈ pahÊnÈ, te kilese na puneti na pacceti na 
paccÈgacchatÊ”ti2. 

 DesanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ saphalÈ ahosi. 

 AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“bhÈriyÈ vatime Èvuso kilesÈ nÈma, evar|passa arahattassa 
upanissayasampanno kulaputto kilesehi ÈloÄito sattavÈre gihÊ hutvÈ sattavÈre 
pabbajito”ti. SatthÈ tesaÑ taÑ kathÈpavattiÑ sutvÈ ta~khaÓÈnur|pena 
gamanena dhammasabhaÑ gantvÈ BuddhÈsane nisinno “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
evameva bhikkhave kilesÈ nÈma bhÈriyÈ, sace ete r|pino hutvÈ katthaci 
pakkhipituÑ sakkÈ bhaveyyuÑ, cakkavÈÄaÑ atisambÈdhaÑ, brahmaloko 
atinÊcakoti okÈso nesaÑ na bhaveyya, mÈdisampi nÈmete paÒÒÈsampannaÑ 
purisÈjÈneyyaÑ ÈloÄenti, avasesesu kÈ kathÈ. AhaÑ hi aÉÉhanÈÄimattaÑ 
varakacorakaÑ kuÓÔhakudÈlaÒca nissÈya cha vÈre pabbajitvÈ 
uppabbajitapubboti. KadÈ bhante, kadÈ SugatÈti. SuÓissatha bhikkhaveti. 
Œma bhanteti. “Tena hi suÓÈthÈ”ti atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente KudÈlapaÓÉito nÈma 
bÈhirakapabbajjaÑ pabbajitvÈ aÔÔha mÈse Himavante vasitvÈ 
vassÈrattasamaye bh|miyÈ tintÈya “gehe me aÉÉhanÈÄimatto varakacorako 
ca 
______________________________________________________________ 
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kuÓÔhakudÈlako ca atthi, varakacorakabÊjaÑ mÈ nassÊ”ti uppabbajitvÈ ekaÑ 
ÔhÈnaÑ kudÈlena kasitvÈ taÑ bÊjaÑ vapitvÈ vatiÑ katvÈ pakkakÈle 
uddharitvÈ nÈÄimattabÊjaÑ ÔhapetvÈ sesaÑ khÈdi, so “kiÑ me dÈni gehena, 
puna aÔÔha mÈse pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ nikkhamitvÈ pabbaji. IminÈva 
nÊhÈrena nÈÄimattaÑ varakacorakaÒca kuÓÔhakudÈlaÒca nissÈya sattavÈre 
gihÊ hutvÈ sattavÈre pabbajitvÈ sattame pana vÈre cintesi “ahaÑ cha vÈre1 
imaÑ kuÓÔhakudÈlaÑ nissÈya gihÊ hutvÈ pabbajito, katthacideva naÑ 
chaÉÉessÈmÊ”ti. So Ga~gÈya tÊraÑ gantvÈ “patitaÔÔhÈnaÑ passanto otaritvÈ 
gaÓheyyaÑ, yathÈssa patitaÔÔhÈnaÑ na passÈmi, tathÈ naÑ chaÉÉessÈmÊ”ti 
cintetvÈ nÈÄimattaÑ bÊjaÑ pilotikÈya bandhitvÈ pilotikaÑ kudÈlaphalake 
bandhitvÈ kudÈlaÑ aggadaÓÉake gahetvÈ Ga~gÈya tÊre Ôhito akkhÊni 
nimÊletvÈ uparisÊse tikkhattuÑ ÈvijjhitvÈ2 Ga~gÈyaÑ khipitvÈ nivattitvÈ 
olokento patitaÔÔhÈnaÑ adisvÈ “jitaÑ me, jitaÑ me”ti tikkhattuÑ 
saddamakÈsi. 

 TasmiÑ khaÓe BÈrÈÓasirÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ ÈgantvÈ nadÊtÊre 
khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ nhÈnatthÈya nadiÑ otiÓÓo taÑ saddaÑ assosi. 
RÈj|naÒca nÈma “jitaÑ me”ti saddo amanÈpo hoti, so tassa santikaÑ gantvÈ 
“ahaÑ idÈni amittamaddanaÑ3 katvÈ ‘jitaÑ me’ti Ègato, tvaÑ pana ‘jitaÑ 
me, jitaÑ me’ti viravasi, kiÑ nÈmetan”ti pucchi. KudÈlapaÓÉito “tvaÑ 
bÈhirakacore jini, tayÈ jitaÑ puna avajitameva hoti, mayÈ pana ajjhattiko 
lobhacoro jito, so puna maÑ na jinissati, tasseva jayo sÈdh|”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Na taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ avajÊyati. 
   TaÑ kho jitaÑ sÈdhu jitaÑ, yaÑ jitaÑ nÈvajÊyatÊ”ti4. 

 TaÑ khaÓaÑyeva ca Ga~gaÑ olokento ÈpokasiÓaÑ nibbattetvÈ 
adhigataviseso ÈkÈse palla~kena nisÊdi. RÈjÈ mahÈpurisassa dhammakathaÑ 
sutvÈ vanditvÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ saddhiÑ balakÈyena pabbaji. YojanamattÈ 
parisÈ ahosi. Aparopi sÈmantarÈjÈ tassa pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “tassa rajjaÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti ÈgantvÈ tathÈ samiddhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SattavÈre (SÊ) 2. ŒvajjetvÈ (SÊ), ÈviÒchitvÈ (Ka) 
 3. AmittamathanaÑ (SÊ), amittadamanaÑ (Ka) 4. Khu 5. 16 piÔÔhe. 
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nagaraÑ suÒÒaÑ disvÈ “evar|paÑ nagaraÑ chaÉÉetvÈ pabbajito rÈjÈ orake 
ÔhÈne na pabbajissati, mayÈpi pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tattha gantvÈ 
mahÈpurisaÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ saparivÈro pabbaji, eteneva 
nÊhÈrena satta rÈjÈno pabbajiÑsu. Sattayojaniko assamo ahosi. Satta rÈjÈno 
bhoge chaÉÉetvÈ1 ettakaÑ janaÑ gahetvÈ pabbajiÑsu. MahÈpuriso 
brahmacariyavÈsaÑ vasitvÈ brahmalok|pago ahosi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “ahaÑ bhikkhave tadÈ 
KudÈlapaÓÉito ahosiÑ, kilesÈ nÈmete evaÑ bhÈriyÈ”ti Èha. 
 

Cittahattattheravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. PaÒcasatabhikkhuvatthu 

 Kumbh|pamanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
Èraddhavipassake bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira paÒcasatÈ bhikkh| Satthu santike yÈva arahattÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ “samaÓadhammaÑ karissÈmÈ”ti yojanasatamaggaÑ 
gantvÈ ekaÑ MahÈvÈsagÈmaÑ agamaÑsu. Atha te manussÈ disvÈ 
paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ paÓÊtehi yÈgubhattÈdÊhi parivisitvÈ “kahaÑ bhante 
gacchathÈ”ti pucchitvÈ “yathÈphÈsukaÔÔhÈnan”ti vutte “bhante imaÑ 
temÈsaÑ idheva vasatha, mayampi tumhÈkaÑ santike saraÓesu patiÔÔhÈya 
paÒca sÊlÈni rakkhissÈmÈ”ti yÈcitvÈ tesaÑ adhivÈsanaÑ viditvÈ “avid|re 
ÔhÈne mahanto vanasaÓÉo atthi, ettha vasatha bhante”ti vatvÈ uyyojesuÑ. 
Bhikkh| taÑ vanasaÓÉaÑ pavisiÑsu. TasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ 
“sÊlavanto ayyÈ imaÑ vanasaÓÉaÑ anuppattÈ, ayuttaÑ kho pana asmÈkaÑ 
ayyesu idha vasantesu puttadÈre gahetvÈ rukkhe abhiruyha vasitun”ti 
rukkhato otaritvÈ bh|miyaÑ nisÊditvÈ cintayiÑsu “ayyÈ imasmiÑ ÔhÈne 
ajjekarattiÑ vasitvÈ addhÈ sve gamissantÊ”ti. Bhikkh|pi punadivase 
antogÈme piÓÉÈya caritvÈ puna tameva vanasaÓÉaÑ ÈgamiÑsu. DevatÈ 
“bhikkhusaÑgho svÈtanÈya kenaci nimantito bhavissati, tasmÈ 
______________________________________________________________ 
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punÈgacchati, ajja gamanaÑ na bhavissati, sve gamissati maÒÒe”ti iminÈ 
upÈyena aÉÉhamÈsamattaÑ bh|miyameva acchiÑsu. 

 Tato cintayiÑsu “bhadantÈ imaÑ temÈsaÑ idheva maÒÒe vasissanti, 
idheva kho pana imesu vasantesu amhÈkaÑ rukkhe abhiruhitvÈ nisÊditumpi 
na yuttaÑ, temÈsaÑ puttadÈre gahetvÈ bh|miyaÑ nisÊdanaÔÔhÈnÈnipi 
dukkhÈni, kiÒci katvÈ ime bhikkh| palÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. TÈ tesu tesu 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu ceva ca~kamanakoÔÊsu ca chinnasÊsÈni kabandhÈni 
dassetuÑ, amanussasaddaÒca sÈvetuÑ ÈrabhiÑsu. Bhikkh|naÑ 
khipitakÈsÈdayo rogÈ pavattiÑsu. Te aÒÒamaÒÒaÑ “tuyhaÑ Èvuso kiÑ 
rujjatÊ”ti pucchantÈ “mayhaÑ khipitarogo, mayhaÑ kÈso”ti vatvÈ “Èvuso 
ahaÑ ajja ca~kamanakoÔiyaÑ chinnasÊsaÑ addasaÑ, ahaÑ rattiÔÔhÈne 
kabandhaÑ addasaÑ, ahaÑ divÈÔÔhÈne amanussasaddaÑ assosiÑ, 
parivajjetabbayuttakamidaÑ ÔhÈnaÑ, amhÈkaÑ idha aphÈsukaÑ ahosi, 
Satthu santikaÑ gamissÈmÈ”ti nikkhamitvÈ anupubbena Satthu santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 

 Atha ne SatthÈ Èha “kiÑ bhikkhave tasmiÑ ÔhÈne vasituÑ na 
sakkhissathÈ”ti. Œma bhante, amhÈkaÑ tasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ evar|pÈni 
bheravÈrammaÓÈni upaÔÔhahanti, evar|paÑ aphÈsukaÑ hoti, tena mayaÑ 
“vajjetabbayuttakamidaÑ ÔhÈnan”ti taÑ chaÉÉetvÈ tumhÈkaÑ santikaÑ 
ÈgatÈti. Bhikkhave tattheva tumhÈkaÑ gantuÑ vaÔÔatÊti. Na sakkÈ bhanteti. 
Bhikkhave tumhe ÈvudhaÑ aggahetvÈ gatÈ, idÈni ÈvudhaÑ gahetvÈ 
gacchathÈti. KatarÈvudhaÑ bhanteti. SatthÈ “ahaÑ ÈvudhaÑ vo dassÈmi, 
mayÈ dinnaÑ ÈvudhaÑ gahetvÈ gacchathÈ”ti vatvÈ– 

  “KaraÓÊyamatthakusalena, yanta santaÑ padaÑ abhisamecca. 
  Sakko uj| ca suhuj| ca, suvaco cassa mudu anatimÈnÊ”ti– 

 SakalaÑ MettasuttaÑ1 kathetvÈ “bhikkhave imaÑ tumhe bahi vihÈrassa 
vanasaÓÉato paÔÔhÈya sajjhÈyantÈ antovihÈraÑ paviseyyÈthÈ”ti uyyojesi. Te 
SatthÈraÑ vanditvÈ nikkhamitvÈ anupubbena taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ bahivihÈre 
gaÓasajjhÈyaÑ katvÈ sajjhÈyamÈnÈ vanasaÓÉaÑ pavisiÑsu. SakalavanasaÓÉe 
devatÈ mettacittaÑ paÔilabhitvÈ tesaÑ paccuggamanaÑ katvÈ 
______________________________________________________________ 
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pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ ÈpucchiÑsu, hatthapÈdasambÈhanaÑ1 ÈpucchiÑsu, 
tesaÑ tattha tattha ÈrakkhaÑ saÑvidahiÑsu, pakkadh|panatelaÑ2 viya 
sannisinnÈ ahesuÑ. Katthaci amanussasaddo nÈma nÈhosi. TesaÑ 
bhikkh|naÑ cittaÑ ekaggaÑ ahosi. Te rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu nisinnÈ 
vipassanÈya cittaÑ otÈretvÈ attani khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ “ayaÑ attabhÈvo 
nÈma bhijjanakaÔÔhena athÈvaraÔÔhena kulÈlabhÈjanasadiso”ti vipassanaÑ 
vaÉÉhayiÑsu. SammÈsambuddho GandhakuÔiyÈ nisinnova tesaÑ 
vipassanÈya ÈraddhabhÈvaÑ ÒatvÈ te bhikkh| ÈmantetvÈ “evameva 
bhikkhave ayaÑ attabhÈvo nÈma bhijjanakaÔÔhena athÈvaraÔÔhena 
kulÈlabhÈjanasadiso evÈ”ti vatvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ yojanasate Ôhitopi 
abhimukhe nisinno viya chabbaÓÓaraÑsiyo vissajjetvÈ dissamÈnena r|pena 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 40. “Kumbh|pamaÑ kÈyamimaÑ viditvÈ, 
 Nagar|pamaÑ cittamidaÑ ÔhapetvÈ. 
 Yodhetha mÈraÑ paÒÒÈvudhena, 
 JitaÒca rakkhe anivesano siyÈ”ti. 

 Tattha kumbh|pamanti abaladubbalaÔÔhena 
anaddhaniyatÈvakÈlikaÔÔhena imaÑ kesÈdisam|hasa~khÈtaÑ kÈyaÑ 
kumbh|pamaÑ kulÈlabhÈjanasadisaÑ viditvÈ. Nagar|pamaÑ cittamidaÑ 
ÔhapetvÈti nagaraÑ nÈma bahiddhÈ thiraÑ hoti, gambhÊraparikhaÑ 
pÈkÈraparikkhittaÑ dvÈraÔÔÈlakayuttaÑ, 
antosuvibhattavÊthicatukkasi~ghÈÔakasampannaÑ antarÈpaÓaÑ, taÑ 
“vilumpissÈmÈ”ti bahiddhÈ corÈ ÈgantvÈ pavisituÑ asakkontÈ pabbataÑ 
Èsajja paÔihatÈ viya gacchanti, evameva paÓÉito kulaputto attano 
vipassanÈcittaÑ thiraÑ nagarasadisaÑ katvÈ ÔhapetvÈ3 nagare Ôhito 
ekatodhÈrÈdinÈnappakÈrÈvudhena coragaÓaÑ viya vipassanÈmayena ca 
ariyamaggamayena ca paÒÒÈvudhena taÑtaÑmaggavajjhaÑ kilesamÈraÑ 
paÔibÈhanto4 taÑ taÑ kilesamÈraÑ yodhetha, pahareyyÈthÈti attho. JitaÒca 
rakkheti jitaÒca uppÈditaÑ taruÓavipassanaÑ ÈvÈsasappÈya-
utusappÈyabhojanasappÈyapuggalasappÈyadhammassavanasappÈyÈdÊni 
Èsevanto antarantarÈ samÈpattiÑ samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya suddhacittena 
sa~khÈre sammasanto rakkheyya. 
______________________________________________________________ 
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 Anivesano siyÈti anÈlayo bhaveyya. YathÈ nÈma yodho sa~gÈmasÊse 
balakoÔÔhakaÑ katvÈ amittehi saddhiÑ yujjhanto chÈto vÈ pipÈsito vÈ hutvÈ 
sannÈhe vÈ sithile Èvudhe vÈ patite balakoÔÔhakaÑ pavisitvÈ vissamitvÈ 
bhuÒjitvÈ pivitvÈ sannahitvÈ ÈvudhaÑ gahetvÈ puna nikkhamitvÈ yujjhanto 
parasenaÑ maddati, ajitaÑ jinÈti, jitaÑ rakkhati. So hi sace balakoÔÔhake 
Ôhito evaÑ vissamanto taÑ assÈdento accheyya, rajjaÑ parahatthagataÑ 
kareyya, evameva bhikkhu paÔiladdhaÑ taruÓavipassanaÑ punappunaÑ 
samÈpattiÑ samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya suddhacittena sa~khÈre sammasanto 
rakkhituÑ sakkoti, uttarimaggaphalapaÔilÈbhena kilesamÈraÑ jinÈti. Sace 
pana so samÈpattimeva assÈdeti, suddhacittena punappunaÑ sa~khÈre na 
sammasati, maggaphalapaÔivedhaÑ kÈtuÑ na sakkoti. TasmÈ 
rakkhitabbayuttakaÑ rakkhanto anivesano siyÈ, samÈpattiÑ nivesanaÑ 
katvÈ tattha na niveseyya, ÈlayaÑ na kareyyÈti attho. “AddhÈ tumhepi evaÑ 
karothÈ”ti evaÑ SatthÈ tesaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ daseti. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈ bhikkh| nisinnaÔÔhÈne nisinnÈyeva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ TathÈgatassa suvaÓÓasuvaÓÓaÑ sarÊraÑ 
vaÓÓayantÈ thomentÈ vandantÈva ÈgacchiÑs|ti. 
 

PaÒcasatabhikkhuvatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. P|tigattatissattheravatthu 

 AciraÑ vata’yaÑ kÈyoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto P|tigattatissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ sÈsane 
uraÑ datvÈ pabbajito, so laddh|pasampado Tissatthero nÈma ahosi. 
Gacchante gacchante kÈle tassa sarÊre rogo udapÈdi. SÈsapamattiyo piÄakÈ 
uÔÔhahiÑsu. TÈ anupubbena muggamattÈ kalÈyamattÈ kolaÔÔhimattÈ 
ÈmalakamattÈ beÄuvasalÈÔumattÈ beÄuvamattÈ hutvÈ pabhijjiÑsu, 
sakalasarÊraÑ chiddÈvachiddaÑ ahosi. P|tigattatissatthero tv’ev’assa 
nÈmaÑ udapÈdi. Ath’assa aparabhÈge aÔÔhÊni bhijjiÑsu. So 
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appaÔijaggiyo ahosi. NivÈsanapÈrupanaÑ pubbalohitamakkhitaÑ 
jÈlap|vasadisaÑ ahosi. SaddhivihÈrikÈdayo paÔijaggituÑ asakkontÈ 
chaÉÉayiÑsu. So anÈtho hutvÈ nipajji. 

 BuddhÈnaÒca nÈma dve vÈre lokavolokanaÑ avijahitaÑ hoti. 
Pacc|sakÈle lokaÑ volokentÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔito paÔÔhÈya GandhakuÔi-
abhimukhaÑ ÒÈÓaÑ katvÈ olokenti, sÈyaÑ olokentÈ gandhakuÔito paÔÔhÈya 
bÈhirÈbhimukhaÑ ÒÈÓaÑ katvÈ olokenti. TasmiÑ pana samaye Bhagavato 
ÒÈÓajÈlassa anto P|tigattatissatthero paÒÒÈyi. SatthÈ tassa bhikkhuno 
Arahattassa upanissayaÑ disvÈ “ayaÑ saddhivihÈrikÈdÊhi chaÉÉito, idÈni’ssa 
maÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ n’atthÊ”ti GandhakuÔito nikkhamitvÈ 
vihÈracÈrikaÑ caramÈno viya aggisÈlaÑ gantvÈ ukkhaliÑ dhovitvÈ udakaÑ 
datvÈ uddhanaÑ ÈropetvÈ udakassa tattabhÈvaÑ ÈgamayamÈno 
aggisÈlÈyameva aÔÔhÈsi, tattabhÈvaÑ jÈnitvÈ gantvÈ tassa bhikkhuno 
nipannamaÒcakoÔiyaÑ gaÓhi, tadÈ bhikkh| “apetha bhante mayaÑ 
gaÓhissÈmÈ”ti maÒcakaÑ gahetvÈ aggisÈlaÑ ÈnayiÑsu. SatthÈ ambaÓaÑ1 
ÈharÈpetvÈ uÓhodakaÑ ÈsiÒcitvÈ tehi bhikkh|hi tassa pÈrupanaÑ gÈhÈpetvÈ 
uÓhodake maddÈpetvÈ mandÈtape vissajjÈpesi, ath’assa santike ÔhatvÈ 
sarÊraÑ uÓhodakena temetvÈ ghaÑsitvÈ nhÈpesi, tassa nahÈnapariyosÈne 
pÈrupanaÑ sukkhi. Atha naÑ taÑ nivÈsÈpetvÈ nivatthakÈsÈvaÑ udake 
maddÈpetvÈ Ètape vissajjÈpesi. Ath’assa gatte udake chinnamatte tampi 
sukkhi. So ekaÑ kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ sallahukasarÊro 
ekaggacitto maÒcake nipajji. SatthÈ tassa ussÊsake ÔhatvÈ “bhikkhu ayaÑ 
tava kÈyo apetaviÒÒÈÓo nirupakÈro hutvÈ kali~garaÑ viya pathaviyaÑ 
sessatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 41. AciraÑ vat’ayaÑ kÈyo, pathaviÑ adhisessati. 
 Chuddho apetaviÒÒÈÓo, niratthaÑva kali~garan”ti. 

 Tattha aciraÑ vatÈti bhikkhu na cirass’eva ayaÑ kÈyo pathaviÑ 
adhisessati, imissÈ pakatisayanena sayitÈya pathaviyÈ upari 
______________________________________________________________ 
 1. AmmaÓaÑ (SÊ), ambaÓakaÑ (SyÈ) 
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sayissati. Chuddhoti apaviddho, apagataviÒÒÈÓatÈya tuccho hutvÈ sessatÊti 
dasseti. YathÈ kiÑ? NiratthaÑva kali~garaÑ nirupakÈraÑ niratthakaÑ 
kaÔÔhakhaÓÉaÑ viya. DabbasambhÈratthikÈ hi manussÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
ujukaÑ ujukasaÓÔhÈnena1, va~kaÑ va~kasaÓÔhÈnena chinditvÈ 
dabbasambhÈraÑ gaÓhanti, avasesaÑ pana susiraÒca p|tikaÒca asÈrakaÒca 
gaÓÔhijÈtaÒca chinditvÈ tatth’eva chaÉÉenti. AÒÒe dabbasambhÈratthikÈ 
ÈgantvÈ taÑ gahetÈro nÈma2 n’atthi, oloketvÈ attano upakÈrakameva 
gaÓhanti, itaraÑ pathavÊgatameva hoti. TaÑ pana tena tena upÈyena 
maÒcapaÔipÈdakaÑ vÈ pÈdakathalikaÑ vÈ phalakapÊÔhaÑ vÈ kÈtuÑ sakkÈpi 
bhaveyya. ImasmiÑ pana attabhÈve dvattiÑsÈya koÔÔhÈsesu ekakoÔÔhÈsopi 
maÒcapaÔipÈdakÈdivasena aÒÒena vÈ upakÈramukhena gayh|pago nÈma 
n’atthi, kevalaÑ niratthaÑ ‘va kali~garaÑ ayaÑ kÈyo apagataviÒÒÈÓo 
katipÈhen’eva3 pathaviyaÑ sessatÊti. 

 DesanÈvasÈne P|tigattatissatthero saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi, aÒÒepi bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. Theropi arahattaÑ patvÈ’va 
parinibbÈyi. SatthÈ tassa sarÊrakiccaÑ kÈrÈpetvÈ dhÈtuyo gahetvÈ cetiyaÑ 
kÈrÈpesi. Bhikkh| SatthÈraÑ pucchiÑsu–“bhante P|tigattatissatthero 
kuhiÑ nibbatto”ti. Parinibbuto bhikkhaveti. Bhante evar|passa pana 
arahatt|panissayasampannassa bhikkhuno kiÑ kÈraÓÈ gattaÑ p|tikaÑ jÈtaÑ, 
kiÑ kÈraÓÈ aÔÔhÊni bhinnÈni, kimassa kÈraÓaÑ arahattassa 
upanissayabhÈvaÑ pattanti? Bhikkhave sabbametaÑ etassa attanÈ 
katakammen’eva nibbattanti. KiÑ pana tena bhante katanti? “Tena hi 
bhikkhave suÓÈthÈ”ti atÊtaÑ Èhari– 

 AyaÑ KassapasammÈsambuddhakÈle sÈkuÓiko hutvÈ bah| sakuÓe 
vadhitvÈ issarajanaÑ upaÔÔhahi, tesaÑ dinnÈvasese vikkiÓÈti, vikkitÈvasesÈ 
“mÈretvÈ ÔhapitvÈ p|tikÈ bhavissantÊ”ti yathÈ uppatituÑ na sakkonti, tathÈ 
tesaÑ ja~ghaÔÔhÊni ca pakkhaÔÔhÊni ca bhinditvÈ rÈsiÑ katvÈ Ôhapeti, te 
punadivase vikkiÓÈti. Atibah|naÑ4 pana laddhakÈle attanopi atthÈya 
pacÈpeti. Tass’ekadivasaÑ rasabhojane pakke eko khÊÓÈsavo piÓÉÈya 
caranto gehadvÈre aÔÔhÈsi. So TheraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UjukasantÈnena (SÊ, Ka) 2. GahetvÈ Èka~khantÈ nÈma (SyÈ) 
 3. KatipÈhasseva (SÊ, SyÈ) 4. AtibahuÑ (SÊ) 
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disvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ “mayÈ bah| pÈÓÈ mÈretvÈ khÈditÈ1, ayyo ca me 
gehadvÈre Ôhito, antogehe ca rasabhojanaÑ saÑvijjati, piÓÉapÈtamassa 
dassÈmÊ”ti tassa pattaÑ ÈdÈya p|retvÈ rasapiÓÉapÈtaÑ datvÈ theraÑ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante tumhehi diÔÔhadhammassa matthakaÑ 
pÈpuÓeyyan”ti Èha. Thero “evaÑ hot|”ti anumodanaÑ akÈsi. Bhikkhave 
tadÈ katakammavasen’etaÑ Tissassa nipphannaÑ, sakuÓÈnaÑ 
aÔÔhibhedananissandena Tissassa gattaÑ ca p|tikaÑ jÈtaÑ, aÔÔhÊni ca 
bhinnÈni, khÊÓÈsavassa rasapiÓÉapÈtadÈnanissandena arahattaÑ pattoti. 
 

P|tigattatissattheravatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. NandagopÈlakavatthu 

 Diso disanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Kosalajanapade 
NandagopÈlakaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvattiyaÑ kira AnÈthapiÓÉikassa gahapatino Nando nÈma gopÈlako 
goy|thaÑ rakkhati aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo. So kira yathÈ KeÓiyo 
jaÔilo pabbajjÈvesena, evaÑ gopÈlakattena rÈjabaliÑ2 pariharanto attano 
kuÔumbaÑ rakkhati, so kÈlena kÈlaÑ3 paÒca gorase ÈdÈya AnÈthapiÓÉikassa 
santikaÑ ÈgantvÈ SatthÈraÑ passati, dhammaÑ suÓÈti, attano vasanaÔÔhÈnaÑ 
ÈgamanatthÈya SatthÈraÑ yÈcati. SatthÈ tassa ÒÈÓaparipÈkaÑ ÈgamayamÈno 
agantvÈ paripakkabhÈvaÑ ÒatvÈ ekadivasaÑ mahÈbhikkhusaÑghaparivuto 
cÈrikaÑ caranto maggÈ okkamma tassa vasanaÔÔhÈnÈsanne aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisÊdi. Nando Satthu santikaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ 
katvÈ SatthÈraÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa paÓÊtaÑ paÒcagorasadÈnaÑ adÈsi. Sattame divase SatthÈ 
anumodanaÑ katvÈ dÈnakathÈdibhedaÑ anupubbiÑ kathaÑ kathesi. 
KathÈpariyosÈne NandagopÈlako sotÈpakkiphale patiÔÔhÈya Satthu pattaÑ 
gahetvÈ SatthÈraÑ anugacchanto d|raÑ gantvÈ “tiÔÔha upÈsakÈ”ti 
nivattiyamÈno vanditvÈ nivatti. Atha naÑ eko luddako vijjhitvÈ mÈresi. 
Pacchato ÈgacchantÈ bhikkh| naÑ disvÈ gantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓÈ mÈritÈ (SyÈ) 2. RÈjapÊÄaÑ (SyÈ) 3. KÈlÈnukÈlaÑ (SÊ, SyÈ) 
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SatthÈraÑ ÈhaÑsu “Nando bhante gopÈlako tumhÈkaÑ idhÈgatattÈ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ anugantvÈ nivattento mÈrito, sace tumhe nÈgacchissatha, 
nÈssa maraÓaÑ abhavissÈ”ti. SatthÈ “bhikkhave mayi Ègatepi anÈgatepi tassa 
catasso disÈ catasso anudisÈ ca gacchantassÈpi maraÓato muccan|pÈyo 
nÈma natthi. YaÒhi neva corÈ, na verino karonti, taÑ imesaÑ sattÈnaÑ 
antopaduÔÔhaÑ1 micchÈpaÓihitaÑ cittameva karotÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 42. “Diso disaÑ yaÑ taÑ kayirÈ, verÊ vÈ pana verinaÑ. 
 MicchÈpaÓihitaÑ cittaÑ, pÈpiyo naÑ tato kare”ti. 

 Tattha diso disanti coro coraÑ. “DisvÈ”ti pÈÔhaseso. YaÑ taÑ kayirÈti 
yaÑ taÑ tassa anayabyasanaÑkareyya. Dutiyapadepi eseva nayo. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–eko ekassa mittadubbhÊ coro puttadÈrakhettavatthu 
gomahiÑsÈdÊsu aparajjhanto yassa aparajjhati, tampi tatheva attani 
aparajjhantaÑ coraÑ disvÈ, verÊ vÈ pana kenacideva kÈraÓena baddhaveraÑ 
veriÑ disvÈ attano kakkhaÄatÈya dÈruÓatÈya yaÑ taÑ tassa anayabyasanaÑ 
kareyya, puttadÈraÑ vÈ pÊÄeyya, khettÈdÊni vÈ nÈseyya, jÊvitÈ vÈ pana naÑ 
voropeyya, dasasu akusalakammapathesu micchÈÔhapitattÈ micchÈpaÓihitaÑ 
cittaÑ pÈpiyo naÑ tato kare taÑ purisaÑ tato pÈpataraÑ kareyya. 
VuttappakÈrehi2 diso disassa vÈ verÊ verino vÈ imasmiÑ yeva attabhÈve 
dukkhaÑ vÈ uppÈdeyya, jÊvitakkhayaÑ vÈ kareyya. IdaÑ pana 
akusalakammapathesu micchÈÔhapitaÑ cittaÑ diÔÔheva dhamme 
anayabyasanaÑ pÈpeti, attabhÈvasatasahassesupi cat|su apÈyesu khipitvÈ 
sÊsaÑ ukkhipituÑ na detÊti. 

 DesanÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, mahÈjanassa sÈtthikÈ 
desanÈ jÈtÈ. UpÈsakena pana bhavantare katakammaÑ bhikkh|hi na 
pucchitaÑ, tasmÈ SatthÈrÈ na kathitanti. 
 

NandagopÈlakavatthu aÔÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AntopavattaÑ (SyÈ, Ka) 2. VuttappakÈro hi (SyÈ, Ka) 
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9. Soreyyattheravatthu 

 Na taÑ mÈtÈ pitÈ kayirÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
Jetavane viharanto SoreyyattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 Vatthu Soreyyanagare samuÔÔhitaÑ, SÈvatthiyaÑ niÔÔhÈpesi. 
SammÈsambuddhe SÈvatthiyaÑ viharante Soreyyanagare SoreyyaseÔÔhiputto 
ekena sahÈyakena saddhiÑ sukhayÈnake nisÊditvÈ mahantena parivÈrena 
nhÈnatthÈya nagarÈ nikkhami. TasmiÑ khaÓe MahÈkaccÈyanatthero 
SoreyyanagaraÑ piÓÉÈya pavisitukÈmo hutvÈ bahinagare saÑghÈÔiÑ 
pÈrupati. Therassa ca suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ. SoreyyaseÔÔhiputto taÑ disvÈ 
cintesi “aho vata ayaÑ vÈ thero mama bhariyÈ bhaveyya, mama vÈ 
bhariyÈya sarÊravaÓÓo etassa sarÊravaÓÓo viya bhaveyyÈ”ti. Tassa 
cintitamatteyeva purisali~gaÑ antaradhÈyi, itthili~gaÑ pÈturahosi. So 
lajjamÈno1 yÈnakÈ oruyha palÈyi. Parijano taÑ asaÒjÈnanto “kimetan”ti Èha. 
SÈpi TakkasilamaggaÑ paÔipajji. SahÈyakopissÈ ito cito ca vicaritvÈpi 
nÈddasa. Sabbe nhÈyitvÈ gehaÑ agamiÑsu. “KahaÑ seÔÔhiputto”ti ca vutte 
“nhÈtvÈ Ègato bhavissatÊti maÒÒimhÈ”ti vadiÑsu. Athassa mÈtÈpitaro tattha 
tattha pariyesitvÈ apassantÈ roditvÈ paridevitvÈ “mato bhavissatÊ”ti 
matakabhattaÑ adaÑsu. SÈ ekaÑ TakkasilagÈmiÑ satthavÈhaÑ disvÈ 
yÈnakassa2 pacchato pacchato anubandhi. 

 Atha naÑ manussÈ disvÈ “amhÈkaÑ yÈnakassa pacchato pacchato 
anugacchati, mayaÑ ‘kassesÈ dÈrikÈ’ti taÑ na jÈnÈmÈ”ti vadiÑsu. SÈpi 
“tumhe attano yÈnakaÑ pÈjetha, ahaÑ padasÈ gamissÈmÊ”ti gacchantÊ 
a~gulimuddikaÑ datvÈ ekasmiÑ yÈnake okÈsaÑ kÈresi. ManussÈ cintayiÑsu 
“Takkasilanagare amhÈkaÑ seÔÔhiputtassa bhariyÈ natthi, tassa 
ÈcikkhissÈma, mahÈpaÓÓÈkÈro no bhavissatÊ”ti. Te gehaÑ gantvÈ “sÈmi 
amhehi tumhÈkaÑ ekaÑ itthiratanaÑ ÈnÊtan”ti ÈhaÑsu. So taÑ sutvÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ attano gayÈnur|paÑ abhir|paÑ pÈsÈdikaÑ disvÈ 
uppannasineho gehe akÈsi. PurisÈ hi itthiyo, 
______________________________________________________________ 
 1. Lajjito (Ka) 2. YÈnakaÑ (SÊ, SyÈ) 
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itthiyo vÈ purisÈ abh|tapubbÈ nÈma natthi. PurisÈ hi parassa dÈresu 
aticaritvÈ kÈlaÑ katvÈ bah|ni vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ 
manussajÈtiÑ ÈgacchantÈ attabhÈvasate itthibhÈvaÑ Èpajjanti. 

 Œnandattheropi kappasatasahassaÑ p|ritapÈramÊ ariyasÈvako saÑsÈre 
saÑsaranto ekasmiÑ attabhÈve kammÈrakule nibbatto, paradÈrakammaÑ 
katvÈ niraye paccitvÈ pakkÈvasesena cuddasasu attabhÈvesu purisassa 
pÈdaparicÈrikÈ itthÊ ahosi, sattasu attabhÈvesu bÊjuddharaÓaÑ pÈpuÓi. Itthiyo 
pana dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ itthibhÈve chandaÑ virÈjetvÈ “idaÑ no 
puÒÒaÑ purisattabhÈvapaÔilÈbhÈya saÑvattat|”ti cittaÑ adhiÔÔhahitvÈ kÈlaÑ 
katvÈ purisattabhÈvaÑ paÔilabhanti, patidevatÈ hutvÈ sÈmike 
sammÈpaÔipattivasenÈpi purisattabhÈvaÑ paÔilabhanteva. 

 AyaÑ pana seÔÔhiputto there ayoniso cittaÑ uppÈdetvÈ imasmiÑyeva 
attabhÈve itthibhÈvaÑ paÔilabhi. TakkasilÈyaÑ seÔÔhiputtena saddhiÑ 
saÑvÈsamanvÈya pana tassÈ kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ 
dasamÈsaccayena puttaÑ labhitvÈ tassa padasÈ gamanakÈle aparampi puttaÑ 
paÔilabhi. EvamassÈ kucchiyaÑ vutthÈ dve, Soreyyanagare taÑ paÔicca 
nibbattÈ dveti cattÈro puttÈ ahesuÑ. TasmiÑkÈle Soreyyanagarato tassÈ 
sahÈyako seÔÔhiputto paÒcahi sakaÔasatehi TakkasilaÑ gantvÈ sukhayÈnake 
nisinno nagaraÑ pÈvisi. Atha naÑ sÈ uparipÈsÈdatale vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ 
antaravÊthiÑ olokayamÈnÈ ÔhitÈ disvÈ saÒjÈnitvÈ dÈsiÑ pesetvÈ 
pakkosÈpetvÈ mahÈtale nisÊdÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ akÈsi. 
Atha naÑ so Èha “bhadde tvaÑ ito pubbe amhehi na diÔÔhapubbÈ, atha ca1 
pana no mahantaÑ sakkÈraÑ karosi. JÈnÈsi tvaÑ amhe”ti. Œma sÈmi 
jÈnÈmi, nanu tumhe SoreyyanagaravÈsinoti. Œma bhaddeti. SÈ 
mÈtÈpit|naÒca bhariyÈya ca puttÈnaÒca arogabhÈvaÑ pucchi. Itaro “Èma 
bhadde, arogÈ”ti vatvÈ “jÈnÈsi tvaÑ ete”ti Èha. Œma sÈmi jÈnÈmi, tesaÑ eko 
putto atthi, so kahaÑ2 sÈmÊti. Bhadde mÈ etaÑ kathehi, mayaÑ tena 
saddhiÑ ekadivasaÑ sukhayÈnake nisÊditvÈ nhÈyituÑ nikkhantÈ nevassa 
gatiÑ jÈnÈma, ito cito ca vicaritvÈ taÑ adisvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KathaÒca (Ka) 2. AhaÑ (SÊ) 
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mÈtÈpit|naÑ ÈrocayimhÈ, tepissa roditvÈ kanditvÈ petakiccaÑ kiriÑs|ti. 
AhaÑ so sÈmÊti. Apehi bhadde, kiÑ kathesi, mayhaÑ sahÈyo devakumÈro 
viya eko purisoti. Hotu sÈmi, ahaÑ soti. Atha idaÑ kiÑ nÈmÈti. TaÑ 
divasaÑ te ayyo MahÈkaccÈyanatthero diÔÔhoti. Œma diÔÔhoti. AhaÑ ayyaÑ 
MahÈkaccÈyanattheraÑ oloketvÈ “aho vata ayaÑ vÈ thero mama bhariyÈ 
bhaveyya, etassa vÈ sarÊravaÓÓo viya mama bhariyÈya sarÊravaÓÓo 
bhaveyyÈ”ti cintesiÑ, cintitakkhaÓeyeva me purisali~gaÑ antaradhÈyi, 
itthili~gaÑ pÈtubhavi. AthÈhaÑ lajjamÈnÈ kassaci kiÒci vattuÑ asakkuÓitvÈ 
tato palÈyitvÈ idhÈgatÈ sÈmÊti. 

 Aho vata te bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, kasmÈ mayhaÑ nÈcikkhi, apica 
pana te thero khamÈpitoti. Na khamÈpito sÈmi. JÈnÈsi pana tvaÑ kahaÑ 
theroti. Imameva nagaraÑ upanissÈya viharatÊti. Sace piÓÉÈya caranto 
idhÈgaccheyya, ahaÑ mama ayyassa bhikkhÈhÈraÑ dadeyyaÑ sÈmÊti, “tena 
hi sÊghaÑ sakkÈraÑ karohi, amhÈkaÑ ayyaÑ khamÈpessÈmÈ”ti so therassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “bhante sve mayhaÑ 
bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. Nanu tvaÑ seÔÔhiputta ÈgantukosÊti. Bhante mÈ 
amhÈkaÑ ÈgantukabhÈvaÑ pucchatha, sve me bhikkhaÑ gaÓhathÈti. Thero 
adhivÈsesi. Gehepi therassa mahÈsakkÈro paÔiyatto. Thero punadivase taÑ 
gehadvÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ nisÊdÈpetvÈ paÓÊtenÈhÈrena parivisitvÈ 
seÔÔhiputto taÑ itthiÑ gahetvÈ therassa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ “bhante 
mayhaÑ sahÈyikÈya khamathÈ”ti Èha. Kimetanti. AyaÑ bhante pubbe 
mayhaÑ piyasahÈyako hutvÈ tumhe oloketvÈ evaÑ nÈma cintesi, athassa 
purisali~gaÑ antaradhÈyi, itthili~gaÑ pÈtubhavi, khamatha bhanteti. Tena hi 
uÔÔhahatha, khamÈmi vo ahanti. Therena “khamÈmÊ”ti vuttamatteyeva 
itthili~gaÑ antaradhÈyi purisali~gaÑ pÈtubhavi. 

 Purisali~ge pÈtubh|tamatteyeva taÑ TakkasilÈya seÔÔhiputto Èha 
“samma sahÈyaka ime dve dÈrakÈ tava kucchiyaÑ vutthattÈ maÑ paÔicca 
nibbattattÈ ubhinnampino puttÈ eva, idheva vasissÈma, mÈ ukkaÓÔhÊ”ti. 
“Samma ahaÑ ekenattabhÈvena paÔhamaÑ puriso hutvÈ itthibhÈvaÑ patvÈ  
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puna puriso jÈtoti vippakÈrappatto, paÔhamaÑ maÑ paÔicca dve puttÈ 
nibbattÈ, idÈni me kucchito dve puttÈ nikkhantÈ, svÈhaÑ ekenattabhÈvena 
vippakÈrappatto, puna ‘gehe vasissatÊ’ti saÒÒaÑ mÈ kari, ahaÑ mama 
ayyassa santike pabbajissÈmi, ime dve dÈrakÈ tava bhÈrÈti, imesu mÈ 
pamajjÊ”ti vatvÈ putte sÊse paricumbitvÈ parimajjitvÈ ure nipajjÈpetvÈ pitu 
niyyÈdetvÈ nikkhamitvÈ therassa santike pabbajjaÑ yÈci. Theropi naÑ 
pabbÈjetvÈ upasampÈdetvÈ gaÓhitvÈva cÈrikaÑ caramÈno anupubbena 
SÈvatthiÑ agamÈsi. Tassa Soreyyattheroti nÈmaÑ ahosi. JanapadavÈsino 
taÑ pavattiÑ ÒatvÈ sa~khubhitvÈ kot|halajÈtÈ taÑ upasa~kamitvÈ 
pucchiÑsu “evaÑ kira bhante”ti. Œma Èvusoti. Bhante evar|pampi kÈraÓaÑ 
nÈma hoti. TumhÈkaÑ kucchiyaÑ kira dve puttÈ nibbattÈ, tumhe paÔicca dve 
jÈtÈ, tesaÑ vo kataresu balavasineho hotÊti. KucchiyaÑ vutthakesu Èvusoti. 
ŒgatÈgatÈ nibaddhaÑ tatheva pucchiÑsu. 

 Thero “kucchiyaÑ vutthakesu eva sineho balavÈ”ti punappunaÑ 
kathento harÈyamÈno ekova nisÊdati, ekova tiÔÔhati. So evaÑ ekatt|pagato 
attabhÈve khayavayaÑ samuÔÔhÈpetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Atha naÑ ÈgatÈgatÈ pucchanti “bhante evaÑ kira nÈma ahosÊ”ti. 
ŒmÈvusoti. Kataresu sineho balavÈti. MayhaÑ katthaci sineho nÈma 
natthÊti. Bhikkh| “ayaÑ abh|taÑ kathesi, purimadivasesu ‘kucchiyaÑ 
vutthaputtesu sineho balavÈ’ti vatvÈ idÈni ‘mayhaÑ katthaci sineho natthÊ’ti 
vadati, aÒÒaÑ byÈkaroti bhante”ti ÈhaÑsu. SatthÈ “na bhikkhave mama 
putto aÒÒaÑ byÈkaroti, mama puttassa sammÈpaÓihitena cittena maggassa 
diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya na katthaci sineho jÈto, yaÑ sampattiÑ neva mÈtÈ, na 
pitÈ kÈtuÑ sakkoti, taÑ imesaÑ sattÈnaÑ abbhantare pavattaÑ 
sammÈpaÓihitaÑ cittameva detÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 43. “Na taÑ mÈtÈ pitÈ kayirÈ, aÒÒe vÈpi ca ÒÈtakÈ. 
 SammÈpaÓihitaÑ cittaÑ, seyyaso naÑ tato kare”ti. 

 Tattha na tanti taÑ kÈraÓaÑ neva mÈtÈ kareyya, na pitÈ, na aÒÒe 
ÒÈtakÈ. SammÈpaÓihitanti dasasu kusalakammapathesu sammÈ ÔhapitaÑ. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 211 

Seyyaso naÑ tato kareti tato kÈraÓato seyyaso naÑ varataraÑ uttaritaraÑ 
kareyya, karotÊti attho. MÈtÈpitaro hi puttÈnaÑ dhanaÑ dadamÈnÈ 
ekasmiÑyeva attabhÈve kammaÑ akatvÈ sukhena jÊvikakappanaÑ dhanaÑ 
dÈtuÑ sakkonti. VisÈkhÈya mÈtÈpitaropi tÈva mahaddhanÈ mahÈbhogÈ, tassÈ 
ekasmiÑyeva attabhÈve sukhena jÊvikakappanaÑ dhanaÑ adaÑsu. Cat|su 
pana dÊpesu cakkavattisiriÑ dÈtuÑ samatthÈ mÈtÈpitaropi nÈma puttÈnaÑ 
natthi, pageva dibbasampattiÑ vÈ paÔhamajjhÈnÈdisampattiÑ vÈ, 
lokuttarasampattidÈne kathÈva natthi, sammÈpaÓihitaÑ pana cittaÑ 
sabbempetaÑ sampattiÑ dÈtuÑ sakkoti. Tena vuttaÑ “seyyaso naÑ tato 
kare”ti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

Soreyyattheravatthu navamaÑ. 
 

CittavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ 
 

Tatiyo vaggo.

 



   

4. Pupphavagga 
 

1. PathavikathÈpasutapaÒcasatabhikkhuvatthu 

 Ko imaÑ pathaviÑ vicessatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ 
SÈvatthiyaÑ viharanto pathavikathÈpasute paÒcasate bhikkh| Èrabbha 
kathesi. 

 Te kira BhagavatÈ saddhiÑ janapadacÈrikaÑ caritvÈ JetavanaÑ ÈgantvÈ 
sÈyanhasamaye upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ attanÈ gatagataÔÔhÈnesu 
“asukagÈmato asukagÈmagamanaÔÔhÈne samaÑ visamaÑ kaddamabahulaÑ 
sakkharabahulaÑ kÈÄamattikaÑ tambamattikan”ti pathavikathaÑ kathesuÑ. 
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti 
pucchitvÈ “bhante amhehi vicaritaÔÔhÈne pathavikathÈyÈ”ti vutte “bhikkhave 
esÈ bÈhirapathavÊ nÈma, tumhehi ajjhattikapathaviyaÑ parikammaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 44. “Ko imaÑ pathaviÑ vicessati1, 
 YamalokaÒca imaÑ sadevakaÑ. 
 Ko dhammapadaÑ sudesitaÑ, 
 Kusalo pupphamiva pacessati. 
 
 45. Sekho pathaviÑ vicessati, 
 YamalokaÒca imaÑ sadevakaÑ. 
 Sekho dhammapadaÑ sudesitaÑ, 
 Kusalo pupphamiva pacessatÊ”ti. 

 Tattha ko imanti ko imaÑ attabhÈvasa~khÈtaÑ pathaviÑ. VicessatÊti 
attano ÒÈÓena vicinissati vijÈnissati2 paÔivijjhissati, sacchikarissatÊti attho. 
YamalokaÒcÈti catubbidhaÑ apÈyalokaÒca. ImaÑ sadevakanti imaÑ 
manussalokaÒca devalokena saddhiÑ ko vicessati vicinissati vijÈnissati 
paÔivijjhissati sacchikarissatÊti pucchi. Ko dhammapadaÑ sudesitanti 
yathÈsabhÈvato kathitattÈ sudesitaÑ 
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈtaÑ dhammapadaÑ kusalo mÈlÈkÈro 
pupphaÑ vicinanto viya 
______________________________________________________________ 
 1. Vijessati (SÊ, SyÈ) 2. ©ÈÓena vijÈnissati (SÊ, SyÈ) 
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ko pacessati vicinissati vijÈnissati upaparikkhissati paÔivijjhissati, 
sacchikarissatÊti attho. Sekhoti adhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ 
adhipaÒÒÈsikkhÈti imÈ tisso sikkhÈ sikkhanato sotÈpattimaggaÔÔhaÑ ÈdiÑ 
katvÈ yÈva arahattamaggaÔÔhÈ sattavidho sekho imaÑ attabhÈvasa~khÈtaÑ 
pathaviÑ arahattamaggena tato chandarÈgaÑ apakaÉÉhanto vicessati 
vicinissati vijÈnissati paÔivijjhissati sacchikarissati. YamalokaÒcÈti taÑ 
yathÈvuttappakÈraÑ yamalokaÒca imaÑ manussalokaÒca saha devehi 
sadevakaÑ sveva vicessati vicinissati vijÈnissati paÔivijjhissati 
sacchikarissathi. Se khoti sveva sattavidho sekho, yathÈ nÈma kusalo 
mÈlÈkÈro pupphÈrÈmaÑ pavisitvÈ taruÓamakuÄÈni ca pÈÓakaviddhÈni ca 
milÈtÈni ca gaÓÔhikajÈtÈni ca pupphÈni vajjetvÈ sobhanÈni sujÈtasujÈtÈneva 
pupphÈni vicinÈti, evameva imaÑ sukathitaÑ suniddiÔÔhaÑ 
bodhipakkhiyadhammapadampi paÒÒÈya pacessati vicinissati 
upaparikkhissati paÔivijjhissati sacchikarissatÊti SatthÈ sayameva paÒhaÑ 
vissajjesi. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi bhikkh| saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu, sampattaparisÈyapi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PathavikathÈpasutapaÒcasatabhikkhuvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. MarÊcikammaÔÔhÈnikattheravatthu 

 PheÓ|pamanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
aÒÒataraÑ marÊcikammaÔÔhÈnikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira bhikkhu Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
“samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti araÒÒaÑ pavisitvÈ ghaÔetvÈ1 vÈyamitvÈ 
arahattaÑ pattuÑ asakkonto “visesetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpessÈmÊ”ti 
Satthu santikaÑ Ègacchanto antarÈmagge marÊciÑ ditvÈ “yathÈ ayaÑ 
gimhasamaye uÔÔhitÈ marÊci d|re ÔhitÈnaÑ r|pagatÈ viya paÒÒÈyati, 
santikaÑ ÈgacchantÈnaÑ neva paÒÒÈyati, ayaÑ attabhÈvopi 
uppÈdavayaÔÔhena evar|po”ti marÊcikammaÔÔhÈnaÑ bhÈvento ÈgantvÈ 
maggakilanto AciravatiyaÑ nhÈyitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔÔetvÈ (Ka)
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ekasmiÑ caÓÉasotatÊre rukkhachÈyÈya nisinno udakavegÈbhighÈtena 
uÔÔhahitvÈ mahante mahante pheÓapiÓÉe bhijjamÈne disvÈ “ayaÑ 
attabhÈvopi uppajjitvÈ bhijjanaÔÔhena evar|poyevÈ”ti ÈrammaÓaÑ aggahesi. 
SatthÈ GandhakuÔiyaÑ Ôhitova taÑ theraÑ disvÈ “evameva bhikkhu, 
evar|povÈyaÑ attabhÈvo pheÓapiÓÉo viya marÊci viya 
uppajjanabhijjanasabhÈvoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 46. “PheÓ|pamaÑ kÈyamimaÑ viditvÈ, 
 MarÊcidhammaÑ abhisambudhÈno. 
 ChetvÈna mÈrassa papupphakÈni, 
 AdassanaÑ maccurÈjassa gacche”ti. 

 Tattha pheÓ|pamanti imaÑ kesÈdisam|hasa~khÈtaÑ kÈyaÑ 
abaladubbalaÔÔhena anaddhaniyatÈvakÈlikaÔÔhena1 pheÓapiÓÉasarikkhakoti 
viditvÈ. MarÊcidhammanti yathÈ marÊci d|re ÔhitÈnaÑ r|pagatÈ viya 
gayh|pagÈ viya hoti, santike upagacchantÈnaÑ rittÈ tucchÈ agayh|pagÈ 
sampajjati, evameva khaÓika-ittarapaccupaÔÔhÈnaÔÔhena ayaÑ kÈyopi 
marÊcidhammoti abhisambudhÈno bujjhanto, jÈnantoti attho. MÈrassa 
papupphakÈnÊti mÈrassa papupphakasa~khÈtÈni tebh|makÈni vaÔÔÈni 
ariyamaggena chinditvÈ khÊÓÈsavo bhikkhu maccurÈjassa adassanaÑ 
avisayaÑ amatamahÈnibbÈnaÑ gaccheyyÈti. 

 GÈthÈpariyosÈne thero saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ Satthu 
suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ thomento vaÓÓento vandantova Ègatoti. 
 

MarÊcikammaÔÔhÈnikattheravatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. ViÔaÔ|bhavatthu 

 PupphÈniheva pacinantanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto saparisaÑ mahoghena ajjhottharitvÈ mÈritaÑ ViÔaÔ|bhaÑ2 
Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Abaladubbala-anaddhaniyatÈvakÈlikaÔÔhena (SÊ, SyÈ) 2. ViÉ|ÉabhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–SÈvatthiyaÑ hi MahÈkosalaraÒÒo putto 
PasenadikumÈro nÈma, VesÈliyaÑ LicchaviraÒÒo putto LicchavikumÈro 
MahÈli nÈma, KusinÈrÈyaÑ MallarÈjaputto Bandhulo nÈmÈti ime tayo 
disÈpÈmokkhassÈcariyassa santike sippuggahaÓatthaÑ TakkasilaÑ gantvÈ 
bahinagare sÈlÈya samÈgatÈ aÒÒamaÒÒassa ÈgatakÈraÓaÒca kulaÒca nÈmaÒca 
pucchitvÈ sahÈyakÈ hutvÈ ekatova ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ sippaÑ 
sikkhantÈ na cirasseva uggahitasippÈ ÈcariyaÑ ÈpucchitvÈ ekatova 
nikkhamitvÈ sakasakaÔÔhÈnÈni agamaÑsu. Tesu PasenadikumÈro pitu 
sippaÑ dassetvÈ pasannena pitarÈ rajje1 abhisitto. MahÈlikumÈro 
licchavÊnaÑ sippaÑ dassento mahantena ussÈhena dassesi, tassa akkhÊni 
bhijjitvÈ agamaÑsu. LicchavirÈjÈno “aho vata amhÈkaÑ Èciriyo 
akkhivinÈsaÑ patto, na naÑ pariccajissÈma, upaÔÔhahissÈma nan”ti tassa 
satasahassuÔÔhÈnakaÑ ekaÑ dvÈraÑ adaÑsu. So taÑ nissÈya paÒcasate 
licchavirÈjaputte sippaÑ sikkhÈpento vasi. BandhulakumÈro saÔÔhiÑ saÔÔhiÑ 
veÄ| gahetvÈ majjhe ayasalÈkaÑ pakkhipitvÈ saÔÔhikalÈpe ussÈpetvÈ Ôhapite 
MallarÈjakulehi “ime kappet|”ti vutto asÊtihatthaÑ ÈkÈsaÑ ulla~ghitvÈ asinÈ 
kappento agamÈsi. So osÈnakalÈpe ayasalÈkÈya “kirÊ”ti2 saddaÑ sutvÈ “kiÑ 
etan”ti pucchitvÈ sabbakalÈpesu ayasalÈkÈnaÑ ÔhapitabhÈvaÑ ÒatvÈ asiÑ 
chaÉÉetvÈ rodamÈno “mayhaÑ ettakesu ÒÈtisuhajjesu ekopi sasineho3 hutvÈ 
imaÑ kÈraÓaÑ nÈcikkhi. Sace hi ahaÑ jÈneyyaÑ, ayasalÈkÈya saddaÑ 
anuÔÔhÈpentova chindeyyan”ti vatvÈ “sabbepime mÈretvÈ rajjaÑ 
kareyyan”ti4 mÈtÈpit|naÑ kathesi. Tehi “paveÓirajjaÑ nÈma tÈta idaÑ na 
labbhÈ evaÑ kÈtun”ti nÈnappakÈrena vÈrito “tena hi mama sahÈyakassa 
santikaÑ gamissÈmÊ”ti SÈvatthiÑ agamÈsi. 

 Pasenadi Kosalo rÈjÈ tassÈgamanaÑ sutvÈ paccuggantvÈ mahantena 
sakkÈrena taÑ nagaraÑ pavesetvÈ senÈpatiÔÔhÈne Ôhapesi. So mÈtÈpitaro 
pakkosÈpetvÈ tattheva vÈsaÑ kappesi. AthekadivasaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Rajjena (SyÈ, Ka) 2. KiÓÊti (SÊ) 3. Sasneho (SÊ) 4. KÈressanti (SÊ) 
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rÈjÈ uparipÈsÈde Ôhito antaravÊthiÑ olokayamÈnÈ “AnÈthapiÓÉikassa C|Äa-
anÈthapiÓÉikassa VisÈkhÈya SuppavÈsÈyÈ”ti etesaÑ gehe niccaÑ 
bhattakiccatthÈya gacchante anekasahasse bhikkh| disvÈ “kahaÑ ayyÈ 
gacchantÊ”ti pucchitvÈ “deva AnÈthapiÓÉikassa gehe 
niccabhattasalÈkabhattagilÈnabhattÈdÊnaÑ atthÈya devasikaÑ dve 
bhikkhusahassÈni gacchanti, C|Äa-anÈthapiÓÉikassa gehe paÒcasatÈni, tathÈ 
VisÈkhÈya, tathÈ SuppavÈsÈyÈ”ti vutte sayampi bhikkhusaÑghaÑ 
upaÔÔhahitukÈmo vihÈraÑ gantvÈ bhikkhusahassena saddhiÑ SatthÈraÑ 
nimantetvÈ sattÈhaÑ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ sattame divase SatthÈraÑ 
vanditvÈ “bhante paÒcahi me bhikkhusatehi saddhiÑ nibaddhaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhathÈ”ti Èha. MahÈrÈja BuddhÈ nÈma ekaÔÔhÈne nibaddhaÑ bhikkhaÑ na 
gaÓhanti, bah| janÈ BuddhÈnaÑ ÈgamanaÑ paccÈsÊsantÊti. “Tena hi ekaÑ 
bhikkhuÑ nibaddhaÑ pesethÈ”ti Èha. SatthÈ Œnandattherassa bhÈraÑ akÈsi. 
RÈjÈ bhikkhusaÑghe Ègate pattaÑ gahetvÈ “ime nÈma parivisant|”ti 
avicÈretvÈva sattÈhaÑ sayameva parivisitvÈ aÔÔhame divase vikkhittacitto 
pamajjamakÈsi1. RÈjakule nÈma anÈÓattÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ bhikkh| 
nisÊdÈpetvÈ parivisituÑ na labhanti “na mayaÑ idha ÔhÈtuÑ sakkhissÈmÈ”ti 
bah| bhikkh| pakkamiÑsu. RÈjÈ dutiyadivasepi pamajji, dutiyadivasepi 
bah| bhikkh| pakkamiÑsu. Tatiyadivasepi pamajji, tadÈ ŒnandattheraÑ 
ekakameva ÔhapetvÈ avasesÈ pakkamiÑsu. PuÒÒavantÈ nÈma kÈraÓavasikÈ 
honti, kulÈnaÑ pasÈdaÑ rakkhanti. TathÈgatassa ca SÈriputtatthero 
MahÈmoggallÈnattheroti dve aggasÈvakÈ, KhemÈ UppalavaÓÓÈti dve 
aggasÈvikÈ, upÈsakesu Citto gahapati, hatthako ŒÄavakoti dve agga-
upÈsikÈ2, upÈsikÈsu VeÄukaÓÔhakÊ NandamÈtÈ, KhujjuttarÈti dve agga-
upÈsikÈ3, iti ime aÔÔha jane ÈdiÑ katvÈ ÔhÈnantarapattÈ sabbepi sÈvakÈ 
ekadesena dasannaÑ pÈramÊnaÑ p|ritattÈ mahÈpuÒÒÈ abhinÊhÈrasampannÈ. 
Œnandattheropi kappasatasahassaÑ p|ritapÈramÊ abhinÊhÈrasampanno 
mahÈpuÒÒo attano kÈraÓavasikatÈya kulassa pasÈdaÑ rakkhanto aÔÔhÈsi. 
TaÑ ekakameva nisÊdÈpetvÈ parivisiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. PapaÒcamakÈsi (SÊ, SyÈ) 2. AggasÈvakÈ upÈsakÈ (SÊ, SyÈ) 
 3. AggasÈvikÈ upÈsikÈ (SÊ, SyÈ) 
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 RÈjÈ bhikkh|naÑ gatakÈle ÈgantvÈ khÈdanÊyabhojanÊyÈni tatheva 
ÔhitÈni1 disvÈ “kiÑ ayyÈ nÈgamiÑs|”ti pucchitvÈ “Œnandatthero ekakova 
Ègato devÈ”ti sutvÈ “addhÈ ettakaÑ me bhattacchedanamakaÑs|”ti 
bhikkh|naÑ kuddho Satthu santikaÑ gantvÈ “bhante mayÈ paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ bhikkhÈ paÔiyattÈ, Œnandatthero kira ekakovÈgato, paÔiyattÈ 
bhikkhÈ tatheva ÔhitÈ, paÒcasatÈ bhikkh| mama gehe saÒÒaÑ na kariÑsu, 
kiÑ nu kho kÈraÓan”ti Èha. SatthÈ bhikkh|naÑ dosaÑ avatvÈ “mahÈrÈja 
mama sÈvakÈnaÑ tumhehi saddhiÑ vissÈso natthi, tena na gatÈ2 
bhavissantÊ”ti vatvÈ kulÈnaÑ anupagamanakÈraÓaÒca upagamanakÈraÓaÒca 
pakÈsento bhikkh| ÈmantetvÈ imaÑ suttamÈha– 

“Navahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ 
nÈlaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ nÈlaÑ upanisÊdituÑ. Katamehi navahi, 
na manÈpena paccuÔÔhenti, na manÈpena abhivÈdenti, na manÈpena 
ÈsanaÑ denti, santamassa pariguhanti, bahukampi thokaÑ denti, 
paÓÊtampi l|khaÑ denti, asakkaccaÑ denti no sakkaccaÑ, na 
upanisÊdanti dhammassavanÈya bhÈsitamassa na suss|santi. Imehi kho 
bhikkhave navaha~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ nÈlaÑ 
upagantuÑ, upagantvÈ vÈ nÈlaÑ upanisÊdituÑ. 

Navahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ 
alaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ alaÑ upanisÊdituÑ. Katamehi navahi, 
manÈpena paccuÔÔhenti, manÈpena abhivÈdenti manÈpena ÈsanaÑ denti, 
santamassa na pariguhanti, bahukampi bahukaÑ denti, paÓÊtampi 
paÓÊtaÑ denti, sakkaccaÑ denti no asakkaccaÑ, upanisÊdanti 
dhammassavanÈya, bhÈsitamassa suss|santi. Imehi kho bhikkhave 
navaha~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ alaÑ upagantuÑ, 
upagantvÈ vÈ alaÑ upanisÊditun”ti3. 

 Iti kho mahÈrÈja mama sÈvakÈ tumhÈkaÑ santikÈ vissÈsaÑ alabhantÈ na 
gatÈ bhavissantÊti. PorÈÓakapaÓÉitÈpi hi avissÈsikaÔÔhÈne sakkaccaÑ 
upaÔÔhiyamÈnÈpi mÈraÓantikaÑ vedanaÑ patvÈ vissÈsikaÔÔhÈnameva 
agamiÑs|ti. “KadÈ bhante”ti raÒÒÈ puÔÔho atÊtaÑ Èhari– 
______________________________________________________________ 
 1. ®hapitÈni (SÊ, Ka) 2. NÈgatÈ (Ka) 3. AÑ 3. 192 piÔÔhe. 
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 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Kesavo nÈma rÈjÈ 
rajjaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbaji. TaÑ paÒca purisasatÈni anupabbajiÑsu. 
So KesavatÈpaso nÈma ahosi. PasÈdhanakappako panassa anupabbajitvÈ 
Kappako nÈma antevÈsiko ahosi. KesavatÈpaso parisÈya saddhiÑ aÔÔha mÈse 
Himavante vasitvÈ vassÈrattasamaye loÓambilasevanatthÈya BÈrÈÓasiÑ 
patvÈ bhikkhÈya pÈvisi. Atha naÑ rÈjÈ disvÈ pasÊditvÈ catumÈsaÑ attano 
santike vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gahetvÈ uyyÈneva vasÈpento sayaÑ 
sÈyaÑpÈtaÑ assa upaÔÔhÈnaÑ gacchati. AvasesÈ tÈpasÈ katipÈhaÑ vasitvÈ 
hatthisaddÈdÊhi ubbÈÄÈ hutvÈ ukkaÓÔhitvÈ “Ècariya ukkaÓÔhitamhÈ, 
gacchÈmÈ”ti ÈhaÑsu. KahaÑ tÈtÈti. HimavantaÑ ÈcariyÈti. RÈjÈ amhÈkaÑ 
Ègatadivaseyeva catumÈsaÑ idha vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhi. KathaÑ 
gamissatha1 tÈtÈti. “Tumhehi amhÈkaÑ anÈcikkhitvÈva paÔiÒÒÈ dinnÈ, 
mayaÑ idha na sakkoma vasituÑ, ito avid|re tumhÈkaÑ 
pavattissavanaÔÔhÈne vasissÈmÈ”ti vanditvÈ pakkamiÑsu. KappantevÈsikena 
saddhiÑ Ècariyo ohÊyi. 

 RÈjÈ upaÔÔhÈnaÑ Ègato “kahaÑ ayyÈ”ti pucchi. “Sabbe ukkaÓÔhitamhÈti 
vatvÈ HimavantaÑ gatÈ mahÈrÈjÈ”ti Èha. Kappakopi na cirasseva 
ukkaÓÔhitvÈ Ècariyena punappunaÑ vÈriyamÈnopi “na sakkomÊ”ti vatvÈ 
pakkÈmi. ItaresaÑ pana santikaÑ agantvÈ2 Ècariyassa pavattiÑ suÓanto 
avid|re ÔhÈne vasi. AparabhÈge Ècariyassa antevÈsike anussarantassa 
kucchirogo uppajji. RÈjÈ vejjehi tikicchÈpesi, rogo na v|pasammati. TÈpaso 
Èha “kiÑ mahÈrÈja icchasi me rogav|pasaman”ti. Bhante sacÈhaÑ 
sakkuÓeyyaÑ, idÈneva vo phÈsukaÑ kareyyanti. MahÈrÈja sace me 
phÈsukaÑ icchasi, maÑ antevÈsikÈnaÑ santikaÑ pesehÊti. RÈjÈ “sÈdhu 
bhante”ti taÑ maÒcake nipajjÈpetvÈ NÈrada-amaccappamukhe cattÈro 
amacce “mama ayyassa pavattiÑ ÒatvÈ mayhaÑ sÈsanaÑ pahiÓeyyÈthÈ”ti 
uyyojesi. KappantevÈsiko Ècariyassa ÈgamanaÑ sutvÈ paccuggamanaÑ 
katvÈ itare “kahan”ti vutte “asukaÔÔhÈne kira vasantÊ”ti Èha. Tepi 
ÈcariyassÈgamanabhÈvaÑ sutvÈ tattheva samosaritvÈ Ècariyassa uÓhodakaÑ 
datvÈ phalÈphalaÑ adaÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. GamissÈma (SÊ, Ka) 2. ŒgantvÈ (SÊ), gantvÈ (SyÈ, Ka) 
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taÑ khaÓaÒÒeva rogo v|pasammati. So katipÈheneva suvaÓÓavaÓÓo ahosi. 
Atha naÑ NÈrado pucchi– 

   ManussindaÑ jahitvÈna, sabbakÈmasamiddhinaÑ. 
   KathaÑ nu BhagavÈ kesÊ, kappassa ramati assame. 

   SÈd|ni ramaÓÊyÈni, santi vakkhÈ1manoramÈ. 
   SubhÈsitÈni kappassa, NÈrada ramayanti maÑ. 

   SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje, suciÑ maÑs|pasecanaÑ. 
   KathaÑ sÈmÈkanÊvÈraÑ, aloÓaÑ chÈdayanti taÑ. 

   SÈduÑ vÈ yadi vÈ’sÈduÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ. 
   Vissattho yattha bhuÒjeyya, vissÈsaparamÈ rasÈ”ti2. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnento “tadÈ 
rÈjÈ MoggallÈno ahosi, NÈrado SÈriputto, KappantevÈsiko Œnando, 
KesavatÈpaso ahamevÈ”ti vatvÈ “evaÑ mahÈrÈja pubbepi paÓÉitÈ 
mÈraÓantikaÑ vedanaÑ patvÈ vissÈsikaÔÔhÈnaÑ gamiÑsu, mama sÈvakÈ 
tumhÈkaÑ santike vissÈsaÑ na labhanti maÒÒe”ti Èha. RÈjÈ 
“bhikkhusaÑghena saddhiÑ mayÈ vissÈsaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, kathaÑ nu kho 
karissÈmÊti SammÈsambuddhassa ÒÈtidhÊtaraÑ mama gehe kÈtuÑ vaÔÔati, 
evaÑ sante ‘daharÈ ca sÈmaÓerÈ ca SammÈsambuddhassa ÒÈtirÈjÈ’ti mama 
santikaÑ vissatthÈ3 nibaddhaÑ ÈgamissantÊ”ti cintetvÈ “ekaÑ me dhÊtaraÑ 
dent|”ti sÈkiyÈnaÑ santikaÑ sÈsanaÑ pesesi. “Katarassa Sakyassa dhÊtÈ”ti 
ca pucchitvÈ “ÒatvÈ ÈgaccheyyÈthÈ”ti vatvÈ d|te ÈÓÈpesi. D|tÈ gantvÈ 
SÈkiye dÈrikaÑ yÈciÑsu. Te sannipatitvÈ “pakkhantariko4 rÈjÈ, sace na 
dassÈma, vinÈsessati no, na kho pana amhehi kulena sadiso, kiÑ nu kho 
kÈtabban”ti mantayiÑsu. MahÈnÈmo “mama dÈsiyÈ kucchimhi jÈtÈ 
VÈsabhakhattiyÈ nÈma dhÊtÈ r|pasobhaggappattÈ atthi, taÑ dassÈmÈ”ti vatvÈ 
d|te Èha “sÈdhu raÒÒo dÈrikaÑ dassÈmÈ”ti. SÈ kassa dhÊtÈti. 
SammÈsambuddhassa c|Äapituputtassa MahÈnÈmassa Sakkassa dhÊtÈ 
VÈsabhakhattiyÈ nÈmÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. RukkhÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. Khu 5. 116 piÔÔhe. 
 3. VissaÔÔhÈ (SyÈ) 4. Pakkhuttariyo (SÊ) 
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 Te gantvÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “yadi evaÑ, sÈdhu, sÊghaÑ Ènetha, 
khattiyÈ ca nÈma bahumÈyÈ, dÈsidhÊtarampi pahiÓeyyuÑ, pitarÈ saddhiÑ 
ekabhÈjane bhuÒjantiÑ ÈneyyÈthÈ”ti pesesi. Te gantvÈ “devatumhehi 
saddhiÑ ekato bhuÒjantiÑ rÈjÈ icchatÊ”ti ÈhaÑsu. MahÈnÈmo “sÈdhu tÈtÈ”ti 
taÑ ala~kÈrÈpetvÈ attano bhojanakÈle pakkosÈpetvÈ tÈya saddhiÑ ekato 
bhuÒjanÈkÈraÑ dassetvÈ d|tÈnaÑ niyyÈdesi. Te taÑ ÈdÈya SÈvatthiÑ gantvÈ 
taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ tuÔÔhamÈnaso taÑ paÒcannaÑ 
itthisatÈnaÑ jeÔÔhikaÑ katvÈ aggamahesiÔÔhÈne abhisiÒci. SÈ na cirasseva 
suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ vijÈyi. 

 Athassa nÈmaggahaÓadivase rÈjÈ dÈrakassa ayyakassa1 santikaÑ pesesi 
“SakyarÈjadhÊtÈ VÈsabhakhattiyÈ puttaÑ vijÈtÈ, kimassa nÈmaÑ karomÈ”ti. 
TaÑ pana sÈsanaÑ gahetvÈ gato amacco thokaÑ badhiradhÈtuko, so gantvÈ 
raÒÒo ayyakassa Èrocesi, sotaÑ2 sutvÈ “VÈsabhakhattiyÈ puttaÑ avijÈyitvÈpi 
sabbajanaÑ abhibhavi, idÈni pana raÒÒo ativiya vallabhÈ bhavissatÊ”ti Èha. 
Badhiro amacco “vallabhÈ”ti vacanaÑ dussutaÑ sutvÈ “ViÔaÔ|bho”ti 
sallakkhetvÈ rÈjÈnaÑ upagantvÈ “devakumÈrassa kira ‘ViÔaÔ|bho’ti nÈmaÑ 
karothÈ”ti Èha. RÈjÈ “porÈÓakaÑ no kulasantakaÑ nÈmaÑ bhavissatÊ”ti 
cintetvÈ taÑ nÈmaÑ akÈsi. Athassa daharakÈleyeva rÈjÈ “Satthu piyaÑ 
karomÊ”ti senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. 

 So kumÈraparihÈrena vaÉÉhanto sattavassikakÈle aÒÒesaÑ kumÈrÈnaÑ 
mÈtÈmahakulato hatthir|paka-assar|pakÈdÊni ÈhariyamÈnÈni disvÈ mÈtaraÑ 
pucchi “amma aÒÒesaÑ mÈtÈmahakulato paÓÓÈkÈro ÈharÊyati, mayhaÑ koci 
kiÒci na pesesi, kiÑ tvaÑ nimÈtÈ nipitÈ”ti3. Atha naÑ sÈ “tÈta tava 
SakyarÈjÈno mÈtÈmahÈ d|re pana vasanti, tena te kiÒci na pesentÊ”ti vaÒcesi. 
SoÄasavassikakÈle “amma tava mÈtÈmahakulaÑ passitukÈmomhÊ”ti vatvÈ 
“alaÑ tÈta, kiÑ tattha gantvÈ karissatÊ”ti vÈriyamÈnopi punappunaÑ yÈci. 
Athassa mÈtÈ “tena hi gacchÈ”ti sampaÔicchi. So pitu ÈrocetvÈ mahantena 
parivÈrena nikkhami. VÈsabhakhattiyÈ puretaraÑ paÓÓaÑ pesesi 
______________________________________________________________ 
 1. AyyikÈya (SÊ, SyÈ) 2. SÈ taÑ pavattiÑ (SyÈ) 3. NimmÈtÈpitikÈti (SÊ) 
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“ahaÑ idha sukhaÑ vasÈmi, mÈssa kiÒci sÈmino antaraÑ dassayiÑs|”ti. 
SÈkiyÈ ViÔaÔ|bhassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ “vandituÑ na sakkomÈ”ti tassa 
daharadahare kumÈre janapadaÑ pahiÓitvÈ tasmiÑ KapilapuraÑ sampatte 
santhÈgÈre sannipatiÑsu. KumÈro tattha gantvÈ aÔÔhÈsi. 

 Atha naÑ “ayaÑ te tÈta mÈtÈmaho, ayaÑ mÈtulo”ti vatvÈ vandÈpesuÑ. 
So sabbe vandamÈno vicaritvÈ ekampi attÈnaÑ vandantaÑ adisvÈ “kiÑ nu 
kho maÑ vandantÈ1 natthÊ”ti pucchi. SÈkiyÈ “tÈta te kaniÔÔhakumÈrÈ 
janapadaÑ gatÈ”ti vatvÈ tassa mahantaÑ sakkÈraÑ kariÑsu. So katipÈhaÑ 
vasitvÈ mahantena parivÈrena nikkhami. AthekÈ dÈsÊ santhÈgÈre tena 
nisinnaphalakaÑ “idaÑ VÈsabhakhattiyÈya dÈsiyÈ puttassa 
nisinnaphalakan”ti akkositvÈ paribhÈsitvÈ khÊrodakena dhovi. Eko puriso 
attano ÈvudhaÑ pamussitvÈ nivatto taÑ gaÓhanto ViÔaÔ|bhakumÈrassa 
akkosanasaddaÑ sutvÈ taÑ kÈraÓaÑ pucchitvÈ “VÈsabhakhattiyÈ dÈsiyÈ 
kucchimhi MahÈnamasakkaÑ paÔicca jÈtÈ”ti2 ÒatvÈ balakÈyassa kathesi. 
“VÈsabhakhattiyÈ kira dÈsidhÊtÈ”ti mahÈkolÈhalaÑ ahosi. TaÑ sutvÈ 
ViÔaÔ|bho “ete tÈva mama nisinnaphalakaÑ khÊrodakena dhovantu3, ahaÑ 
pana rajje patiÔÔhitakÈle etesaÑ galalohitaÑ gahetvÈ mama nisinnaphalakaÑ 
dhovissÈmÊ”ti cittaÑ paÔÔhapesi. TasmiÑ SÈvatthiÑ gate amaccÈ taÑ 
pavattiÑ raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “mayhaÑ dÈsidhÊtaraÑ adaÑs|”ti 
sÈkiyÈnaÑ kujjhitvÈ VÈsabhakhattiyÈya ca puttassa ca dinnaparihÈraÑ 
acchinditvÈ dÈsadÈsÊhi laddhabbamattameva dÈpesi. 

 Tato katipÈhaccayena SatthÈ rÈjanivesanaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. 
RÈjÈ ÈgantvÈ vanditvÈ “bhante tumhÈkaÑ kira ÒÈtakehi dÈsidhÊtÈ mayhaÑ 
dinnÈ, tenassÈ ahaÑ saputtÈya parihÈraÑ acchinditvÈ dÈsadÈsÊhi 
laddhabbamattameva dÈpesin”ti Èha. SatthÈ “ayuttaÑ mahÈrÈja SÈkiyehi 
kataÑ, dadantehi nÈma samÈnajÈtikÈ dÈtabbÈ assa, taÑ pana mahÈrÈja 
vadÈmi, VÈsabhakhattiyÈ khattiyarÈjadhÊtÈ, khattiyaraÒÒo gehe abhisekaÑ 
labhi. ViÔaÔ|bhopi khattiyarÈjÈnameva paÔicca jÈto, 
______________________________________________________________ 
 1. VandakÈ (Ka) 
 2. MahÈnÈmasakkassa jÈtÈti (SÊ, SyÈ), MahÈnÈmasakkassa paÔicca jÈtÈti (Ka) 
 3. Dhovanti (SÊ) 
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mÈtugottaÑ nÈma kiÑ karissati, pitu gottameva pamÈÓanti. PorÈÓakapaÓÉitÈ 
dalidditthiyÈ kaÔÔhahÈrikÈya aggamahesiÔÔhÈnaÑ adaÑsu, tassÈ ca kucchimhi 
jÈtakumÈro dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ rajjaÑ patvÈ KaÔÔhavÈhanarÈjÈ 
nÈma jÈto”ti KaÔÔhahÈrijÈtakaÑ1 kathesi. RÈjÈ dhammakathaÑ sutvÈ 
“pitugottameva kira pamÈÓan”ti tussitvÈ VÈsabhakhattiyÈya ca puttassa ca 
pakatiparihÈrameva dÈpesi. 

 BandhulasenÈpatissapi kho KusinÈrÈyaÑ MallarÈjadhÊtÈ MallikÈ nÈma 
bhariyÈ dÊgharattaÑ puttaÑ na vijÈyi. Atha naÑ Bandhulo “attano 
kulagharameva gacchÈ”ti uyyojesi. SÈ “SatthÈraÑ disvÈva gamissÈmÊ”ti 
JetavanaÑ pavisitvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ ÔhitÈ “kahaÑ gacchasÊ”ti vuttÈ 
“sÈmiko maÑ bhante kulagharaÑ pesetÊ”ti Èha. KiÑ kÈraÓÈti. VaÒcyÈ 
kirasmi aputtikÈti. Yadi evaÑ, gamanakiccaÑ natthi, nivattass|ti. SÈ 
tuÔÔhamÈnasÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nivesanaÑ gantvÈ “kasmÈ nivattÈsÊ”ti vuttÈ 
“Dasabalena nivattitÈmhÊ”ti Èha. Bandhulo “diÔÔhaÑ bhavissati dÊghadassinÈ 
kÈraÓan”ti sampaÔicchi. SÈ na cirasseva gabbhaÑ paÔilabhitvÈ 
uppannadohaÄÈ “dohaÄo me uppanno”ti Èrocesi. KiÑ dohaÄoti. VesÈlinagare 
gaÓarÈjakulÈnaÑ abhisekama~galapokkharaÓiyaÑ otaritvÈ nhatvÈ pÈnÊyaÑ 
pÈtukÈmÈmhi sÈmÊti. Bandhulo “sÈdh|”ti vatvÈ sahassathÈmadhanuÑ 
gahetvÈ taÑ rathaÑ ÈropetvÈ SÈvatthito nikkhamitvÈ rathaÑ pÈjento2 
MahÈlilicchavino dinnadvÈrena VesÈliÑ pÈvisi. MahÈlilicchavino ca 
dvÈrasamÊpe eva nivesanaÑ hoti. So rathassa ummÈre paÔighÈtasaddaÑ 
sutvÈva “Bandhulassa rathasaddo eso, ajja LicchavÊnaÑ bhayaÑ 
uppajjissatÊ”ti Èha. 

 PokkharaÓiyÈ anto ca bahi ca ÈrakkhÈ balavatÊ, upari lohajÈlaÑ 
patthaÔaÑ, sakuÓÈnampi okÈso natthi. BandhulasenÈpati pana rathÈ otaritvÈ 
Èrakkhake manusse vettena3 paharanto palÈpetvÈ lohajÈlaÑ chinditvÈ 
antopokkharaÓiyaÑ bhariyaÑ nhÈpetvÈ sayampi nhatvÈ puna taÑ rathaÑ 
ÈropetvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ Ègatamaggeneva pÈyÈsi. Te ÈrakkhamanussÈ 
LicchavirÈj|naÑ ÈrocesuÑ. LicchavirÈjÈno kujjhitvÈ paÒca rathasatÈni 
Èruyha BandhulamallaÑ4 gaÓhissÈmÈ”ti nikkhamiÑsu. TaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 2 piÔÔhe. 2. VÈhento (SÊ) 
 3. Khaggena (Ka) 4. BandhulaÒca MallikaÒca (Ka) 
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pavattiÑ MahÈlissa ÈrocesuÑ. MahÈli “mÈ gamittha, so hi vo sabbe 
ghÈtessatÊ”ti Èha. Tepi “mayaÑ gamissÈma evÈ”ti vadiÑsu. Tena hi tassa 
rathacakkassa yÈva nÈbhito pathaviÑ paviÔÔhaÔÔhÈnaÑ disvÈ nivatteyyÈtha, 
tato anivattantÈ purato asanisaddaÑ viya suÓissatha, tamhÈ ÔhÈnÈ 
nivatteyyÈtha. Tato anivattantÈ tumhÈkaÑ rathadhuresu chiddaÑ 
passissatha, tamhÈ ÔhÈnÈ nivatteyyÈtha, purato mÈ gamitthÈti. Te tassa 
vacanena anivattitvÈ taÑ anubandhiÑsu eva. MallikÈ disvÈ “rathÈ sÈmi 
paÒÒÈyantÊ”ti Èha. Tena hi ekasseva rathassa paÒÒÈyanakÈle maÑ 
ÈroceyyÈsÊti. SÈ yadÈ sabbe rathÈ eko viya hutvÈ paÒÒÈyiÑsu, tadÈ 
“ekameva sÈmi rathasÊsaÑ paÒÒÈyatÊ”ti Èha. Bandhulo “tena hi imÈ rasmiyo 
gaÓhÈhÊ”ti tassÈ rasmiyo datvÈ rathe Ôhitova dhanuÑ Èropesi, rathacakkaÑ 
yÈva nÈbhito pathaviÑ pÈvisi. 

 Licchavino taÑ ÔhÈnaÑ disvÈpi na nivattiÑsu. Itaro thokaÑ gantvÈ 
jiyaÑ pothesi1, asanisaddo viya ahosi. Te tatopi na nivattiÑsu, 
anubandhantÈ gacchanteva. Bandhulo rathe Ôhitakova ekasaraÑ khipi, so 
paÒcannaÑ rathasatÈnaÑ rathasÊse chiddaÑ katvÈ paÒca rÈjasatÈni 
parikarabandhanaÔÔhÈne2 vinivijjhitvÈ pathaviÑ pÈvisi. Te attano 
paviddhabhÈvaÑ ajÈnitvÈ “tiÔÔha re, tiÔÔha re”ti vadantÈ anubandhiÑsu eva. 
Bandhulo rathaÑ ÔhapetvÈ3 “tumhe matakÈ, matakehi saddhiÑ mayhaÑ 
yuddhaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. MatakÈ nÈma amhÈdisÈ na hontÊti. Tena hi 
sabbapacchimassa parikaraÑ4 mocethÈti. Te mocayiÑsu. So muttamatte eva 
maritvÈ patito. Atha te sabbepi “tumhe evar|pÈ, attano gharÈni gantvÈ 
saÑvidhÈtabbaÑ saÑvidahitvÈ puttadÈraÑ anusÈsitvÈ sannÈhaÑ mocethÈ”ti 
Èha. Te tathÈ katvÈ sabbepi jÊvitakkhayaÑ pattÈ. Bandhulopi MallikaÑ 
SÈvatthiÑ Ènesi. SÈ soÄasakkhattuÑ yamake yamake putte vijÈyi. Sabbepi 
s|rÈ thÈmasampannÈ ahesuÑ, sabbasippÈnaÑ nipphattiÑ pÈpuÓiÑsu. 
Ekekassa purisasahassaÑ parivÈro ahosi. PitarÈ saddhiÑ rÈjanivesanaÑ 
gacchantehi teheva rÈja~gaÓaÑ parip|ri. 
______________________________________________________________ 
 1. PoÔhesi (SÊ), poÔesi (Ka) 2. ParikkhÈrabandhanaÔÔhÈne (Ka) 3. PÈjetvÈ (Ka) 
 4. Sabbapurimassa parikaraÑ (SÊ), sabbaÑ purimapacchi maparikkhÈraÑ (Ka) 
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 AthekadivasaÑ vinicchaye k|ÔaÔÔaparÈjitÈ1 manussÈ BandhulaÑ 
ÈgacchantaÑ disvÈ mahÈviravaÑ viravantÈ vinicchaya-amaccÈnaÑ 
k|ÔaÔÔakaraÓaÑ tassa ÈrocesuÑ. So vinicchayaÑ gantvÈ taÑ aÔÔaÑ 
vicÈretvÈ2 sÈmikameva sÈmikaÑ akÈsi. MahÈjano mahÈsaddena sÈdhukÈraÑ 
pavattesi. RÈjÈ “kiÑ idan”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ tussitvÈ sabbepi te 
amacce hÈretvÈ3 Bandhulasseva vinicchayaÑ niyyÈdesi. So tato paÔÔhÈya 
sammÈ vinicchayi. Tato te porÈÓakavinicchayikÈ amaccÈ kiÒci laÒjaÑ 
alabhantÈ appalÈbhÈ hutvÈ “Bandhulo rajjaÑ patthetÊ”ti rÈjakule 
paribhindiÑsu. RÈjÈ tesaÑ kathaÑ saddahitvÈ4 cittaÑ niggahetuÑ nÈsakkhi. 
“ImasmiÑ idheva ghÈtiyamÈne garahÈ me uppajjissatÊ”ti puna cintetvÈ 
payuttapurisehi paccantaÑ pahÈrÈpetvÈ BandhulaÑ pakkosÈpetvÈ “paccanto 
kira kupito, tava puttehi saddhiÑ gantvÈ core gaÓhÈhÊ”ti pahiÓitvÈ 
“etthevassa dvattiÑsÈya puttehi saddhiÑ sÊsaÑ chinditvÈ ÈharathÈ”ti tehi 
saddhiÑ aÒÒepi samatthe mahÈyodhe pesesi. TasmiÑ paccantaÑ 
gacchanteyeva “senÈpati kira ÈgacchatÊ”ti payuttacorÈ palÈyiÑsu. So taÑ 
padesaÑ ÈvÈsÈpetvÈ saÓÔhÈpetvÈ nivatti. 

 Athassa nagarato avid|re ÔhÈne te yodhÈ puttehi saddhiÑ sÊsaÑ 
chindiÑsu. TaÑ divasaÑ MallikÈya paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ dve 
aggasÈvakÈ nimantitÈ honti. Athassa pubbaÓhe eva “sÈmikassÈ te saddhiÑ 
puttehi sÊsaÑ chinnan”ti paÓÓaÑ ÈharitvÈ adaÑsu. SÈ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ 
kassaci kiÒci avatvÈ paÓÓaÑ uccha~ge ÔhapetvÈ bhikkhusaÑghameva 
parivisi. AthassÈ paricÈrikÈyo bhikkh|naÑ bhattaÑ datvÈ sappicÈÔiÑ 
Èharantiyo therÈnaÑ purato sappicÈÔiÑ bhindiÑsu. DhammasenÈpati 
“bhedanadhammaÑ bhinnaÑ, na cintitabban”ti Èha. SÈ uccha~gato paÓÓaÑ 
nÊharitvÈ “dvattiÑsÈya puttehi saddhiÑ pitusÊsaÑ chinnanti me imaÑ 
paÓÓaÑ ÈhariÑsu, ahaÑ idaÑ sutvÈpi na cintemi, sappicÈÔiyÈ bhinnÈya kiÑ 
cintayissÈmi bhante”ti Èha. DhammasenÈpati “animittamanaÒÒÈtaÑ, 
maccÈnaÑ idha jÊvitan”ti-ÈdÊni5 vatvÈ dhammaÑ desetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ agamÈsi. SÈpi dvattiÑsa suÓisÈyo pakkosÈpetvÈ “tumhÈkaÑ sÈmikÈ 
niraparÈdhÈ attano purimakammaphalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. K|ÔaÉÉaparÈjitÈ (Ka) 2. TÊretvÈ (SÊ, SyÈ) 3. HÈpetvÈ (Ka) 
 4. GahetvÈ (SÊ, SyÈ) 5. Khu 1. 371 piÔÔhe. 
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labhiÑsu, tumhe mÈ socayittha, mÈ paridevittha, raÒÒo upari manopadosaÑ 
mÈ karitthÈ”ti ovadi. 

 RaÒÒo carapurisÈ taÑ kathaÑ sutvÈ gantvÈ tesaÑ niddosabhÈvaÑ raÒÒo 
kathayiÑsu. RÈjÈ saÑvegappatto tassÈ nivesanaÑ gantvÈ MallikaÒca 
suÓisÈyo cassÈ khamÈpetvÈ MallikÈya varaÑ adÈsi. SÈ “varo gahito me 
hot|”ti vatvÈ tasmiÑ gate matakabhattaÑ datvÈ nhatvÈ rÈjÈnaÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “deva tumhehi mayhaÑ varo dinno, mayhaÒca 
aÒÒena attho natthi, dvattiÑsÈya me suÓisÈnaÑ mamaÒca 
kulagharagamanaÑ anujÈnÈthÈ”ti Èha. RÈjÈ sampaÔicchi. SÈ dvattiÑsa 
suÓisÈyo yathÈsakÈni kulÈni pesesi, sayampi KusinÈrÈnagare attano 
kulagharaÑ agamÈsi. 

 RÈjÈpi BandhulasenÈpatino bhÈgineyyassa DÊghakÈrÈyanassa nÈma 
senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. So pana “mÈtulo me iminÈ mÈrito”ti raÒÒo otÈraÑ1 
gavesanto vicarati. RÈjÈpi niraparÈdhassa Bandhulassa mÈritakÈlato paÔÔhÈya 
vippaÔisÈrÊ hutvÈ cittassÈdaÑ na labhati, rajjasukhaÑ nÈnubhoti. TadÈ SatthÈ 
SakyÈnaÑ MedÈÄupaÑ2 nÈma nigamaÑ upanissÈya viharati. RÈjÈ tattha 
gantvÈ ÈrÈmato avid|re khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ “mandena parivÈrena 
SatthÈraÑ vandissÈmÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ paÒcarÈjakakudhabhaÓÉÈni 
DÊghakÈrÈyanassa datvÈ ekakova GandhakuÔiÑ pÈvisi. SabbaÑ 
DhammacetiyasuttaniyÈmena3 dÊpetabbaÑ. TasmiÑ GandhakuÔiÑ paviÔÔhe 
DÊghakÈrÈyano tÈni paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni gahetvÈ ViÔaÔ|bhaÑ 
rÈjÈnaÑ katvÈ raÒÒo ekaÑ assaÑ ekaÒca upaÔÔhÈnakÈrikaÑ mÈtugÈmaÑ 
ÔhapetvÈ nivattetvÈ SÈvatthiÑ agamÈsi. 

 RÈjÈ SatthÈrÈ saddhiÑ piyakathaÑ kathetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
nikkhanto senaÑ adisvÈ taÑ mÈtugÈmaÑ pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ 
“ahaÑ bhÈgineyyaÑ ÈdÈya gantvÈ ViÔaÔ|bhaÑ gahessÈmÊ”ti 
RÈjagahanagaraÑ gacchanto vikÈle dvÈresu pidahitesu nagaraÑ patvÈ ekissÈ 
sÈlÈya nipajjitvÈ vÈtÈtapehi kilanto rattibhÈge tattheva kÈlamakÈsi. 
VibhÈtÈya rattiyÈ “deva Kosalanarinda anÈtho jÈtosÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. OkÈsaÑ (Ka) 2. UlumpaÑ (SÊ) 3. Ma 2. 320 piÔÔhe. 
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vippalapantiyÈ tassÈ itthiyÈ saddaÑ sutvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. So mÈtulassa 
mahantena sakkÈrena sarÊrakiccaÑ kÈresi. 

 ViÔaÔ|bhopi rajjaÑ labhitvÈ taÑ veraÑ saritvÈ “sabbepi SÈkiye 
mÈressÈmÊ”ti mahatiyÈ senÈya nikkhami. TaÑ divasaÑ SatthÈ pacc|sakÈle 
lokaÑ volokento ÒÈtisaÑghassa vinÈsaÑ disvÈ “ÒÈtisa~gahaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintekvÈ pubbaÓhasamaye piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
GandhakuÔiyaÑ sÊhaseyyaÑ kappetvÈ sÈyanhasamaye ÈkÈsena gantvÈ 
KapilavatthusÈmante ekasmiÑ kabaracchÈye rukkham|le nisÊdi. Tato 
ViÔaÔ|bhassa rajjasÊmÈya mahanto sandacchÈyo nigrodho atthi. ViÔaÔ|bho 
SatthÈraÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ “bhante kiÑ kÈraÓÈ evar|pÈya 
uÓhavelÈya imasmiÑ kabaracchÈye rukkham|le nisÊdatha, etasmiÑ 
sandacchÈye nigrodham|le nisÊdatha bhante”ti vatvÈ “hotu mahÈrÈja, 
ÒÈtakÈnaÑ chÈyÈ nÈma sÊtalÈ”ti vutte “ÒÈtakÈnurakkhanatthÈya SatthÈ Ègato 
bhavissatÊ”ti cintetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nivattitvÈ SÈvatthiÑyeva 
paccÈgami. SatthÈpi uppatitvÈ Jetavanameva gato. 

 RÈjÈ SÈkiyÈnaÑ dosaÑ saritvÈ dutiyampi nikkhamitvÈ tatheva1 
SatthÈraÑ passitvÈ puna nivatti. TatiyavÈrepi nikkhamitvÈ tatheva SatthÈraÑ 
passitvÈ puna nivatti. CatutthavÈre pana tasmiÑ nikkhante SatthÈ SÈkiyÈnaÑ 
pubbakammaÑ oloketvÈ tesaÑ ekadivasaÑ nadiyaÑ 
visapakkhipanapÈpakammassa appaÔibÈhiyabhÈvaÑ ÒatvÈ catutthavÈre 
nÈgamÈsi. ViÔaÔ|bho “SÈkiye ghÈtessÈmÊ”ti mahantena balakÈyena 
nikkhami. SammÈsambuddhassa pana ÒÈtakÈ asattaghÈtakÈ nÈma, attanÈ 
marantÈpi paresaÑ jÊvitaÑ na voropenti. Te cintayiÑsu “mayaÑ susikkhitÈ 
katahatthÈ kat|pÈsanÈ mahissÈsÈ, na kho pana sakkÈ amhehi paraÑ jÊvitÈ 
voropetuÑ, attano kammaÑ dassetvÈ palÈpessÈmÈ”ti. Te katasannÈhÈ 
nikkhamitvÈ yuddhaÑ ÈrabhiÑsu. Tehi khittÈ sarÈ ViÔaÔ|bhassa purisÈnaÑ 
antarantarena gacchanti, phalakantarakaÓÓachiddantarÈdÊhi nikkhamanti. 
ViÔaÔ|bho disvÈ nanu bhaÓe “sÈkiyÈ asattaghÈtakÈmhÈ”ti vadanti, atha ca 
pana me purise nÈsentÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tattheva (SyÈ, Ka) 
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 Atha naÑ eko puriso Èha “kiÑ sÈmi nivattitvÈ olokesÊ”ti. SÈkiyÈ me 
purise nÈsentÊti. TumhÈkaÑ koci puriso mato nÈma natthi. I~gha te 
gaÓhÈpethÈti. GaÓÈpento ekassapi khayaÑ na passi. So tato nivattitvÈ “ye ye 
pana bhaÓe ‘SÈkiyamhÈ’ti bhaÓanti, sabbe mÈretha, mÈtÈmahassa pana 
MahÈnÈmasakkassa santike ÔhitÈnaÑ jÊvitaÑ dethÈ”ti Èha. SÈkiyÈ 
gahetabbagahaÓaÑ apassantÈ ekacce tiÓaÑ ÉaÑsitvÈ, ekacce naÄaÑ gahetvÈ 
aÔÔhaÑsu. “Tumhe SÈkiyÈ, no”ti pucchitÈ yasmÈ te marantÈpi musÈvÈdaÑ na 
bhaÓanti, tasmÈ tiÓaÑ ÉaÑsitvÈ ÔhitÈ “no sÈko1, tiÓan”ti vadanti. NaÄaÑ 
gahetvÈ ÔhitÈ “no sÈko, naÄo”ti vadanti. Ye ca MahÈnÈmassa santike ÔhitÈ, te 
ca jÊvitaÑ labhiÑsu. Tesu tiÓaÑ ÉaÑsitvÈ ÔhitÈ TiÓasÈkiyÈ nÈma, naÄaÑ 
gahetvÈ ÔhitÈ NaÄasÈkiyÈ nÈma jÈtÈti, ViÔaÔ|bho avasese khÊrapakepi2 dÈrake 
avissajjetvÈ ghÈtÈpento lohitanadiÑ pavattetvÈ tesaÑ galalohitena phalakaÑ 
dhovÈpesi. EvaÑ SÈkiyavaÑso ViÔaÔ|bhena upacchinno. 

 So MahÈnÈmasakkaÑ gÈhÈpetvÈ nivatto “pÈtarÈsavelÈya pÈtarÈsaÑ 
karissÈmÊ”ti ekasmiÑ ÔhÈne otaritvÈ bhojane upanÊte “ekatova 
bhuÒjissÈmÈ”ti ayyakaÑ pakkosÈpesi. KhattiyÈ pana jÊvitaÑ cajantÈpi 
dÈsiputtehi saddhiÑ na bhuÒjanti. TasmÈ MahÈnÈmo ekaÑ saraÑ oloketvÈ 
“kiliÔÔhagattomhi, nhÈyissÈmi tÈtÈ”ti3 Èha. SÈdhu ayyaka nhÈyathÈti. So 
“ayaÑ maÑ ekato abhuÒjantaÑ ghÈtessati, sayameva me mataÑ seyyo”ti 
kese muÒcitvÈ agge gaÓÔhiÑ katvÈ kesesu4 pÈda~guÔÔhake pavesetvÈ udake 
nimujji. Tassa guÓatejena nÈgabhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. NÈgarÈjÈ kiÑ 
nu kho”ti upadhÈrento taÑ ÒatvÈ tassa santikaÑ ÈgantvÈ taÑ attano phaÓe 
nisÊdÈpetvÈ nÈgabhavanaÑ pavesesi. So dvÈdasa vassÈni tattheva vasi. 
ViÔaÔ|bhopi “mayhaÑ ayyako idÈni Ègamissati, idÈni ÈgamissatÊ”ti 
ÈgamayamÈnova nisÊdi, tasmiÑ aticirÈyante saraÑ5 vicinÈpetvÈ dÊpÈlokena 
purisabbhantarÈnipi6 oloketvÈ adisvÈ “gato bhavissatÊ”ti pakkÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. SÈkiyÈ (Ka) 2. KhÊrapÈyakepi (SÊ, Ka) 3. TÈvÈti (SÊ) 
 4. Kese (SÊ) 5. GharaÑ (SÊ) 6. ParesaÑ vatthantarÈnipi (SÊ, Ka) 
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so rattibhÈge AciravatiÑ patvÈ khandhÈvÈraÑ nivÈsesi. Ekacce antonadiyaÑ 
vÈlukÈpuline nipajjiÑsu, ekacce bahithale, antonipannesupi pubbe 
akatapÈpakammÈ atthi, bahinipannesupi pubbe katapÈpakammÈ atthi, tesaÑ 
nipannaÔÔhÈnesu kipillikÈ uÔÔhahiÑsu. Te “mayhaÑ nipannaÔÔhÈne kipillikÈ, 
mayhaÑ nipannaÔÔhÈne kipillikÈ”ti uÔÔhahitvÈ akatapÈpakammÈ uttaritvÈ 
thale nipajjiÑsu, katapÈpakammÈ otaritvÈ vÈlukÈpuline nipajjiÑsu. TasmiÑ 
khaÓe mahÈmegho uÔÔhahitvÈ ghanavassaÑ1 vassi. NadiyÈ ogho ÈgantvÈ 
ViÔaÔ|bhaÑ saddhiÑ parisÈya samuddameva pÈpesi. Sabbe tattha 
macchakacchapabhakkhÈ ahesuÑ. 

 MahÈjano kathaÑ samuÔÔhÈpesi “sÈkiyÈnaÑ maraÓaÑ ayuttaÑ, ‘evaÑ 
nÈma koÔÔetvÈ koÔÔetvÈ sÈkiyÈ mÈretabbÈ’ti2 ananucchavikametan”ti. SatthÈ 
taÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave imasmiÑ attabhÈve kiÒcÈpi sÈkiyÈnaÑ evaÑ 
maraÓaÑ ayuttaÑ, pubbe katapÈpakammavasena pana yuttamevetehi 
laddhan”ti Èha. KiÑ pana bhante ete pubbe akaÑs|ti. Sabbe ekato hutvÈ 
nadiyaÑ visaÑ pakkhipiÑs|ti. PunekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ViÔaÔ|bho ettake sÈkiye mÈretvÈ Ègacchanto attano 
manorathe matthakaÑ appatteyeva ettakaÑ janaÑ ÈdÈya mahÈsamudde 
macchakacchapabhakkho jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “imesaÑ 
sattÈnaÑ manorathe matthakaÑ appatteyeva maccurÈjÈ suttaÑ gÈmaÑ 
ajjhottharanto mahogho viya jÊvitindriyaÑ chinditvÈ cat|su apÈyasamuddesu 
nimujjÈpetÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 47. “PupphÈni heva pacinantaÑ, byÈsattamanasaÑ3 naraÑ. 
 SuttaÑ gÈmaÑ mahoghova, maccu ÈdÈya gacchatÊ”ti. 

 Tattha byÈsattamanasaÑ naranti sampatte vÈ asampatte vÈ 
laggamÈnasaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ mÈlÈkÈro pupphÈrÈmaÑ pavisitvÈ 
“pupphÈni pacinissÈmÊ”ti tato pupphÈni gahetvÈ4 aÒÒamaÒÒaÑ vÈ gacchaÑ 
patthento sakale pupphÈrÈme manaÑ peseti, “ito cito ca pupphÈni 
pacinissÈmÊ”ti tato pupphÈni aggahetvÈ aÒÒattha manaÑ pesesi, tameva 
gacchaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GhanakarakavassaÑ (SÊ) 2. MÈritÈ (?) 
 3. ByÈsattamÈnasaÑ (SyÈ, Ka) 4. AgahetvÈ (SyÈ, Ka) 
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pacinanto pamÈdamÈpajjati, evameva ekacco pupphÈrÈmasadisaÑ 
paÒcakÈmaguÓamajjhaÑ otaritvÈ manoramaÑ r|paÑ labhitvÈ 
manoramÈnaÑ saddagandharasaphoÔÔhabbÈnaÑ aÒÒataraÑ pattheti. AÒÒo 
tesu vÈ aÒÒataraÑ labhitvÈ aÒÒataraÑ pattheti, r|pameva vÈ labhitvÈ aÒÒaÑ 
apatthento1 tameva assÈdeti, saddÈdÊsu vÈ aÒÒataraÑ. Eseva nayo 
gomahiÑsadÈsidÈsakhettavatthugÈmanigamajanapadÈdÊsu, pabbajitÈnampi 
pariveÓavihÈrapattacÊvarÈdÊs|ti evaÑ paÒcakÈmaguÓasa~khÈtÈni pupphÈni 
eva pacinantaÑ sampatte vÈ asampatte vÈ kÈmaguÓe byÈsattamanasaÑ 
naraÑ. SuttaÑ gÈmanti gÈmassa gehabhitti-ÈdÊnaÑ pana supanavasena 
supanaÑ nÈma natthi, sattÈnaÑ pana suttapamattataÑ upÈdÈya sutto nÈma 
hoti. EvaÑ suttaÑ gÈmaÑ dve tÊÓi yojanÈni ÈyatagambhÊro mahoghova 
maccu ÈdÈya gacchati. YathÈ so mahogho itthipurisagomahiÑsakukkuÔÈdÊsu 
kiÒci anavasesetvÈ sabbaÑ taÑ gÈmaÑ samuddaÑ pÈpetvÈ 
macchakacchapabhakkhaÑ karoti, evameva byÈsattamanasaÑ naraÑ maccu 
ÈdÈya jÊvitindriyamassa chinditvÈ cat|su apÈyasamuddesu nimujjÈpetÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, mahÈjanassa sÈtthikÈ 
desanÈ jÈtÈti. 
 

ViÔaÔ|bhavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. Patip|jikakumÈrivatthu 

 PupphÈni hevÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
Patip|jikaÑ nÈma kumÈrikaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu TÈvatiÑsadevaloke 
samuÔÔhitaÑ. 

 Tattha kira MÈlabhÈrÊ nÈma devaputto accharÈsahassaparivuto uyyÈnaÑ 
pÈvisi. PaÒcasatÈ devadhÊtaro rukkhaÑ Èruyha pupphÈni pÈtenti, paÒcasatÈ 
patitÈni2 pupphÈni gahetvÈ devaputtaÑ ala~karonti. TÈsu ekÈ devadhÊtÈ 
rukkhasÈkhÈyameva cutÈ, sarÊraÑ dÊpasikhÈ viya nibbÈyi. SÈ SÈvatthiyaÑ 
ekasmiÑ kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒataraÑ patthento (SyÈ) 2. PaÒcasatÈhi tÈhi pÈtitÈni (SyÈ) 
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jÈtakÈle jÈtissarÈ hutvÈ “MÈlabhÈrÊdevaputtassa bhariyÈmhÊ”ti anussarantÊ 
vuÉÉhimanvÈya gandhamÈlÈdÊhi p|jaÑ katvÈ sÈmikassa santike 
abhinibbattiÑ1 patthesi. SÈ soÄasavassakÈle parakulaÑ gatÈpi 
salÈkabhattapakkhikabhattavassÈvÈsikÈdÊni datvÈ “ayaÑ me sÈmikassa 
santike nibbattanatthÈya paccayo hot|”ti vadati. AthassÈ bhikkh| “ayaÑ 
kumÈrikÈ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya patimeva patthetÊti patip|jikÈ”ti nÈmaÑ 
kariÑsu. SÈpi nibaddhaÑ ÈsanasÈlaÑ paÔijaggati, pÈnÊyaÑ upaÔÔhapeti, 
ÈsanÈni paÒÒapeti. AÒÒepi manussÈ salÈkabhattÈdÊni dÈtukÈmÈ “amma 
imÈnipi bhikkhusaÑghassa paÔipÈdeyyÈsÊ”ti2 vatvÈ ÈharitvÈ denti. SÈpi etena 
niyÈmena ÈgacchantÊ gacchantÊ ekapadavÈre chapaÒÒÈsa kusaladhamme 
paÔilabhati. TassÈ kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhahi, sÈ dasamÈsaccayena puttaÑ 
vijÈyi, tassa padasÈ gamanakÈle aÒÒampi aÒÒampÊti cattÈro putte paÔilabhi. 

 SÈ ekadivasaÑ dÈnaÑ datvÈ p|jaÑ katvÈ dhammaÑ sutvÈ sikkhÈpadÈni 
rakkhitvÈ divasapariyosÈne taÑ khaÓaÑ nibbattena kenaci rogena kÈlaÑ 
katvÈ attano sÈmikasseva santike nibbatti. ItarÈpi ettakaÑ kÈlaÑ devaputtaÑ 
ala~karonti eva. Devaputto taÑ disvÈ “tvaÑ pÈtova paÔÔhÈya na dissasi, 
kuhiÑ gatÈsÊ”ti Èha. CutÈmhi sÈmÊti. KiÑ vadesÊti. EvametaÑ sÈmÊti. 
KuhiÑ nibbattÈsÊti. SÈvatthiyaÑ kulageheti. KittakaÑ kÈlaÑ tattha ÔhitÈsÊti. 
DasamÈsaccayena mÈtu kucchito nikkhamitvÈ soÄasavassakÈle parakulaÑ 
gantvÈ cattÈro putte vijÈyitvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ tumhe patthetvÈ 
ÈgantvÈ tumhÈkameva santike nibbattÈmhi sÈmÊti. ManussÈnaÑ kittakaÑ 
Èy|ti. Vassasatamattanti. EttakamevÈti. Œma sÈmÊti. EttakaÑ ÈyuÑ gahetvÈ 
nibbattamanussÈ kiÑ nu kho suttapamattÈ kÈlaÑ atikkÈmenti, udÈhu 
dÈnÈdÊni puÒÒÈni karontÊti. KiÑ vadetha sÈmi, asa~khyeyyaÑ ÈyuÑ gahetvÈ 
nibbattÈ viya ajarÈmarÈ viya ca niccaÑ pamattÈ manussÈti. 
MÈlabhÈrÊdevaputtassa mahÈsaÑvego udapÈdi “vassasatamattamÈyuÑ 
gahetvÈ nibbattamanussÈ kira pamattÈ nipajjitvÈ niddÈyanti, kadÈ nu kho 
dukkhÈ muccissantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhinibbattat|ti (Ka) 2. PaÔiyÈdeyyÈsÊti (SÊ) 
 3. Abhi 1. 17; Abhi-®Ôha 1. 177 piÔÔhesu dissanti. 
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manussÈnaÑ pana vassasataÑ1 TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ eko rattindivo, tÈya 
rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiko saÑvaccharo, tena 
saÑvaccharena dibbavassasahassaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ manussagaÓanÈya 
tisso vassakoÔiyo, saÔÔhi ca vassasatasahassÈni honti. TasmÈ tassa 
devaputtassa ekadivasopi nÈtikkanto muhuttasadisova kÈlo ahosi. EvaÑ 
appÈyukamanussÈnaÑ pamÈdo nÈma ativiya ayuttoti. 

 Punadivase bhikkh| gÈmaÑ paviÔÔhÈ ÈsanasÈlaÑ apaÔijaggitaÑ, ÈsanÈni 
apaÒÒattÈni, pÈnÊyaÑ anuÔÔhapitaÑ disvÈ “kahaÑ patip|jikÈ”ti ÈhaÑsu. 
Bhante kahaÑ tumhe taÑ dakkhissatha, hiyyo ayyesu bhuÒjitvÈ gatesu 
sÈyanhasamaye matÈti. TaÑ sutvÈ puthujjanÈ bhikkh| tassÈ upakÈraÑ 
sarantÈ ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhiÑsu. KhÊÓÈsavÈnaÑ dhammasaÑvego 
udapÈdi. Te bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
pucchiÑsu “bhante Patip|jikÈ nÈma upÈsikÈ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya 
nÈnappakÈrÈni puÒÒÈni katvÈ sÈmikameva patthesi, sÈ idÈni matÈ, kahaÑ nu 
kho nibbattÈ”ti. Attano sÈmikasseva santike bhikkhaveti. Natthi bhante 
sÈmikassa santiketi. Na sÈ bhikkhave etaÑ sÈmikaÑ pattheti, 
TÈvatiÑsabhavane tassÈ MÈlabhÈrÊdevaputto nÈma sÈmiko, sÈ tassa 
pupphapilandhanaÔÔhÈnato cavitvÈ puna gantvÈ tasseva santike nibbattÈti. 
EvaÑ kira bhanteti. Œma bhikkhaveti. Aho parittaÑ bhante sattÈnaÑ 
jÊvitaÑ, pÈtova amhe parivisitvÈ sÈyaÑ uppannabyÈdhinÈ matÈti. SatthÈ 
“Èma bhikkhave parittaÑ sattÈnaÑ jÊvitaÑ nÈma, teneva ime satte 
vatthukÈmehi ceva kilesakÈmehi ca atitte eva antako attano vase vattetvÈ 
kandante paridevante gahetvÈ gacchatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 48. “PupphÈni heva pacinantaÑ, byÈsattamanasaÑ naraÑ. 
 AtittaÑyeva kÈmesu, antako kurute vasan”ti. 

 Tattha pupphÈni heva pacinantanti pupphÈrÈme mÈlÈkÈro nÈnÈpupphÈni 
viya attabhÈvapaÔibaddhÈni ceva upakaraÓapaÔibaddhÈni ca 
kÈmaguÓapupphÈni 
______________________________________________________________ 
 1. AmhÈkaÑ pana vassasataÑ (SÊ, SyÈ), amhÈkaÑ pana manussÈnaÑ vassasataÑ (Ka) 
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ocinantameva. ByÈsattamanasaÑ naranti asampattesu patthanÈvasena, 
sampattesu gedhavasena vividhenÈkÈrena ÈsattacittaÑ. AtittaÑyeva 
kÈmes|ti vatthukÈmakilesakÈmesu pariyesanenapi paÔilÈbhenapi 
paribhogenapi nidhÈnenapi atittaÑ eva samÈnaÑ. Antako kurute vasanti 
maraÓasa~khÈto antako kandantaÑ paridevantaÑ gahetvÈ gacchanto attano 
vasaÑ pÈpetÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

Patip|jikakumÈrivatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. MacchariyakosiyaseÔÔhivatthu 

 YathÈpi bhamaro pupphanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto MacchariyakosiyaseÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. Tassa vatthu RÈjagahe 
samuÔÔhitaÑ. 

 RÈjagahanagarassa kira avid|re SakkÈraÑ1 nÈma nigamo ahosi. 
Tattheko Macchariyakosiyo nÈma seÔÔhi asÊtikoÔivibhavo paÔivasati, so 
tiÓaggena telabindumpi paresaÑ na deti, na attanÈ paribhuÒjati. Itissa taÑ 
vibhavajÈtaÑ neva puttadÈrÈdÊnaÑ, na samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthaÑ 
anubhoti, rakkhasapariggahitÈ pokkharaÓÊ viya aparibhogaÑ tiÔÔhati. SatthÈ 
ekadivasaÑ pacc|sasamaye mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya 
sakalalokadhÈtuyaÑ bodhaneyyabandhave olokento 
paÒcacattÈlÊsayojanamatthake vasantassa seÔÔhino sapajÈpatikassa 
sotÈpattiphalassa upanissayaÑ addasa. Tato purimadivase pana so rÈjÈnaÑ 
upaÔÔhÈtuÑ rÈjagehaÑ gantvÈ rÈj|paÔÔhÈnaÑ katvÈ Ègacchanto ekaÑ 
chÈtajjhattaÑ janapadamanussaÑ kummÈsap|raÑ kapallakap|vaÑ2 
khÈdantaÑ disvÈ tattha pipÈsaÑ uppÈdetvÈ attano gharaÑ gantvÈ cintesi 
“sacÈhaÑ kapallakap|vaÑ khÈditukÈmomhÊti vakkhÈmi, bah| manussÈ 
mayÈ saddhiÑ khÈditukÈmÈ bhavissanti, evaÑ me bah|ni 
tilataÓÉulasappiphÈÓitÈdÊni parikkhayaÑ gamissanti. 
______________________________________________________________ 
 1. SakkharaÑ (SÊ), sakkaraÑ (SyÈ) 2. KummÈsap|vaÑ kapallap|vaÑ (SyÈ, Ka) 
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na kassaci kathessÈmÊ”ti taÓhaÑ adhivÈsento carati. So gacchante gacchante 
kÈle uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto jÈto. Tato taÓhaÑ 
adhivÈsetuÑ asakkonto gabbhaÑ pavisitvÈ maÒcake upag|hitvÈ nipajji. 
EvaÑ gatopi dhanahÈnibhayena na kassaci kiÒci kathesi. 

 Atha naÑ bhariyÈ upasa~kamitvÈ piÔÔhiÑ parimajjitvÈ “kiÑ te sÈmi 
aphÈsukaÑ jÈtan”ti pucchi. Na me kiÒci aphÈsukaÑ atthÊti. KiÑ nu kho te 
rÈjÈ kupitoti. RÈjÈpi me na kuppatÊti. Atha kiÑ te puttadhÊtÈhi vÈ 
dÈsakammarÈdÊhi 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, kismiÒci te taÓhÈ 
atthÊ”ti Èha. So vacanaÑ parigilanto1 viya “atthi me taÓhÈ”ti Èha. KiÑ taÓhÈ 
sÈmÊti. Kapallakap|vaÑ khÈditukÈmomhÊti. Atha kimatthaÑ me na kathesi, 
kiÑ tvaÑ daliddosi, idÈni sakalanigamavÈsÊnaÑ pahonake kapallakap|ve 
pacissÈmÊti. KiÑ te etehi, attano kammaÑ katvÈ khÈdissantÊti. Tena hi 
ekaracchavÈsÊnaÑ pahonake pacissÈmÊti. JÈnÈmahaÑ tava 
mahaddhanabhÈvanti. ImasmiÑ gehasÈmante sabbesaÑ pahonakaÑ katvÈ 
pacÈmÊti. JÈnÈmahaÑ tava mahajjhÈsayabhÈvanti. Tena hi te 
puttadÈramattasseva pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. KiÑ te etehÊti. KiÑ pana 
tuyhaÒca mayhaÒca pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. TvaÑ kiÑ karissÈsÊti. Tena 
hi ekakasseva te pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. ImasmiÑ ÔhÈne pacamÈne bah| 
paccÈsÊsanti, sakalataÓÉule ÔhapetvÈ bhinnataÓÉule ca uddhanakapallÈni ca 
ÈdÈya thokaÑ khÊrasappimadhuphÈÓitaÒca gahetvÈ sattabh|mikassa 
pÈsÈdassa uparimatalaÑ Èruyha paca, tatthÈhaÑ ekakova nisÊditvÈ 
khÈdissÈmÊti. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ gahetabbaÑ gÈhÈpetvÈ pÈsÈdaÑ 
abhiruyha dÈsiyo vissajjetvÈ seÔÔhiÑ pakkosÈpesi, so Èdito paÔÔhÈya dvÈrÈni 
pidahanto sabbadvÈresu s|cighaÔikaÑ datvÈ sattamatalaÑ abhiruhitvÈ 
tatthapi dvÈraÑ pidahitvÈ nisÊdi. BhariyÈpissa uddhane aggiÑ jÈletvÈ 
kapallaÑ ÈropetvÈ p|ve pacituÑ Èrabhi. 
______________________________________________________________ 
 1. TassÈ vacanaÑ parihÈsanto (Ka) 
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 Atha SatthÈ pÈtova MahÈmoggallÈnattheraÑ Èmantesi “eso MoggallÈna 
RÈjagahassa avid|re SakkÈranigame MacchariyaseÔÔhi ‘kapallakap|ve 
khÈdissÈmÊ’ti aÒÒesaÑ dassanabhayena sattabh|mike pÈsÈde kapallakap|ve 
pacÈpeti, tvaÑ tattha gantvÈ seÔÔhiÑ dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ ubhopi 
jÈyampatike p|ve ca khÊrasappimadhuphÈÓitÈni ca gÈhÈpetvÈ attano balena 
JetavanaÑ Ènehi, ajjÈhaÑ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ vihÈre eva 
nisÊdissÈmi, p|veheva bhattakiccaÑ karissÈmÊ”ti. 

 Thero “sÈdhu bhante”ti Satthu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tÈvadeva 
iddhibalena taÑ nigamaÑ gantvÈ tassa pÈsÈdassa sÊhapaÒjaradvÈre 
sunivattho supÈruto ÈkÈse eva maÓir|pakaÑ viya aÔÔhÈsi. MahÈseÔÔhino 
theraÑ disvÈva hadayamaÑsaÑ kampi. So ahaÑ evar|pÈnaÑyeva 
dassanabhayena imaÑ ÔhÈnamÈgato, ayaÑ ca bhikkhu È kÈsenÈgantvÈ 
vÈtapÈnadvÈre Ôhitoti. So gahetabbagahaÓaÑ apassanto aggimhi 
pakkhittaloÓasakkharÈ viya dosena1 taÔataÔÈyanto evamÈha “samaÓa ÈkÈse 
ÔhatvÈpi kiÑ labhissasi, ÈkÈse apade padaÑ dassetvÈ ca~kamantopi neva 
labhissasÊ”ti. Thero tasmiÑ eva ÔhÈne aparÈparaÑ ca~kami. SeÔÔhi 
“ca~kamanto kiÑ labhissasi, ÈkÈse palla~kena nisÊdantopi na 
labhissasiyevÈ”ti Èha. Thero palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. Atha naÑ “ÈkÈse 
nisinno kiÑ labhissasi, ÈgantvÈ vÈtapÈnassa ummÈre Ôhitopi na labhissasÊ”ti 
Èha. Thero ummÈre Ôhito. “UmmÈre Ôhitopi kiÑ labhissasi, dh|mÈyantopi2 
na labhissasi evÈ”ti Èha. Theropi dh|mÈyi. SakalapÈsÈdo ekadh|mo ahosi. 
SeÔÔhino akkhÊnaÑ s|ciyÈ vijjhanakÈlo viya ahosi, gehajjhÈyanabhayena 
pana “tvaÑ pajjalantopi na labhissasÊ”ti avatvÈ “ayaÑ samaÓo suÔÔhu laggo, 
aladdhÈ na gamissati, ekamassa p|vaÑ dÈpessÈmÊ”ti bhariyaÑ Èha “bhadde 
ekaÑ khuddakap|vaÑ pacitvÈ samaÓassa p|vaÑ datvÈ uyyojehi nan”ti. SÈ 
thokaÑ eva piÔÔhaÑ kapallapÈtiyaÑ pakkhipi, mahÈp|vo hutvÈ sakalapÈtiÑ 
p|retvÈ uddhumÈto hutvÈ aÔÔhÈsi. 

 SeÔÔhiÑ taÑ disvÈ “bahuÑ tayÈ piÔÔhaÑ gahitaÑ bhavissatÊ”ti sayameva 
dabbikaÓÓena thokaÑ piÔÔhaÑ gahetvÈ pakkhipi, p|vo purimap|vato 
mahantataro 
______________________________________________________________ 
 1. Rosena (SÊ) 2. Dh|pÈyantopi (SÊ) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 235 

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. Ubhopi janÈ koÔiyaÑ gahetvÈ kaÉÉhantÈpi viyojetuÑ 
nÈsakkhiÑsu eva. Athassa p|vehi saddhiÑ vÈyamantasseva sarÊrato sedÈ 
mucciÑsu, pipÈsÈ upacchijji. Tato bhariyaÑ Èha “bhadde na me p|vehi 
attho, pacchiyÈ saddhiÑyeva imassa dehÊ”ti. SÈ pacchiÑ ÈdÈya theraÑ 
upasa~kamitvÈ adÈsi. Thero ubhinnampi dhammaÑ desesi, tiÓÓaÑ 
ratanÈnaÑ guÓaÑ kathesi, “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhan”ti dinnadÈnÈdÊnaÑ 
phalaÑ gaganatale puÓÓacandaÑ viya dassesi. 

 TaÑ sutvÈ pasannacitto hutvÈ seÔÔhi “bhante ÈgantvÈ imasmiÑ palla~ke 
nisÊditvÈ paribhuÒjathÈ”ti Èha. Thero “mahÈseÔÔhi SammÈsambuddho ‘p|ve 
khÈdissÈmÊ’ti paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ vihÈre nisinno, tumhÈkaÑ 
ruciyÈ sati ahaÑ vo nessÈmi, seÔÔhibhariyaÑ p|ve ca khÊrÈdÊni ca 
gaÓhÈpetha, Satthu santikaÑ gamissÈmÈ”ti Èha. KahaÑ pana bhante etarahi 
SatthÈti. Ito paÒcacattÈlÊsayojanamatthake JetavanavihÈre mahÈseÔÔhÊti. 
Bhante kÈlaÑ anatikkamitvÈ ettakaÑ addhÈnaÑ kathaÑ gamissÈmÈti. 
MahÈseÔÔhi tumhÈkaÑ ruciyÈ sati ahaÑ vo attano iddhibalena nessÈmi, 
tumhÈkaÑ pÈsÈde sopÈnasÊsaÑ attano ÔhÈne eva bhavissati, 
sopÈnapariyosÈnaÑ pana vo JetavanadvÈrakoÔÔhake bhavissati, uparipÈsÈdÈ 
heÔÔhÈpÈsÈdaÑ otaraÓakÈlamatteneva JetavanaÑ nessÈmÊti. So “sÈdhu 
bhante”ti sampaÔicchi. 

 Thero sopÈnasÊsaÑ tattheva katvÈ “sopÈnapÈdam|laÑ 
JetavanadvÈrakoÔÔhake hot|”ti adhiÔÔhÈsi. Tatheva ahosi. Iti thero seÔÔhiÑ ca 
seÔÔhibhariyaÒca uparipÈsÈdÈ heÔÔhÈpÈsÈdaÑ otaraÓakÈlato khippataraÑ 
JetavanaÑ sampÈpesi. Te ubhopi SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ kÈlaÑ ÈrocesuÑ. 
SatthÈ bhattaggaÑ pavisitvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena. MahÈseÔÔhi Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
dakkhiÓodakaÑ adÈsi. BhariyÈpissa TathÈgatassa patte p|vaÑ patiÔÔhÈpesi. 
SatthÈ 
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attano yÈpanamattaÑ, gaÓhi, paÒcasatÈ bhikkh|pi yÈpanamattaÑ gaÓhiÑsu. 
SeÔÔhi khÊrasappimadhusakkharÈdÊni dadamÈno na khayaÑ agamÈsi. SatthÈ 
paÒjahi bhikkhusatehi saddhiÑ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpesi. MahÈseÔÔhipi 
saddhiÑ bhariyÈya yÈvadatthaÑ khÈdi. P|vÈnaÑ pariyosÈnameva na 
paÒÒÈyati. SakalavihÈre bhikkh|naÒca vighÈsÈdÈnaÒca dinnesupi pariyanto 
na paÒÒÈyateva. “Bhante p|vÈ parikkhayaÑ na gacchantÊ”ti Bhagavato 
ÈrocesuÑ. Tena hi JetavanadvÈrakoÔÔhake chaÉÉethÈti. Atha ne 
dvÈrakoÔÔhakassa avid|re pabbhÈraÔÔhÈne chaÉÉayiÑsu. YÈvajjatanÈpi1 taÑ 
ÔhÈnaÑ kapallakap|vapabbhÈranteva paÒÒÈyati. MahÈseÔÔhi saha bhariyÈya 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. BhagavÈ 
anumodanamakÈsi. AnumodanÈvasÈne ubhopi sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
SatthÈraÑ vanditvÈ dvÈrakoÔÔhake sopÈnaÑ Èruyha attano pÈsÈdeyeva 
patiÔÔhahiÑsu. 

 Tato paÔÔhÈya seÔÔhi asÊtikoÔidhanaÑ BuddhasÈsaneyeva vikkiri. 
Punadivase sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ bhikkh| 
“passathÈvuso MahÈmoggallÈnattherassa ÈnubhÈvaÑ, anupahacca nÈma 
saddhaÑ, anupahacca bhoge MacchariyaseÔÔhiÑ muhutteneva dametvÈ 
nibbisevanaÑ katvÈ p|ve gÈhÈpetvÈ JetavanaÑ ÈnetvÈ Satthu sammukhaÑ 
katvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesi, aho mahÈnubhÈvo thero”ti therassa guÓaÑ 
kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ kathaÑ sutvÈ ÈgantvÈ “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti 
vutte “bhikkhave kuladamakena nÈma bhikkhunÈ anupahacca saddhaÑ, 
anupahacca bhoge, kulaÑ akilametvÈ aviheÔhetvÈ pupphato reÓuÑ 
gaÓhantena bhamarena viya upasa~kamitvÈ BuddhaguÓaÑ jÈnÈpetabbaÑ, 
tÈdiso mama putto MoggallÈno”ti theraÑ pasaÑsitvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 49. “YathÈpi bhamaro pupphaÑ, vaÓÓagandhamaheÔhayaÑ. 
 Paleti rasamÈdÈya, evaÑ gÈme MunÊ care”ti.  

 Tattha bhamaroti yÈ kÈci madhukarajÈti. Pupphanti pupphÈrÈme 
caranto pupphaÒca vaÓÓaÒca gandhaÒca aheÔhayanto avinÈsento vicaratÊti 
attho. PaletÊti evaÑ caritvÈ yÈvadatthaÑ rasaÑ pivitvÈ aparampi 
madhukaraÓatthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. AjjÈpi (SÊ, SyÈ) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 237 

ÈdÈya paleti, so evaÑ vanagahanaÑ ajjhogÈhetvÈ ekasmiÑ rukkhasusire taÑ 
rajamissakaÑ rasaÑ ÔhapetvÈ anupubbena madhurarasaÑ madhuÑ karoti, 
na tassa pupphÈrÈme vicaritapaccayÈ pupphaÑ vÈ vaÓÓagandhaÑ vÈssa 
vigacchati, atha kho sabbaÑ pÈkatikameva hoti. EvaÑ gÈme MunÊ careti 
evaÑ sekhÈsekhabhedo1 anÈgÈriyamuni kulapaÔipÈÔiyÈ gÈme bhikkhaÑ 
gaÓhanto vicaratÊti attho. Na hi tassa gÈme caraÓapaccayÈ kulÈnaÑ 
saddhÈhÈni vÈ bhogahÈni vÈ honti. SaddhÈpi bhogÈpi pÈkatikÈva honti. 
EvaÑ caritvÈ ca pana nikkhamitvÈ sekhamuni tÈva bahigÈme 
udakaphÈsukaÔÔhÈne saÑghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ nisinno 
akkhabhaÒjanavaÓapaÔicchÈdanaputtamaÑs|pamÈdivasena paccavekkhanto 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ tathÈr|paÑ vanasaÓÉaÑ anupavisitvÈ 
ajjhattikakammaÔÔhÈnaÑ sammasanto cattÈro magge, cattÈri ca 
sÈmaÒÒaphalÈni hatthagatÈneva karoti. Asekhamuni pana 
diÔÔhidhammasukhavihÈramanuyuÒjati. Ayamassa bhamarena saddhiÑ 
madhukaraÓasarikkhatÈ veditabbÈ. Idha pana khÊÓÈsavova adhippeto. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ vatvÈ uttaripi therassa guÓaÑ pakÈsetuÑ 
“na bhikkhave idÈneva MoggallÈnena MacchariyaseÔÔhi damito, pubbepi 
naÑ dametvÈ kammaphalasambandhaÑ jÈnÈpesi evÈ”ti vatvÈ imamatthaÑ 
pakÈsento atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Ubho khaÒjÈ ubho kuÓÊ, ubho visamacakkhukÈ. 
   UbhinnaÑ piÄakÈ jÈtÈ, nÈhaÑ passÈmi Illisan”ti– 

ImaÑ IllisajÈtakaÑ2 kathesÊti. 
 

MacchariyakosiyaseÔÔhivatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. PÈveyyakÈjÊvakavatthu 

 Na paresaÑ vilomÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto PÈveyyaÑ3 nÈma ÈjÊvakaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. SekhÈsekhasa~khÈto (Ka) 2. Khu 5. 18 piÔÔhe. 3. PÈÔhikaÑ (SÊ), pÈÔikaÑ (SyÈ) 
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 SÈvatthiyaÑ kirekÈ gahapatÈnÊ puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ PÈveyyaÑ nÈma 
ÈjÊvakaÑ paÔijaggi. TassÈnantaragharesu manussÈ Satthu dhammadesanaÑ 
sutvÈ ÈgantvÈ “aho acchariyÈ BuddhÈnaÑ dhammadesanÈ”ti nÈnappakÈrehi 
BuddhaguÓe vaÓÓenti. SÈ BuddhÈnaÑ guÓakathaÑ sutvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
dhammaÑ sotukÈmÈ ÈjÊvakassa etamatthaÑ kathetvÈ “gacchissÈmi ahaÑ 
BuddhasantikaÑ ayyÈ”ti Èha. So “mÈ gacchÈhÊ”ti nivÈretvÈ taÑ 
punappunaÑ yÈcamÈnampi nivÈresi eva. SÈ “ayaÑ mama vihÈraÑ gantvÈ 
dhammaÑ sotuÑ na deti, SatthÈraÑ nimantetvÈ idheva dhammaÑ 
suÓissÈmÊ”ti sÈyanhasamaye puttaÑ pakkositvÈ “gaccha tÈta, svÈtanÈya 
SatthÈraÑ nimantehÊti pesesi. So gacchanto paÔhamataraÑ ÈjÊvakassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ vanditvÈ nisÊdi. Atha naÑ so “kahaÑgacchasÊ”ti 
Èha. “MÈtu vacanena SatthÈraÑ nimantetuÑ gacchÈmÊ”ti Èha. MÈ tassa 
santikaÑ gacchÈhÊ”ti. AlaÑ ayya, mama mÈtu bhÈyÈmi, gacchissÈmahanti. 
Etassa katasakkÈraÑ ubhopi khÈdissÈma, mÈ gacchÈhÊti.  
AlaÑ ayya, mÈtÈ me tajjessatÊti. Tena hi gaccha, gantvÈ pana nimantetvÈ 
“amhÈkaÑ gehaÑ asukaÔÔhÈne vÈ asukavÊthiyaÑ vÈ asukamaggena vÈ 
gantabban”ti mÈ Ècikkhi. Santike Ôhito viya aÒÒena maggena gacchanto viya 
palÈyitvÈ ehÊti. So ÈjÊvakassa vacanaÑ sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
nimantetvÈ ÈjÊvakena vuttaniyÈmeneva sabbaÑ katvÈ tassa santikaÑ gantvÈ 
“kiÑ te katan”ti puÔÔho “sabbaÑ kataÑ ayyÈ”ti Èha. “BhaddakaÑ te kataÑ, 
tassa sakkÈraÑ ubhopi khÈdissÈmÈ”ti vatvÈ punadivase ÈjÊvako pÈtova taÑ 
gehaÑ agamÈsi. TaÑ gahetvÈ pacchÈgabbhe nisÊdÈpetuÑ. 

 PaÔivissakamanussÈ taÑ gehaÑ allagomayena upalimpitvÈ 
lÈjapaÒcamÈni pupphÈni vikiritvÈ Satthu nisÊdanatthÈya mahÈrahaÑ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpesuÑ. Buddhehi saddhiÑ aparicitamanussÈ hi ÈsanapaÒÒattiÑ na 
jÈnanti, BuddhÈnaÒca maggadesakena kiccaÑ nÈma natthi, bodhim|le 
dasasahassilokadhÈtuÑ kampetvÈ sambodhiÑ pattadivaseyeva hi nesaÑ 
“ayaÑ maggo nirayaÑ gacchati, ayaÑ tiracchÈnayoniÑ, ayaÑ pettivisayaÑ, 
ayaÑ manussalokaÑ, ayaÑ devalokaÑ, ayaÑ amatamahÈnibbÈnan”ti sabbe 
maggÈ Èvibh|tÈ. GÈmanigamÈdÊnaÑ pana magge vattabbameva natthi. 
TasmÈ SatthÈ pÈtova pattacÊvaramÈdÈya mahÈ-upÈsikÈya gehadvÈraÑ gato. 
SÈ gehÈ nikkhamitvÈ 
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SatthÈraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ antonivesanaÑ pavesetvÈ Èsane 
nisÊdÈpetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena 
parivisi. UpÈsikÈ katabhattakiccassa Satthuno anumodanaÑ kÈretukÈmÈ 
pattaÑ gaÓhi. SatthÈ madhurassarena anumodanadhammakathaÑ Èrabhi. 
UpÈsikÈ “sÈdhu sÈdh|”ti sÈdhukÈraÑ dadamÈnÈ dhammaÑ suÓi. ŒjÊva kopi 
pacchÈgabbhe nisinnova tassÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ dhammaÑ suÓantiyÈ 
saddaÑ sutvÈ sandhÈretuÑ nÈsakkhi. “Na idÈnesÈ mayhan”ti nikkhamitvÈ 
“naÔÔhÈ’si kÈÄakaÓÓi, etassa evaÑ sakkÈraÑ karotÊ”ti nÈnappakÈrena 
upÈsikaÒca SatthÈraÒca akkosanto palÈyi. UpÈsikÈ tassa kathÈya lajjitÈ 
aÒÒathattaÑ gataÑ cittaÑ desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetuÑ nÈsakkhi. Atha 
naÑ SatthÈ kiÑ upÈsike cittaÑ desanÈnugataÑ kÈtuÑ na sakkosÊti. Bhante 
etassa me kathÈya cittaÑ aÒÒathattaÑ upagatanti. SatthÈ “evar|passa 
visabhÈgajanassa kathitaÑ kathaÑ nÈma ÈvajjituÑ na vaÔÔati, evar|paÑ 
asamannÈharitvÈ attano katÈkatameva oloketuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 50. “Na paresaÑ vilomÈni, na paresaÑ katÈkataÑ. 
 Attanova avekkheyya, katÈni akatÈni cÈ”ti. 

 Tattha na paresaÑvilomÈnÊti paresaÑ vilomÈni pharusÈni 
mammacchedakavacanÈni1 na manasikÈtabbÈni. Na paresaÑ katÈkatanti 
“asuko upÈsako assaddho appasanno, nÈpissa gehe kaÔacchubhikkhÈdÊni 
diyyanti, na salÈkabhattÈdÊni, na cÊvarÈdipaccayadÈnaÑ etassa atthi, tathÈ 
asukÈ upÈsikÈ assaddhÈ appasannÈ, nÈpissÈ gehe kaÔacchubhikkhÈdÊni 
diyyanti, na salÈkabhattÈdÊni, na cÊvarÈdipaccayadÈnaÑ etissÈ atthi, tathÈ 
asuko bhikkhu assaddho appasanno, nÈpi upajjhÈyavattaÑ karoti, na 
ÈcariyavattaÑ, na ÈgantukavattaÑ, na gamikavattaÑ, na cetiya~gaÓavattaÑ, 
na uposathÈgÈravattaÑ, na bhojanasÈlÈvattaÑ, na jantÈgharavattÈdÊni, 
nÈpissa kiÒci dhuta~gaÑ atthi, na bhÈvanÈrÈmatÈya ussÈhamattampÊ”ti evaÑ 
paresaÑ katÈkataÑ nÈma na oloketabbaÑ. Attanova avekkheyyÈti “kathaÑ 
bh|tassa me rattindivÈ vÊtivattantÊti pabbajitena abhiÓhaÑ 
paccavekkhitabban”ti2 imaÑ ovÈdaÑ anussaranto saddhÈpabbajito kulaputto 
“kiÑ nu kho ahaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MaccheravacanÈni (Ka) 2. AÑ 3. 325 piÔÔhe. 
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‘AniccaÑ dukkhaÑ anattÈ’ti tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ yoge kammaÑ1 kÈtuÑ 
sakkhiÑ, nÈsakkhin”ti evaÑ attano katÈkatÈni olokeyyÈti. 

 DesanÈvasÈne sÈ upÈsikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

PÈveyyakÈjÊvakavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. ChattapÈÓi-upÈsakavatthu 

 YathÈpi ruciraÑ pupphanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto ChattapÈÓi-upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ hi ChattapÈÓi nÈma upÈsako tipiÔakadharo anagÈmÊ, so 
pÈtova uposathiko hutvÈ Satthu upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. AnÈgÈmi-
ariyasÈvakÈnaÑ hi samÈdÈnavasena uposathakammaÑ nÈma natthi, 
maggeneva tesaÑ brahmacariyaÒca ekabhattikaÒca ÈgataÑ. TenevÈha 
“ghaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro ekabhattiko brahmacÈrÊ sÊlavÈ 
kalyÈÓadhammo”ti2. EvaÑ anÈgÈmino pakatiyÈva ekabhattikÈ ca 
brahmacÈrino ca honti. Sopi tatheva uposathiko hutvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ dhammakathaÑ suÓanto nisÊdi. TasmiÑ samaye 
rÈjÈ pasenadi Kosalo Satthu upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. ChattapÈÓi upÈsako taÑ 
ÈgacchantaÑ disvÈ “uÔÔhÈtabbaÑ nu kho, no”ti cintetvÈ “ahaÑ aggarÈjassa 
santike nisinno, tassa me padesarÈjÈnaÑ disvÈ uÔÔhÈtuÑ na yuttaÑ, rÈjÈ kho 
pana me anuÔÔhahantassa kujjhissati etasmiÑ kujjhantepi neva uÔÔhahissÈmi. 
RÈjÈnaÑ disvÈ uÔÔhahantena hi rÈjÈ garukato hoti, no SatthÈ, tasmÈ neva 
uÔÔhahissÈmÊ”ti na uÔÔhahi. PaÓÉitapurisÈ nÈma garutarÈnaÑ santike nisÊditvÈ 
anuÔÔhahantaÑ disvÈ na kujjhanti. RÈjÈ pana taÑ anuÔÔhahantaÑ disvÈ 
kupitamÈnaso SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ kupitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ “mahÈrÈja ayaÑ ChattapÈÓi upÈsako paÓÉito diÔÔhadhammo 
tipiÔakadharo atthÈnatthakusalo”ti upÈsakassa guÓaÑ kathesi. RaÒÒo tassa 
guÓakathaÑ suÓantasseva cittaÑ mudukaÑ jÈtaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YogakkhemaÑ (SyÈ, Ka) 2. Ma 2. 241 piÔÔhe. 
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 AthekadivasaÑ rÈjÈ uparipÈsÈde Ôhito ChattapÈÓiÑ upÈsakaÑ 
katabhattakiccaÑ chattamÈdÈya upÈhanamÈruyha rÈja~gaÓena gacchantaÑ 
disvÈ pakkosÈpesi. So chattupÈhanaÑ apanetvÈ rÈjÈnamupasa~kamitvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “bho upÈsaka kinte 
chattupÈhanaÑ apanÊtan”ti. “RÈjÈ pakkosatÊ”ti sutvÈ apanetvÈ ÈgatomhÊti. 
Ajja amhÈkaÑ rÈjabhÈvo tumhehi ÒÈto bhavissatÊti. SadÈpi mayaÑ deva 
tumhÈkaÑ rÈjabhÈvaÑ jÈnÈmÈti. Yadi evaÑ kasmÈ purimadivase Satthu 
santike nisinno maÑ disvÈ na uÔÔhahÊti. MahÈrÈja ahaÑ aggarÈjassa santike 
nisinno, padesarÈjÈnaÑ disvÈ uÔÔhahanto Satthari agÈravaÑ pavedeyyaÑ, 
tasmÈ na uÔÔhahinti. Hotu bho, tiÔÔhatetaÑ. Tumhe kira 
diÔÔhadhammikasamparÈyikÈnaÑ atthÈnatthÈnaÑ kusalÈ tipiÔakadharÈ 
amhÈkaÑ antepure dhammaÑ vÈcethÈti. Na sakkomi devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. 
RÈjagehaÑ nÈma mahÈsÈvajjaÑ, duyuttasuyuttakÈni garukÈnettha devÈti. 
MÈ evaÑ vadetha, “purimadivase maÑ disvÈ na uÔÔhitomhÊ”ti mÈ 
kukkuccaÑ karothÈti. Deva gihÊnaÑ vicaraÓaÔÔhÈnaÑ nÈma mahÈsÈvajjaÑ, 
ekaÑ pabbajitaÑ pakkosÈpetvÈ dhammaÑ vÈcÈpethÈti. RÈjÈ “sÈdhu bho, 
gacchatha tumhe”ti taÑ uyyojetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ yÈci 
“bhante MallikÈ ca devÊ VÈsabhakhattiyÈ ca dhammaÑ pariyÈpuÓissÈmÈti 
vadanti, paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ nibaddhaÑ mama gehaÑ gantvÈ 
tÈsaÑ dhammaÑ uddisathÈ”ti. BuddhÈnaÑ nibaddhaÑ ekaÔÔhÈnagamanaÑ 
nÈma natthi mahÈrÈjÈti. Tena hi bhante aÒÒaÑ ekaÑ bhikkhuÑ dethÈti. 
SatthÈ Œnandattherassa bhÈramakÈsi. Thero nibaddhaÑ gantvÈ tÈsaÑ 
uddesaÑ uddisati. TÈsu MallikÈ sakkaccaÑ gahetvÈ sajjhÈyitvÈ uddesaÑ 
paÔicchÈpesi. VÈsabhakhattiyÈ pana neva sakkaccaÑ gaÓhÈti, na sajjhÈyati, 
na uddesaÑ paÔicchÈpetuÑ sakkoti. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ theraÑ pucchi “kimÈnanda upÈsikÈ dhammaÑ 
pariyÈpuÓantÊ”ti. Œma bhanteti. KÈ sakkaccaÑ gaÓhÈtÊti. MallikÈ bhante 
sakkaccaÑ gaÓhÈti, sakkaccaÑ sajjhÈyati, sakkaccaÑ uddesaÑ 
paÔicchÈpetuÑ sakkoti. TumhÈkaÑ pana ÒÈtidhÊtÈ neva sakkaccaÑ gaÓhÈti, 
na sajjhÈyati, na uddesaÑ paÔicchÈpetuÑ sakkotÊti. SatthÈ therassa vacanaÑ 
sutvÈ “Œnanda mayÈ kathitadhammo nÈma sakkaccamasuÓantassa 
aggaÓhantassa asajjhÈyantassa adesentassa vaÓÓasampannaÑ 
agandhakapupphaÑ viya aphalo hoti, sakkaccaÑ  
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pana savanÈdÊni karontassa mahapphalo hoti mahÈnisaÑso”ti vatvÈ imÈ dve 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 51. “YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ, vaÓÓavantaÑ agandhakaÑ. 
 EvaÑ subhÈsitÈ vÈcÈ, aphalÈ hoti akubbato. 
 
 52. YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ, vaÓÓavantaÑ sagandhakaÑ. 
 EvaÑ subhÈsisÈ vÈcÈ, saphalÈ hoti kubbato”ti1. 

 Tattha ruciranti sobhanaÑ. VaÓÓavantanti vaÓÓasaÓÔhÈnasampannaÑ, 
agandhakanti gandhavirahitaÑ 
pÈlibhaddakagirikaÓÓikajayasumanÈdibhedaÑ. EvaÑ subhÈsitÈ vÈcÈti 
subhÈsitÈ vÈcÈ nÈma tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ, taÑ 
vaÓÓasaÓÔhÈnasampannaÑ agandhakapupphasadisaÑ. YathÈ pana 
agandhakapupphaÑ yo naÑ dhÈreti, tassa sarÊre gandhaÑ na pharati, evaÑ 
etampi yo naÑ sakkaccaÑ savanÈdÊhi na samÈcarati, tassa sakkaccaÑ 
asamÈcarantassa yaÑ tattha kattabbaÑ, taÑ akubbato sutagandhaÒca2 
vÈcÈgandhaÒca3 paÔipattigandhaÒca na Èvahati aphalÈ hoti. Tena vuttaÑ 
“evaÑ subhÈsitÈ vÈcÈ, aphalÈ hoti akubbato”ti. Sagandhakanti 
campakanÊluppalÈdibhedaÑ. Evanti yathÈ taÑ pupphaÑ dhÈrentassa sarÊre 
gandho pharati, evaÑ TepiÔakabuddhavacanasa~khÈtÈ subhÈsitÈ vÈcÈpi. 
Kubbatoti1 yo sakkaccaÑ savanÈdÊhi tattha kattabbaÑ karoti, sÈ assa 
puggalassa saphalÈ hoti, sutagandhavÈcÈgandhapaÔipattigandhÈnaÑ 
Èvahanato mahapphalÈ hoti, mahÈnisaÑsÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

ChattapÈÓi-upÈsakavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. VisÈkhÈvatthu 

 YathÈpi puppharÈsimhÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
upanisssÈya PubbÈrÈme viharanto VisÈkhaÑ upÈsikaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Pakubbatoti (SÊ), sukubbatoti (SyÈ), sakubbatoti (Ka) 
 2. SutagandhaÑ (SÊ) 3. CÈgagandhaÒca (SÊ), dhÈraÓagandhaÒca (SyÈ) 
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 SÈ kira A~garaÔÔhe Bhaddiyanagare MeÓÉakaseÔÔhiputtassa 
DhanaÒcayaseÔÔhino aggamahesiyÈ SumanadeviyÈ kucchismiÑ nibbatti, 
tassÈ sattavassikakÈle SatthÈ selabrÈhmaÓÈdÊnaÑ bodhaneyyabandhavÈnaÑ 
upanissayasampadaÑ disvÈ mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro cÈrikaÑ caramÈno 
taÑ nagaraÑ pÈpuÓi. 

 TasmiÑ ca samaye MeÓÉako gahapati tasmiÑ nagare paÒcannaÑ 
mahÈpuÒÒÈnaÑ jeÔÔhako hutvÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ karoti1. PaÒca mahÈpuÒÒÈ 
nÈma MeÓÉako seÔÔhi, CandapadumÈ nÈma tasseva jeÔÔhakabhariyÈ, tasseva 
jeÔÔhakaputto DhanaÒcayo nÈma, tassa bhariyÈ SumanadevÊ nÈma, 
MeÓÉakaseÔÔhino dÈso PuÓÓo nÈmÈti. Na kevalaÒca MeÓÉakaseÔÔhiyeva, 
BimbisÈraraÒÒo pana vijite paÒca amitabhogÈ nÈma ahesuÑ Jotiko JaÔilo 
MeÓÉako PuÓÓako KÈkavaliyoti. Tesu ayaÑ MeÓÉakaseÔÔhi Dasabalassa 
attano nagaraÑ sampattabhÈvaÑ ÒatvÈ puttassa DhanaÒcayaseÔÔhino 
dhÊtaraÑ VisÈkhaÑ dÈrikaÑ pakkosÈpetvÈ Èha “amma tuyhampi ma~galaÑ, 
amhÈkampi ma~galaÑ, tava parivÈrehi paÒcahi dÈrikÈsatehi saddhiÑ paÒca 
rathasatÈni Èruyha paÒcahi dÈsisatehi parivutÈ Dasabalassa paccuggamanaÑ 
karohÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tathÈ akÈsi. KÈraÓÈkÈraÓesu pana 
kusalattÈ yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ 
pattikÈva SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AthassÈ 
cariyÈvasena2 SatthÈ dhammaÑ desesi. SÈ desanÈvasÈne paÒcahi 
dÈrikÈsatehi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. MeÓÉakaseÔÔhipi kho 
SatthÈramupasa~kamitvÈ dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
svÈtanÈya nimantetvÈ punadivase attano nivesane paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ eteneva 
upÈyena aÉÉhamÈsaÑ3 mahÈdÈnamadÈsi. SatthÈ Bhaddiyanagare 
yathÈbhirantaÑ viharitvÈ pakkÈmi. 

 Tena kho pana samayena BimbisÈro ca pasenadi Kosalo ca 
aÒÒamaÒÒaÑ bhaginipatikÈ honti. AthekadivasaÑ KosalarÈjÈ cintesi 
“BimbisÈrassa vijite paÒca amitabhogÈ mahÈpuÒÒÈ vasanti, mayhaÑ vijite 
ekopi tÈdiso natthi, yaÑn|nÈhaÑ BimbisÈrassa santikaÑ gantvÈ ekaÑ 
mahÈpuÒÒaÑ yÈceyyan”ti. So tattha gantvÈ raÒÒÈ katapaÔisanthÈro 
“kiÑkÈraÓÈ 
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ÈgatosÊ”ti puÔÔho “tumhÈkaÑ vijite paÒca amitabhogÈ mahÈpuÒÒÈ vasanti, 
tato ekaÑ gahetvÈ gamissÈmÊti Ègatomhi, tesu me ekaÑ dethÈ”ti Èha. 
“MahÈkulÈni amhehi cÈletuÑ na sakkÈ”ti Èha. “AhaÑ aladdhÈ na 
gamissÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ amaccehi saddhiÑ mantetvÈ “jotikÈdÊnaÑ 
mahÈkulÈnaÑ cÈlanaÑ nÈma mahÈpathaviyÈ cÈlanasadisaÑ, 
MeÓÉakamahÈseÔÔhissa putto DhanaÒcayaseÔÔhi nÈma atthi, tena saddhiÑ 
mantetvÈ paÔivacanaÑ te dassÈmÊ”ti vatvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ tÈta KosalarÈjÈ 
“ekaÑ dhanaseÔÔhiÑ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti vadati, tvaÑ tena saddhiÑ 
gacchÈhÊti. Tumhesu pahiÓantesu gamissÈmi devÈti. Tena hi parivacchaÑ1 
katvÈ gaccha tÈtÈti. So attano kattabbayuttakamakÈsi. RÈjÈpissa mahantaÑ 
sakkÈraÑ katvÈ “imaÑ ÈdÈya gacchathÈ”ti PasenadirÈjÈnaÑ uyyojesi. So 
taÑ ÈdÈya sabbattha ekarattivÈsena gacchanto ekaÑ phÈsukaÔÔhÈnaÑ patvÈ 
nivÈsaÑ gaÓhi. Atha naÑ DhanaÒcayaseÔÔhi pucchi “idaÑ kassa vijitan”ti. 
MayhaÑ seÔÔhÊti. KÊva d|ro ito SÈvatthÊti. Sattayojanamatthaketi2. 
AntonagaraÑ sambÈdhaÑ, amhÈkaÑ parijano mahanto, sace rocetha, idheva 
vaseyyÈma devÈti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tasmiÑ ÔhÈne nagaraÑ 
mÈpetvÈ tassa datvÈ agamÈsi. TasmiÑ padese sayaÑ3 vasanaÔÔhÈnassa 
gahitattÈ nagarassa SÈketantveva nÈmaÑ ahosi. 

 SÈvatthiyampi kho MigÈraseÔÔhino putto PuÓÓavaÉÉhanakumÈro nÈma 
vayappatto ahosi. Atha naÑ mÈtÈpitaro vadiÑsu “tÈta tava ruccanaÔÔhÈne 
ekaÑ dÈrikaÑ upadhÈrehÊ”ti. MayhaÑ evar|pÈya bhariyÈya4 kiccaÑ 
natthÊti. Putta mÈ evaÑ kari, kulaÑ nÈma aputtakaÑ na tiÔÔhatÊti. So 
punappunaÑ vuccamÈno “tena hi paÒcakalyÈÓasamannÈgataÑ dÈrikaÑ 
labhamÈno tumhÈkaÑ vacanaÑ karissÈmÊ”ti Èha. KÈni panetÈni paÒca 
kalyÈÓÈni nÈma tÈtÈti. KesakalyÈÓaÑ maÑsakalyÈÓaÑ aÔÔhikalyÈÓaÑ 
chavikalyÈÓaÑ vayakalyÈÓanti. MahÈpuÒÒÈya hi itthiyÈ kesÈ 
morakalÈpasadisÈ hutvÈ muÒcitvÈ vissaÔÔhÈ nivÈsanantaÑ paharitvÈ 
nivattitvÈ uddhaggÈ tiÔÔhanti, idaÑ kesakalyÈÓaÑ nÈma, dantÈvaraÓaÑ 
bimbaphalasadisaÑ vaÓÓasampannaÑ samaÑ suphusitaÑ 
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hoti, idaÑ maÑsakalyÈÓaÑ nÈma, dantÈ sukkÈ samÈ aviraÄÈ ussÈpetvÈ 
Ôhapitavajirapanti viya samacchinnasa~khapanti viya ca sobhanti, idaÑ 
aÔÔhikalyÈÓaÑ nÈma, kÈÄiyÈ cuÓÓakÈdÊhi1 avilitto eva chavivaÓÓo siniddho 
nÊluppaladÈmasadiso hoti, odÈtÈya ca kaÓikÈrapupphadÈmasadiso hoti, idaÑ 
chavikalyÈÓaÑ nÈma, dasakkhattuÑ vijÈtÈpi kho pana sakiÑ vijÈtÈ viya 
avigatayobbanÈyeva hoti, idaÑ vayakalyÈÓaÑ nÈma hoti. Athassa 
mÈtÈpitaro aÔÔhuttarasatabrÈhmaÓe nimantetvÈ bhojetvÈ 
“paÒcakalyÈÓasamannÈgatÈ itthiyo nÈma hontÊ”ti pucchiÑsu. Œma hontÊti. 
“Tena hi evar|paÑ dÈrikaÑ pariyesituÑ aÔÔha janÈ gacchant|”ti bahuÑ 
dhanaÑ datvÈ “ÈgatakÈle vo kattabbaÑ jÈnissÈma, gacchatha, evar|paÑ 
dÈrikaÑ pariyesatha, diÔÔhakÈle ca imaÑ pilandhanaÑ dadeyyÈthÈ”ti 
satasahassagghanikaÑ suvaÓÓamÈlaÑ datvÈ uyyojesuÑ. 

 Te mahantamahantÈni nagarÈni gantvÈ pariyesamÈnÈ 
paÒcakalyÈÓasamannÈgataÑ dÈrikaÑ adisvÈ nivattitvÈ ÈgacchantÈ 
vivaÔanakkhattadivase SÈketaÑ anuppattÈ “ajja amhÈkaÑ kammaÑ 
nipphajjissatÊ”ti cintayiÑsu. TasmiÑ pana nagare anusaÑvaccharaÑ 
vivaÔanakkhattaÑ nÈma hoti. TadÈ bahi anikkhamanakulÈnipi parivÈrena 
saddhiÑ gehÈ nikkhamitvÈ appaÔicchannena sarÊrena padasÈva nadÊtÊraÑ 
gacchanti. TasmiÑ divase khattiyamahÈsÈlÈdÊnaÑ puttÈpi “attano 
samÈnajÈtikaÑ manÈpaÑ kuladÈrikaÑ disvÈ mÈlÈguÄena parikkhipissÈmÈ”ti 
taÑ taÑ maggaÑ nissÈya tiÔÔhanti. Tepi kho brÈhmaÓÈ nadÊtÊre ekaÑ sÈlaÑ 
pavisitvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ khaÓe VisÈkhÈ pannarasasoÄasavassuddesikÈ 
hutvÈ sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitÈ paÒcahi kumÈrikÈsatehi parivutÈ “nadiÑ 
gantvÈ nhÈyissÈmÊ”ti taÑ padesaÑ pattÈ, atha kho megho uÔÔhahitvÈ pÈvassi. 
PaÒcasatÈ kumÈrikÈyo vegena gantvÈ sÈlaÑ pavisiÑsu. BrÈhmaÓÈ olokentÈ 
tÈsu ekampi paÒcakalyÈÓasamannÈgataÑ na passiÑsu. Atha VisÈkhÈ 
pakatigamaneneva sÈlaÑ pÈvisi. VatthÈbharaÓÈni temiÑsu. BrÈhmaÓÈ tassÈ 
cattÈri kalyÈÓÈni disvÈ dante passitukÈmÈ “alasajÈtikÈ amhÈkaÑ dhÊtÈ, etissÈ 
sÈmiko kaÒcikamattampi na labhissati maÒÒe”ti aÒÒamaÒÒaÑ kathayiÑsu. 
Atha 
______________________________________________________________ 
 1. VaÓÓakÈdÊhi (SÊ, Ka) 

 



246 KhuddakanikÈya   

ne VisÈkhÈ Èha “kaÑ vadetha tumhe”ti. TaÑ kathema ammÈti. MadhurÈ hi 
tassÈ saddo kaÑsatÈÄasaro viya niccharati. Atha ne puna madhurasaddena 
“kiÑ kÈraÓÈ bhaÓathÈ”ti pucchi. Tava parivÈritthiyo vatthÈla~kÈre atemetvÈ 
vegena sÈlaÑ paviÔÔhÈ, tuyhaÑ ettakaÑ ÔhÈnaÑ vegena Ègamanamattampi 
natthi, vatthÈbharaÓÈni temetvÈ ÈgatÈsi, tasmÈ kathema ammÈti. 

 TÈtÈ evaÑ mÈ vadetha, ahaÑ etÈhi balavatarÈ, kÈraÓaÑ pana 
sallakkhetvÈ javena nÈgatÈmhÊti. KiÑ ammÈti. TÈtÈ cattÈro janÈ javamÈnÈ 
na sobhanti, aparampi kÈraÓaÑ atthÊti. Katame cattÈro janÈ javamÈnÈ na 
sobhanti ammÈti. TÈtÈ abhisittarÈjÈ tÈva sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉito kacchaÑ 
bandhitvÈ rÈja~gaÓe javamÈno na sobhati, “kiÑ ayaÑ rÈjÈ gahapatiko viya 
dhÈvatÊ”ti aÒÒadatthu garahaÑ labhati, saÓikaÑ gacchantova sobhati. RaÒÒo 
ma~galahatthÊpi ala~kato javamÈno na sobhati, vÈraÓalÊÄÈya gacchantova 
sobhati. Pabbajito javamÈno na sobhati, “kiÑ ayaÑ samaÓo gihÊ viya 
dhÈvatÊ”ti kevalaÑ garahameva labhati, samitagamanena1 pana sobhati. ItthÊ 
javamÈnÈ na sobhati, “kiÑ esÈ itthÊ puriso viya dhÈvatÊ”ti garahitabbÈva 
hoti, ime cattÈro janÈ javamÈnÈ na sobhanti tÈtÈti. KatamaÑ pana aparaÑ 
kÈraÓaÑ ammÈti. TÈtÈ mÈtÈpitaro nÈma dhÊtaraÑ a~gapacca~gÈni 
saÓÔhÈpetvÈ posenti. MayaÑ hi vikkiÓeyyabhaÓÉaÑ nÈma, amhe 
parakulapesanatthÈya posenti. Sace javamÈnÈnaÑ nivatthadussakaÓÓe vÈ2 
akkamitvÈ bh|miyaÑ vÈ pakkhalitvÈ patitakÈle hattho vÈ pÈdo vÈ bhijjeyya, 
kulasseva bhÈro bhaveyya, pasÈdhanabhaÓÉaÑ pana me temetvÈ sussissati. 
ImaÑ kÈraÓaÑ sallakkhetvÈ na dhÈvitÈmhi tÈtÈti. 

 BrÈhmaÓÈ tassÈ kathanakÈle dantasampattiÑ disvÈ “evar|pÈ no 
dantasampatti na diÔÔhapubbÈ”ti tassÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ “amma 
tuyhamevesÈ anucchavikÈ”ti vatvÈ taÑ suvaÓÓamÈlaÑ pilandhayiÑsu3. 
Atha ne pucchi “kataranagarato ÈgatÈ’ttha tÈtÈ”ti. SÈvatthito ammÈti. 
SeÔÔhikulaÑ kataraÑ nÈmÈti. MigÈraseÔÔhi nÈma ammÈti. Ayyaputto 
______________________________________________________________ 
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ko nÈmÈti. PuÓÓavaÉÉhanakumÈro nÈma ammÈti. SÈ “samÈnajÈtikaÑ no 
kulan”ti adhivÈsetvÈ pitu sÈsanaÑ pahiÓi “amhÈkaÑ rathaÑ peset|”ti. 
KiÒcÈpi hi sÈ ÈgamanakÈle padasÈ ÈgatÈ, suvaÓÓamÈlÈya pana 
pilandhanakÈlato paÔÔhÈya tathÈ gantuÑ na labhati, issaradÈrikÈ rathÈdÊhi 
gacchanti, itarÈ pakatiyÈnakaÑ vÈ abhiruhanti, chattaÑ vÈ tÈlapaÓÓaÑ vÈ 
upari karonti, tasmimpi asati nivatthasÈÔakassa dasantaÑ ukkhipitvÈ aÑse 
khipantÈ gacchanti eva. TassÈ pana pitÈ paÒca rathasatÈni pesesi. SÈ 
saparivÈrÈ rathaÑ Èruyha gatÈ. BrÈhmaÓÈpi ekatova agamaÑsu. Atha ne 
seÔÔhi pucchi “kuto ÈgatÈtthÈ”ti. SÈvatthito mahÈseÔÔhÊti. SeÔÔhi kataro 
nÈmÈti. MigÈraseÔÔhi nÈmÈti. Putto ko nÈmÈti. PuÓÓavaÉÉhanakumÈro nÈma 
mahÈseÔÔhÊti. DhanaÑ kittakanti. CattÈlÊsakoÔiyo mahÈseÔÔhÊti. “DhanaÑ tÈva 
amhÈkaÑ dhanaÑ upÈdÈya kÈkaÓikamattaÑ, dÈrikÈya pana ÈrakkhamattÈya1 
laddhakÈlato paÔÔhÈya kiÑ aÒÒena kÈraÓenÈ”ti adhivÈsesi. So tesaÑ 
sakkÈraÑ katvÈ ekÈhadvÊhaÑ vasÈpetvÈ uyyojesi. 

 Te SÈvatthiÑ gantvÈ MigÈraseÔÔhissa “laddhÈ no dÈrikÈ”ti ÈrocayiÑsu. 
Kassa dhÊtÈti, DhanaÒcayaseÔÔhinoti. So “mahÈkulassa me dÈrikÈ laddhÈ, 
khippameva naÑ ÈnetuÑ vaÔÔatÊ”ti tattha gamanatthaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ 
“mahÈkulaÑ etaÑ mayÈ BimbisÈrassa santikÈ ÈnetvÈ SÈkete nivesitaÑ, tassa 
sammÈnaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti ahampi ÈgamissÈmÊ”ti Èha. So “sÈdhu devÈ”ti 
vatvÈ DhanaÒcayaseÔÔhino sÈsanaÑ pesesi “mayi Ègacchante rÈjÈpi 
Ègamissati, mahantaÑ rÈjabalaÑ ettakassa janassa kattabbayuttakaÑ kÈtuÑ 
sakkhissasi, na sakkhissasÊ”ti. Itaropi “sacepi dasa rÈjÈno Ègacchanti, 
Ègacchant|”ti paÔisÈsanaÑ pesesi. MigÈraseÔÔhi tÈva mahante nagare 
gehagopakamattaÑ ÔhapetvÈ sesajanaÑ ÈdÈya gantvÈ aÉÉhayojanamatte 
ÔhÈne ÔhatvÈ “ÈgatÈmhÈ”ti sÈsanaÑ pahiÓi. DhanaÒcayaseÔÔhi 
bahupaÓÓÈkÈraÑ pesetvÈ dhÊtarÈ saddhiÑ mantesi “amma sasuro kira te 
KosalaraÒÒÈ saddhiÑ Ègato, tassa kataraÑ gehaÑ paÔijaggitabbaÑ, raÒÒo 
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kataraÑ, uparÈjÈdÊnaÑ katarÈnÊ”ti. PaÓÉitÈ seÔÔhidhÊtÈ vajiraggatikhiÓaÒÈÓÈ 
kappasatasahassaÑ patthitapatthanÈ abhinÊhÈrasampannÈ “sasurassa me 
asukagehaÑ paÔijaggatha, raÒÒo asukagehaÑ, uparÈjÈdÊnaÑ asukÈnÊ”ti 
saÑvidahitvÈ dÈsakammakare pakkosÈpetvÈ “ettakÈ raÒÒo kattabbakiccaÑ 
karotha, ettakÈ uparÈjÈdÊnaÑ, hatthi-assÈdayopi tumheyeva paÔijaggatha, 
assabandhÈdayopi ÈgantvÈ ma~galachaÓaÑ anubhavissantÊ”ti saÑvidahi. 
KiÑ kÈraÓÈ? “MayaÑ VisÈkhÈya ma~galaÔÔhÈnaÑ gantvÈ na kiÒci 
labhimha, assarakkhaÓÈdÊni karontÈ sukhaÑ na vicarimhÈ”ti1 keci vattuÑ 
mÈ labhiÑs|ti. 

 TaÑ divasameva VisÈkhÈya pitÈ paÒcasate suvaÓÓakÈre pakkosÈpetvÈ 
“dhÊtu me mahÈlatÈpasÈdhanaÑ nÈma karothÈ”ti rattasuvaÓÓassa 
nikkhasahassaÑ, tadanur|pÈni ca rajatamaÓimuttÈpavÈÄavajirÈdÊni dÈpesi. 
RÈjÈ katipÈhaÑ vasitvÈva DhanaÒcayaseÔÔhissa sÈsanaÑ pahiÓi “na sakkÈ 
seÔÔhinÈ amhÈkaÑ ciraÑ posanaÑ nÈma kÈtuÑ, dÈni dÈrikÈya gamanakÈlaÑ 
jÈnÈt|”ti. Sopi raÒÒo sÈsanaÑ pesesi “idÈni vassakÈlo Ègato, na sakkÈ 
catumÈsaÑ vicarituÑ, tumhÈkaÑ balakÈyassa yaÑ yaÑ laddhuÑ vaÔÔati, 
sabbaÑ taÑ mama bhÈro, mayÈ pesitakÈle devo gamissatÊ”ti. Tato paÔÔhÈya 
SÈketanagaraÑ niccanakkhattaÑ viya ahosi. RÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbesaÑ 
mÈlÈgandhavatthÈdÊni paÔiyattÈneva honti. Tato te janÈ cintayiÑsu “seÔÔhi 
amhÈkameva sakkÈraÑ karotÊ”ti, evaÑ tayo mÈsÈ atikkantÈ, pasÈdhanaÑ 
pana tÈva na niÔÔhÈti. KammantÈdhiÔÔhÈyakÈ ÈgantvÈ seÔÔhino ÈrocesuÑ 
“aÒÒaÑ asantaÑ nÈma natthi, balakÈyassa pana bhattapacanadÈr|ni 
nappahontÊ”ti. Gacchatha tÈtÈ, imasmiÑ nagare parijiÓÓÈ hatthisÈlÈdayo 
ceva parijiÓÓakÈni ca gehÈni gahetvÈ pacathÈti. EvaÑ pacantÈnampi 
aÉÉhamÈso atikkanto. Tato punapi “dÈr|ni natthÊ”ti ÈrocayiÑsu. ImasmiÑ 
kÈle na sakkÈ dÈr|ni laddhuÑ, dussakoÔÔhÈgÈrÈni vivaritvÈ th|lasÈÔakehi 
vaÔÔiyo katvÈ telacÈÔÊsu temetvÈ bhattaÑ pacathÈti. Te aÉÉhamÈsaÑ tathÈ 
akaÑsu. EvaÑ cattÈro mÈsÈ atikkantÈ, pasÈdhanampi niÔÔhitaÑ. 

 TasmiÑ pasÈdhane catasso vajiranÈÄiyo upayogaÑ agamaÑsu, 
muttÈnaÑ ekÈdasa nÈÄiyo, pavÈÄassa bÈvÊsati nÈÄiyo, maÓÊnaÑ 
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tettiÑsa nÈÄiyo. Iti etehi ca aÒÒehi ca ratanehi niÔÔhÈnaÑ agamÈsi. 
AsuttamayaÑ pasÈdhanaÑ rajatena suttakiccaÑ kariÑsu. TaÑ sÊse 
paÔimukkaÑ pÈdapiÔÔhiÑ1 gacchati. TasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne muddikÈ yojetvÈ 
katÈ suvaÓÓamayÈ gaÓÔhikÈ honti, rajatamayÈ pÈsakÈ, matthakamajjhe ekÈ 
muddikÈ, dvÊsu kaÓÓapiÔÔhÊsu dve, galavÈÔake ekÈ, dvÊsu jatt|su dve, dvÊsu 
kapparesu dve, dvÊsu kaÔipassesu dveti. TasmiÑ kho pana pasÈdhane ekaÑ 
moraÑ kariÑsu, tassa dakkhiÓapakkhe rattasuvaÓÓamayÈni paÒca 
pattasatÈni ahesuÑ, vÈmapakkhe paÒca pattasatÈni, tuÓÉaÑ pavÈÄamayaÑ, 
akkhÊni maÓimayÈni, tathÈ gÊvÈ ca piÒchÈni ca, pattanÈÄiyo rajatamayÈ, tathÈ 
ja~ghÈyo. So VisÈkhÈya matthakamajjhe pabbatak|Ôe ÔhatvÈ naccanamay|ro 
viya khÈyati. PattanÈÄisahassassa saddo dibbasa~gÊtaÑ viya 
paÒca~gikat|riyaghoso viya ca pavattati. SantikaÑ upagatÈyeva tassÈ2 
amorabhÈvaÑ jÈnanti. PasÈdhanaÑ navakoÔi-agghanakaÑ ahosi, 
satasahassaÑ hatthakammam|laÑ dÊyittha. 

 Kissa pana nissandena tÈyetaÑ pasÈdhanaÑ laddhanti? SÈ kira 
KassapasammÈsambuddhakÈle vÊsatiyÈ bhikkhusahassÈnaÑ cÊvarasÈÔakaÑ 
datvÈ suttampi s|ciyopi rajanampi attano santakameva adÈsi. Tassa 
cÊvaradÈnassa nissandena imaÑ mahÈlatÈpasÈdhanaÑ labhi. ItthÊnaÑ hi 
cÊvaradÈnaÑ mahÈlatÈpasÈdhanabhaÓÉena matthakaÑ pappoti, purisÈnaÑ 
iddhimayapattacÊvarenÈti. EvaÑ mahÈseÔÔhi cat|hi mÈsehi dhÊtu 
parivacchaÑ katvÈ tassÈ deyyadhammaÑ dadamÈno kahÈpaÓap|rÈni paÒca 
sakaÔasatÈni adÈsi. SuvaÓÓabhÈjanap|rÈni paÒca, rajatabhÈjanap|rÈni paÒca, 
tambabhÈjanap|rÈni paÒca, pattuÓÓavatthakoseyyavatthap|rÈni3 paÒca, 
sappip|rÈni paÒca, telap|rÈni paÒca, sÈlitaÓÉulap|rÈni paÒca, 
na~galaphÈlÈdi-upakaraÓap|rÈni paÒcasakaÔasatÈni adÈsi. EvaÑ kirassa 
ahosi “mama dhÊtu gataÔÔhÈne ‘asukena nÈma me attho’ti mÈ parassa 
gehadvÈraÑ pahiÓÊ”ti. TasmÈ4 sabb|pakaraÓÈni dÈpesi. EkekasmiÑ rathe 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ tisso tisso vaÓÓadÈsiyo ÔhapetvÈ paÒca rathasatÈni 
adÈsi. “EtaÑ5 nhÈpentiyo bhojentiyo ala~karontiyo vicarathÈ”ti 
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diyaÉÉhasahassaparicÈrikÈyo adÈsi. Athassa etadahosi “mama dhÊtu gÈvo 
dassÈmÊ”ti. So purise ÈÓÈpesi “gacchatha bhaÓe c|Äavajassa dvÈraÑ 
vivaritvÈ tÊsu gÈvutesu tisso bheriyo gahetvÈ tiÔÔhatha, puthulato 
usabhamatte ÔhÈne ubhosu passesu tiÔÔhatha, gÈvÊnaÑ tato paraÑ gantuÑ mÈ 
adattha, evaÑ ÔhitakÈle bherisaÒÒaÑ kareyyÈthÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. Te 
gÈvÊnaÑ vajato nikkhamitvÈ gÈvutaÑ gatakÈle bherisaÒÒaÑ akaÑsu, puna 
aÉÉhayojanaÑ gatakÈle akaÑsu. Punapi tigÈvutaÑ gatakÈle bherisaÒÒaÑ 
akaÑsu, puthulato gamanaÒca nivÈresuÑ. EvaÑ dÊghato tigÈvute, puthulato 
usabhamatte ÔhÈne gÈviyo aÒÒamaÒÒaÑ nighaÑsantiyo aÔÔhaÑsu. 

 MahÈseÔÔhi “mama dhÊtu ettakÈ gÈvo alaÑ, dvÈraÑ pidahathÈ”ti 
vajadvÈraÑ pidahÈpesi. DvÈrasmiÑ pidahite VisÈkhÈya puÒÒabalena 
balavagÈvo ca dhenuyo ca uppatitvÈ uppatitvÈ nikkhamiÑsu. ManussÈnaÑ 
vÈrentÈnaÑ vÈrentÈnameva saÔÔhisahassÈ balavagÈvo ca saÔÔhisahassÈ 
dhenuyo ca nikkhantÈ, tattakÈ balavavacchÈ tÈsaÑ dhen|naÑ usabhÈ 
uppatitvÈ anubandhÈ ahesuÑ1. Kissa pana nissandena evaÑ gÈvo gatÈti? 
NivÈrentÈnaÑ nivÈrentÈnaÑ dinnadÈnassa. SÈ kira 
KassapasammÈsambuddhakÈle Kikissa raÒÒo sattannaÑ dhÊtÈnaÑ kaniÔÔhÈ 
Sa~ghadÈsÊ nÈma hutvÈ vÊsatiyÈ bhikkhusahassÈnaÑ paÒcagorasadÈnaÑ 
dadamÈnÈ therÈnaÒca daharÈnaÒca sÈmaÓerÈnaÒca pattaÑ pidahitvÈ “alaÑ 
alan”ti nivÈrentÈnampi “idaÑ madhuraÑ, idaÑ manÈpan”ti adÈsi. EvaÑ 
tassa nissandena vÈriyamÈnÈpi gÈvo nikkhamiÑsu. SeÔÔhinÈ ettakassa 
dhanassa dinnakÈle seÔÔhibhariyÈ Èha “tumhehi mayhaÑ dhÊtu sabbaÑ 
saÑvidahitaÑ, veyyÈvaccakarÈ pana dÈsadÈsiyo na saÑvidahitÈ, kiÑ 
kÈraÓÈ”ti. “Mama dhÊtari sasinehanissinehÈnaÑ jÈnanatthaÑ. AhaÑ hi tÈya 
saddhiÑ agacchamÈnake gÊvÈya gahetvÈ na pahiÓÈmi, yÈnaÑ Èruyha 
gamanakÈleyeva etÈya saddhiÑ gantukÈmÈ gacchantu, mÈ agantukÈmÈti 
vakkhÈmÊ”ti Èha. 

 Atha “sve mama dhÊtÈ gamissatÊ”ti gabbhe nisinno dhÊtaraÑ samÊpe 
nisÊdÈpetvÈ “amma patikule vasantiyÈ nÈma imaÒca imaÒca ÈcÈraÑ 
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rakkhituÑ vaÔÔatÊ”ti ovÈdamadÈsi. Ayampi MigÈraseÔÔhi anantaragabbhe 
nisinno DhanaÒcayaseÔÔhino ovÈdaÑ assosi. Sopi seÔÔhi dhÊtaraÑ evaÑ 
ovadi– 

Amma sasurakule vasantiyÈ nÈma anto-aggi bahi na nÊharitabbo, 
bahi-aggi anto na pavesetabbo, dadantasseva dÈtabbaÑ, adadantassa na 
dÈtabbaÑ, dadantassÈpi adadantassÈpi dÈtabbaÑ, sukhaÑ nisÊditabbaÑ, 
sukhaÑ bhuÒjitabbaÑ, sukhaÑ nipajjitabbaÑ, aggi paricaritabbo, 
antodevatÈ namassitabbÈti. 

 ImaÑ dasavidhaÑ ovÈdaÑ datvÈ punadivase sabbÈ seniyo sannipÈtetvÈ 
rÈjasenÈya majjhe aÔÔha kuÔumbike pÈÔibhoge gahetvÈ “sace me gataÔÔhÈne 
dhÊtu doso uppajjati, tumhehi sodhetabbo”ti vatvÈ navakoÔi-agghanakena 
mahÈlatÈpasÈdhanena dhÊtaraÑ pasÈdhetvÈ nhÈnacuÓÓam|lakaÑ 
catupaÓÓÈsakoÔidhanaÑ datvÈ yÈnaÑ ÈropetvÈ SÈketassa sÈmantÈ attano 
santakesu AnurÈdhapuramattesu cuddasasu bhattagÈmesu bheriÑ carÈpesi 
“mama dhÊtarÈ saddhiÑ gantukÈmÈ gacchant|”ti te saddaÑ sutvÈva 
“amhÈkaÑ ayyÈya gamanakÈle kiÑ amhÈkaÑ idhÈ”ti cuddasa gÈmakÈ kiÒci 
asesetvÈ nikkhamiÑsu. DhanaÒcayaseÔÔhipi raÒÒo ca MigÈraseÔÔhino ca 
sakkÈraÑ katvÈ thokaÑ anugantvÈ tehi saddhiÑ dhÊtaraÑ uyyojesi. 

 MigÈraseÔÔhipi sabbapacchato yÈnake nisÊditvÈ gacchanto balakÈyaÑ 
disvÈ “ke nÈmete”ti pucchi. SuÓisÈya vo veyyÈvaccakarÈ dÈsidÈsÈti. Ettake 
ko posessati, pothetvÈ te palÈpetha, apalÈyante ito daÓÉaÑ karothÈti. 
VisÈkhÈ pana “apetha, mÈ vÈretha, balameva balassa bhattaÑ dassatÊ”ti1 
Èha. SeÔÔhi evaÑ vuttepi “amma natthi amhÈkaÑ etehi attho. Ko ete 
posessatÊ”ti leÉÉudaÓÉÈdÊhi pothetvÈ palÈpetvÈ sesake “alaÑ amhÈkaÑ 
ettakehÊ”ti gahetvÈ pÈyÈsi. Atha VisÈkhÈ SÈvatthinagaradvÈraÑ 
sampattakÈle cintesi “paÔicchannayÈnasmiÑ nu kho nisÊditvÈ pavisissÈmi, 
udÈhu rathe ÔhatvÈ”ti. AthassÈ etadahosi “paÔicchannayÈnena me pavisantiyÈ 
mahÈlatÈpasÈdhanassa viseso na paÒÒÈyissatÊ”ti. 
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sÈ sakalanagarassa attÈnaÑ dassentÊ rathe ÔhatvÈ nagaraÑ pÈvisi. 
SÈvatthivÈsino VisÈkhÈya sampattiÑ disvÈ “eso kira VisÈkhÈ nÈma, evar|pÈ 
ayaÑ sampatti etissÈva anucchavikÈ”ti ÈhaÑsu. Iti sÈ mahÈsampattiyÈ 
seÔÔhino gehaÑ pÈvisi. Gatadivase cassÈ sakalanagaravÈsino “amhÈkaÑ 
DhanaÒcayaseÔÔhi attano nagaraÑ sampattÈnaÑ mahÈsakkÈraÑ akÈsÊ”ti 
“yathÈsatti yathÈbalaÑ paÓÓÈkÈraÑ pahiÓiÑsu. VisÈkhÈ pahitapahitaÑ 
paÓÓÈkÈraÑ tasmiÑyeva nagare aÒÒamaÒÒesu kulesu sabbatthakameva 
dÈpesi. Iti sÈ “idaÑ mayhaÑ mÈtu detha, idaÑ mayhaÑ pitu detha, idaÑ 
mayhaÑ bhÈtu detha, idaÑ mayhaÑ bhaginiyÈ dethÈ”ti tesaÑ tesaÑ 
vayÈnur|paÑ piyavacanaÑ vatvÈ paÓÓÈkÈraÑ pesentÊ sakalanagaravÈsino 
ÒÈtake viya akÈsi. AthassÈ rattibhÈgasamanantare ÈjaÒÒavaÄavÈya 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. SÈ dÈsÊhi daÓÉadÊpikÈ gÈhÈpetvÈ tattha gantvÈ 
vaÄavaÑ uÓhodakena nhÈpetvÈ telena makkhÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva 
agamÈsi.  

 MigÈraseÔÔhipi puttassa ÈvÈhama~galaÑ karonto dhuravihÈre 
vasantampi TathÈgataÑ amanasikaritvÈ dÊgharattaÑ naggasamaÓakesu 
patiÔÔhitena pemena codiyamÈno “mayhaÑ ayyÈnampi sakkÈraÑ 
karissÈmÊ”ti ekadivasaÑ anekasatesu navabhÈjanesu nir|dakapÈyÈsaÑ 
pacÈpetvÈ paÒcasate acelake nimantÈpetvÈ antogehaÑ pavesetvÈ “Ègacchatu 
me suÓisÈ, arahante vandat|”ti VisÈkhÈya sÈsanaÑ pahiÓi. SÈ “arahanto”ti 
vacanaÑ sutvÈ sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ tesaÑ 
bhojanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ te oloketvÈ “evar|pÈ hirottappavirahitÈ arahantÈ 
nÈma na honti, kasmÈ maÑ sasuro pakkosÈpesÊ”ti “dhÊ dhÊ”ti seÔÔhiÑ 
garahitvÈ attanovasanaÔÔhÈnameva gatÈ. AcelakÈ taÑ disvÈ sabbe 
ekappahÈreneva seÔÔhiÑ garahiÑsu “kiÑ tvaÑ gahapati aÒÒaÑ nÈlattha, 
samaÓassa Gotamassa sÈvikaÑ MahÈkÈÄakaÓÓiÑ idha pavesesi, vegena naÑ 
imasmÈ gehÈ nikkaÉÉhÈpehÊ”ti. So “na sakkÈ mayÈ imesaÑ 
vacanamatteneva nikkaÉÉhÈpetuÑ, mahÈkulassa sÈ dhÊtÈ”ti cintetvÈ “ayyÈ 
daharÈ nÈma jÈnitvÈ vÈ ajÈnitvÈ vÈ kareyyuÑ, tumhe tuÓhÊ hothÈ”ti te 
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uyyojetvÈ sayaÑ mahÈrahe Èsane nisÊditvÈ suvaÓÓapÈtiyaÑ nirudakaÑ 
madhupÈyÈsaÑ paribhuÒji. 

 TasmiÑ samaye eko piÓÉapÈtikatthero1 piÓÉÈya caranto taÑ nivesanaÑ 
pÈvisi. VisÈkhÈ sasuraÑ bÊjayamÈnÈ ÔhitÈ taÑ disvÈ “sasurassa ÈcikkhituÑ 
ayuttan”ti yathÈ so theraÑ passati, evaÑ apagantvÈ aÔÔhÈsi. So pana bÈlo 
theraÑ disvÈpi apassanto viya hutvÈ adhomukho bhuÒjateva. VisÈkhÈ 
“theraÑ disvÈpi me sasuro saÒÒaÑ na karotÊ”ti ÒatvÈ “aticchatha bhante, 
mayhaÑ sasuro purÈÓaÑ khÈdatÊ”ti Èha. So nigaÓÔhehi kathitakÈle 
adhivÈsetvÈpi “purÈÓaÑ khÈdatÊ”ti vuttakkhaÓeyeva hatthaÑ apanetvÈ 
“imaÑ pÈyÈsaÑ ito nÊharatha, etaÑ imasmÈ gehÈ nikkaÉÉhatha, ayaÑ maÑ 
evar|pe ma~galakÈle asucikhÈdakaÑ nÈma karotÊ”ti Èha. TasmiÑ kho pana 
nivesane sabbepi dÈsakammakarÈ VisÈkhÈya santakÈva, (  )2 ko naÑ hatthe 
vÈ pÈde vÈ gaÓhissati, mukhena kathetuÑ samatthopi natthi. VisÈkhÈ 
sasurassa kathaÑ sutvÈ Èha “tÈta na ettakeneva mayaÑ nikkhamÈma, nÈhaÑ 
tumhehi udakatitthato kumbhadÈsÊ viya ÈnÊtÈ, dharamÈnakamÈtÈpit|naÑ 
dhÊtaro nÈma na ettakeneva nikkhamanti, eteneva me kÈraÓena pitÈ 
idhÈgamanakÈle aÔÔha kuÔumbike pakkosÈpetvÈ ‘sace me dhÊtu doso 
uppajjati, sodheyyÈthÈ’ti vatvÈ maÑ tesaÑ hatthe Ôhapesi, te pakkosÈpetvÈ 
mayhaÑ dosÈdosaÑ sodhÈpethÈ”ti. 

 SeÔÔhi “kalyÈÓaÑ esÈ kathetÊ”ti aÔÔha kuÔumbike pakkosÈpetvÈ “ayaÑ 
dÈrikÈ ma~galakÈle nisÊditvÈ suvaÓÓapÈtiyaÑ nirudakapÈyÈsaÑ 
paribhuÒjantaÑ maÑ ‘asucikhÈdako’ti vadatÊ”ti Èha, imissÈ dosaÑ ÈropetvÈ 
imaÑ gehato nikkaÉÉhathÈti. EvaÑ kira ammÈti. NÈhaÑ evaÑ vadÈmi, 
ekasmiÑ pana piÓÉapÈtikatthere gharadvÈre Ôhite sasuro me appodakaÑ 
madhupÈyÈsaÑ paribhuÒjanto taÑ na manasi karoti, ahaÑ “mayhaÑ sasuro 
imasmiÑ attabhÈve puÒÒaÑ na karoti, purÈÓapuÒÒameva khÈdatÊ”ti cintetvÈ 
“aticchatha bhante, mayhaÑ sasuro purÈÓaÑ khÈdatÊ”ti avacaÑ, ettha me ko 
dosoti. Ayya idha doso natthi, amhÈkaÑ dhÊtÈ yuttaÑ katheti, tvaÑ kasmÈ 
kujjhasÊti. AyyÈ esa tÈva 
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doso mÈ hotu, ayaÑ pana ekadivasaÑ majjhimayÈme dÈsÊparivutÈ 
pacchÈgehaÑ agamÈsÊti. EvaÑ kira ammÈti. “TÈtÈ nÈhaÑ aÒÒena kÈraÓena 
gatÈ, imasmiÑ pana gehe ÈjÈneyyavaÄavÈya vijÈtÈya saÒÒampi akatvÈ 
nisÊdituÑ nÈma ayuttan”ti daÓÉadÊpikÈ gÈhÈpetvÈ uÓhodakÈdÊnipi gÈhÈpetvÈ 
dÈsÊhi saddhiÑ gantvÈ vaÄavÈya vijÈtaparihÈraÑ kÈrÈpesiÑ, ettha me ko 
dosoti. Ayya idha doso natthi, amhÈkaÑ dhÊtÈ tava gehe dÈsÊhipi 
akattabbayuttakaÑ kammaÑ karoti, tvaÑ kiÑ ettha dosaÑ passasÊti. 

 AyyÈ idhÈpi tÈva doso mÈ hotu, imissÈ pana pitÈ idhÈgamanakÈle imaÑ 
ovadanto guyhe paÔicchanne dasa ovÈde adÈsi, tesaÑ atthaÑ na jÈnÈmi, 
tesaÑ me atthaÑ kathetu. ImissÈ pana pitÈ “anto-aggi bahi na nÊharitabbo”ti 
Èha, sakkÈ nu kho amhehi ubhato paÔivissakagehÈnaÑ aggiÑ adatvÈ 
vasitunti. EvaÑ kira ammÈti. TÈtÈ mayhaÑ pitÈ na etaÑ sandhÈya kathesi. 
IdaÑ pana sandhÈya kathesi–amma tava sassusasurasÈmikÈnaÑ aguÓaÑ 
disvÈ bahi tasmiÑ tasmiÑ gehe ÔhatvÈ mÈ kathesi. Evar|po hi aggisadiso 
aggi nÈma natthÊti. 

 AyyÈ etaÑ tÈva evaÑ hotu, imissÈ pana pitÈ “bÈhirato aggi na anto 
pavesetabbo”ti Èha, kiÑ sakkÈ amhehi anto aggimhi nibbute bÈhirato aggiÑ 
anÈharitunti. EvaÑ kira ammÈti. TÈtÈ mayhaÑ pitÈ na etaÑ sandhÈya 
kathesi, idaÑ pana sandhÈya kathesi–sace paÔivissakagehesu itthiyo vÈ 
puriso vÈ sassusasurasÈmi kÈnaÑ aguÓaÑ kathenti, tehi kathitaÑ ÈharitvÈ 
“asuko nÈma tumhÈkaÑ evaÒca evaÒca aguÓaÑ kathetÊ”ti puna mÈ 
katheyyÈsi. Etena hi agginÈ sadiso aggi nÈma natthÊti. EvaÑ imasmimpi 
kÈraÓe sÈ niddosÈva ahosi. YathÈ ca ettha. EvaÑ sesesupi. Tesu pana 
ayamadhippÈyo–yampi hi tassÈ pitarÈ “ye dadanti, tesaÑyeva dÈtabbanti 
vuttaÑ. TaÑ “yÈcitakaÑ upakaraÓaÑ gahetvÈ ye paÔidenti, te saÒÒeva 
dÈtabban”ti sandhÈya vuttaÑ. 

 “Ye na denti, tesaÑ na dÈtabban”ti idampi ye yÈcitakaÑ gahetvÈ na 
paÔidenti, tesaÑ na dÈtabbanti sandhÈya vuttaÑ. 
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 “DadantassÈpi adadantassÈpi dÈtabban”ti idaÑ pana daliddesu 
ÒÈtimittesu sampattesu te paÔidÈtuÑ sakkontu vÈ mÈ vÈ, tesaÑ dÈtumeva 
vaÔÔatÊti sandhÈya vuttaÑ. 

 “SukhaÑ nisÊditabban”ti idampi sassusasurasÈmike disvÈ 
vuÔÔhÈtabbaÔÔhÈne nisÊdituÑ na vaÔÔatÊti sandhÈya vuttaÑ. 

 “SukhaÑ bhuÒjitabban”ti idaÑ pana sassusasurasÈmikehi puretaraÑ 
abhuÒjitvÈ te parivisitvÈ sabbehi laddhÈladdhaÑ ÒatvÈ pacchÈ sayaÑ 
bhuÒjituÑ vaÔÔatÊti sandhÈya vuttaÑ. 

 “SukhaÑ nipajjitabban”ti idampi sassusasurasÈmikehi puretaraÑ 
sayanaÑ Èruyha na nipajjitabbaÑ, tesaÑ kattabbayuttakaÑ vattapaÔivattaÑ 
katvÈ pacchÈ sayaÑ nipajjituÑ yuttanti sandhÈya vuttaÑ. 

 “Aggi paricaritabbo”ti idaÑ pana sassumpi sasurampi sÈmikampi 
aggikkhandhaÑ viya uragarÈjÈnaÑ viya ca katvÈ passituÑ vaÔÔatÊti sandhÈya 
vuttaÑ. 

 “AntodevatÈ namassitabbÈ”ti idampi sassuÑ ca sasuraÒca sÈmikaÒca 
devatÈ viya katvÈ daÔÔhuÑ vaÔÔatÊti sandhÈya vuttaÑ. EvaÑ seÔÔhi imesaÑ 
dasa-ovÈdÈnaÑ atthaÑ sutvÈ paÔivacanaÑ apassanto adhomukho nisÊdi. 

 Atha naÑ kuÔumbikÈ “kiÑ seÔÔhi aÒÒopi amhÈkaÑ dhÊtu doso atthÊ”ti 
pucchiÑsu. Natthi ayyÈti. “Atha kasmÈ naÑ niddosaÑ akÈraÓena gehÈ 
nikkaÉÉhÈpesÊ”ti evaÑ vutte VisÈkhÈ Èha “tÈtÈ kiÒcÈpi mayhaÑ sasurassa 
vacanena paÔhamameva gamanaÑ na yuttaÑ, pitÈ pana me ÈgamanakÈle 
mama dosasodhanatthÈya maÑ tumhÈkaÑ hatthe Ôhapesi, tumhehi ca me 
niddosabhÈvo ÒÈto, idÈni ca mayhaÑ gantuÑ yuttan”ti dÈsidÈse “yÈnÈdÊhi 
sajjÈpethÈ”ti ÈÓÈpesi. Atha naÑ seÔÔhi kuÔumbike gahetvÈ “amma mayÈ 
ajÈnitvÈva kathitaÑ, khamÈhi me”ti Èha. TÈta tumhÈkaÑ khamitabbaÑ tÈva 
khamÈmi, ahaÑ pana BuddhasÈsane aveccappasannassa kulassa dhÊtÈ, na 
mayaÑ vinÈ bhikkhusaÑghena vattÈma, sace mama ruciyÈ 
bhikkhusaÑghaÑ paÔijaggituÑ labhÈmi, vasissÈmÊti. “Amma tvaÑ 
yathÈruciyÈ tava samaÓe paÔijaggÈ”ti Èha. 
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 VisÈkhÈ DasabalaÑ nimantÈpetvÈ punadivase nivesanaÑ pavesesi. 
NaggasamaÓÈpi Satthu MigÈraseÔÔhino gehaÑ gamanabhÈvaÑ sutvÈ gantvÈ 
gehaÑ parivÈretvÈ nisÊdiÑsu. VisÈkhÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ “sabbo 
sakkÈro paÔiyÈdito, sasuro me ÈgantvÈ DasabalaÑ parivisat|”ti sÈsanaÑ 
pesesi. Atha naÑ gantukÈmaÑ ÈjÊvakÈ “mÈ kho tvaÑ gahapati samaÓassa 
Gotamassa santikaÑ gacchÈ”ti nivÈresuÑ. So “suÓhÈ me sayameva 
parivisat|”ti sÈsanaÑ pahiÓi. SÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
parivisitvÈ niÔÔhite bhattakicce puna sÈsanaÑ pesesi “sasuro me ÈgantvÈ 
dhammakathaÑ suÓÈt|”ti. Atha naÑ “idÈni agamanaÑ nÈma ativiya 
ayuttan”ti dhammaÑ sotukÈmatÈya gacchantaÑ puna te ÈhaÑsu “tena hi 
samaÓassa Gotamassa dhammaÑ suÓanto bahisÈÓiyÈ nisÊditvÈ suÓÈhÊ”ti. 
Puretaramevassa gantvÈ sÈÓiÑ parikkhipiÑsu. So gantvÈ bahisÈÓiyaÑ nisÊdi. 
SatthÈ “tvaÑ bahisÈÓiyaÑ vÈ nisÊda, parakuÔÔe vÈ parasele vÈ paracakkavÈÄe 
vÈ pana nisÊda, ahaÑ Buddho nÈma sakkomi taÑ mama saddaÑ sÈvetun”ti 
mahÈjambuÑ khandhe gahetvÈ cÈlento viya amatavassaÑ vassento viya ca 
dhammaÑ desetuÑ anupubbiÑ kathaÑ Èrabhi. 

 SammÈsambuddhe ca pana dhammaÑ desente purato ÔhitÈpi pacchato 
ÔhitÈpi cakkavÈÄasataÑ cakkavÈÄasahassaÑ atikkamitvÈ ÔhitÈpi 
akaniÔÔhabhavane ÔhitÈpi “SatthÈ mamaÒÒeva oloketi, mayhameva dhammaÑ 
desetÊ”ti vadanti. SatthÈ hi taÑ taÑ olokento viya tena tena saddhiÑ 
sallapanto viya ca ahosi. CandasamÈ kira BuddhÈ. YathÈ cando 
gaganamajjhe Ôhito1 “mayhaÑ upari cando, mayhaÑ upari cando”ti 
sabbasattÈnaÑ khÈyati, evameva yattha katthaci ÔhitÈnaÑ abhimukhe ÔhitÈ 
viya khÈyanti. IdaÑ kira tesaÑ ala~katasÊsaÑ chinditvÈ aÒjita-akkhÊni 
uppÈÔetvÈ hadayamaÑsaÑ uppÈÔetvÈ parassa dÈsatthÈya JÈlisadise putte 
KaÓhÈjinÈsadisÈ dhÊtaro MaddÊsadisÈ pajÈpatiyo pariccajitvÈ dinnadÈnassa 
phalaÑ. MigÈraseÔÔhipi kho TathÈgate dhammadesanaÑ vinivattente 
bahisÈÓiyaÑ nisinnova sahassanayapaÔimaÓÉite sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
acalÈya saddhÈya samannÈgato tÊsu ratanesu2 nikka~kho hutvÈ sÈÓikaÓÓaÑ 
ukkhipitvÈ ÈgantvÈ suÓhÈya thanaÑ mukhena gahetvÈ “tvaÑ me ajjato 
paÔÔhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Cande gaganamajjhe Ôhite (SÊ) 2. SaraÓesu (SÊ, Ka) 
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mÈtÈ”ti taÑ mÈtuÔÔhÈne1 Ôhapesi. Tato paÔÔhÈya MigÈramÈtÈ nÈma jÈtÈ. 
PacchÈbhÈge puttaÑ labhitvÈpi MigÈrotissa nÈmamakÈsi. 

 MahÈseÔÔhi suÓhÈya thanaÑ vissajjetvÈ gantvÈ Bhagavato dvÊsu pÈdesu 
sirasÈ nipatitvÈ pÈde pÈÓÊhi ca parisambÈhanto mukhena ca paricumbanto 
“MigÈro ahaÑ bhante, MigÈro ahaÑ bhante”ti tikkhattuÑ nÈmaÑ sÈvetvÈ 
“ahaÑ bhante ettakaÑ kÈlaÑ yattha nÈma2 dinnaÑ mahapphalanti na 
jÈnÈmi, idÈni ca me suÓisaÑ nissÈya ÒÈtaÑ, sabbÈ apÈyadukkhÈ muttomhi, 
suÓisÈ me imaÑ gehaÑ ÈgacchantÊ mama atthÈya hitÈya sukhÈya ÈgatÈ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “SohaÑ ajja pajÈnÈmi, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ. 
   AtthÈya vata me bhaddÈ, suÓisÈ gharamÈgatÈ”ti. 

 VisÈkhÈ punadivasatthÈyapi SatthÈraÑ nimantesi. AthassÈ punadivasepi 
sassu sotÈpattiphalaÑ pattÈ. Tato paÔÔhÈya taÑ gehaÑ sÈsanassa 
vivaÔadvÈraÑ ahosi. Tato seÔÔhi cintesi “bah|pakÈrÈ me suÓisÈ 
pasannÈkÈramassÈ3 karissÈmi, etissÈ bhÈriyaÑ pasÈdhanaÑ niccakÈlaÑ 
pasÈdhetuÑ na sakkÈ, sallahukamassÈ divÈ ca ratto ca sabba-iriyÈpathesu 
pasÈdhanayoggaÑ pasÈdhanaÑ kÈressÈmÊ”ti satasahassagghanakaÑ 
ghanamaÔÔhakaÑ nÈma pasÈdhanaÑ kÈretvÈ tasmiÑ niÔÔhite 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ sakkaccaÑ bhojetvÈ 
VisÈkhaÑ soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhÈpetvÈ Satthu sammukhe ÔhapetvÈ 
pasÈdhetvÈ SatthÈraÑ vandÈpesi. SatthÈ anumodanaÑ katvÈ vihÈrameva 
gato. VisÈkhÈpi tato paÔÔhÈya dÈnÈdÊni puÒÒÈni karontÊ Satthu santikÈ aÔÔha 
vare4 labhitvÈ gaganatale candalekhÈ viya paÒÒÈyamÈnÈ puttadhÊtÈhi 
vuÉÉhiÑ pÈpuÓi. TassÈ kira dasa puttÈ dasa dhÊtaro ahesuÑ. Tesu ekekassa 
dasa dasa puttÈ dasa dasa dhÊtaro ahesuÑ. Tesu tesupi ekekassa dasa dasa 
puttÈ dasa dasa dhÊtaro cÈti evamassÈ puttanattapanattasantÈnavasena 
pavattÈni vÊsÈdhikÈni cattÈri satÈni aÔÔha ca pÈÓasahassÈni ahesuÑ. TenÈhu 
porÈÓÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. MÈtiÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 2. Ettha nÈma (Ka) 
 3. PaÓÓÈkÈramassÈ (SyÈ) 4. Vi 3. 406 piÔÔhe. 
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   “VisÈkhÈ vÊsati puttÈ, nattÈ ca caturo satÈ. 
   PanattÈ aÔÔhasahassÈ, jambudÊpe supÈkaÔÈ”ti. 

 Œyu vÊsavassasataÑ ahosi, sÊse ekampi palitaÑ nÈma nÈhosi, niccaÑ 
soÄasavassuddesikÈ viya ahosi. TaÑ puttanattapanattaparivÈraÑ1 vihÈraÑ 
gacchantiÑ disvÈ “katamÈ ettha VisÈkhÈ”ti paripucchitÈro honti. Ye naÑ 
gacchantiÑ passanti, “idÈni thokaÑ gacchatu, gacchamÈnÈva no ayyÈ 
sobhatÊ”ti cintenti. Ye naÑ ÔhitaÑ nisinnaÑ nipannaÑ passanti, “idÈni 
thokaÑ nipajjatu, nipannÈva no ayyÈ sobhatÊ”ti cintenti. Iti sÈ cat|su 
iriyÈpathesu asuka-iriyÈpathena nÈma na sobhatÊti vattabbÈ na hoti. 
PaÒcannaÑ kho pana hatthÊnaÑ balaÑ dhÈreti. RÈjÈ “VisÈkhÈ kira 
paÒcannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ dhÈretÊ”ti sutvÈ tassÈ vihÈraÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ ÈgamanavelÈya thÈmaÑ vÊmaÑsitukÈmo hatthiÑ 
vissajjÈpesi, so soÓÉaÑ ukkhipitvÈ VisÈkhÈbhimukho agamÈsi. TassÈ 
parivÈritthiyo paÒcasatÈ ekaccÈ palÈyiÑsu, ekaccÈ na parissajjitvÈ “kiÑ 
idan”ti vutte “rÈjÈ kira te ayye balaÑ vÊmaÑsitukÈmo hatthiÑ vissajjÈpesÊ”ti 
vadiÑsu. VisÈkhÈ imaÑ disvÈ “kiÑ palÈyitena, kathaÑ nu kho taÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ “sace taÑ daÄhaÑ gaÓhissÈmi, vinasseyyÈ”ti dvÊhi 
a~gulÊhi soÓÉÈya gahetvÈ paÔipaÓÈmesi. HatthÊ attÈnaÑ sandhÈretvÈ ÔhÈtuÑ 
nÈsakkhi, rÈja~gaÓe ukkuÔiko hutvÈ patito. MahÈjano sÈdhukÈraÑ adÈsi. 
SÈpi saparivÈrÈ sotthinÈ gehaÑ agamÈsi. 

 Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ bahuputtÈ 
hoti bahunattÈ arogaputtÈ aroganattÈ abhima~galasammatÈ, tÈvatakesu 
puttanattesu2 ekopi antarÈ maraÓaÑ patto nÈma nÈhosi. SÈvatthivÈsino 
ma~galesu chaÓesu VisÈkhaÑ paÔhamaÑ nimantetvÈ bhojenti. AthekasmiÑ 
ussavadigase mahÈjane maÓÉitapasÈdhite dhammassavanÈya vihÈraÑ 
gacchante VisÈkhÈpi nimantitaÔÔhÈne bhuÒjitvÈ mahÈlatÈpasÈdhanaÑ 
pasÈdhetvÈ mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ 
uttarÈsa~gena bhaÓÉikaÑ bandhitvÈ dÈsiyÈ adÈsi. YaÑ sandhÈya vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. PuttanattaparivÈraÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. Puttanattasahassesu (SÊ, SyÈ) Vi 1. 285 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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“Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ ussavo hoti, manussÈ 
ala~katapaÔiyattÈ ÈrÈmaÑ gacchanti, VisÈkhÈpi MigÈramÈtÈ 
ala~katapaÔiyattÈ vihÈraÑ gacchati. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ 
ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ uttarÈsa~gena bhaÓÉikaÑ bandhitvÈ dÈsiyÈ adÈsi 
‘handa je imaÑ bhaÓÉikaÑ gaÓhÈhÊ’ti”1. 

 SÈ kira vihÈraÑ gacchantÊ cintesi “evar|paÑ mahagghaÑ pasÈdhanaÑ 
sÊse paÔimukkaÑ yÈva pÈdapiÔÔhiÑ ala~kÈraÑ ala~karitvÈ vihÈraÑ pavisituÑ 
ayuttan”ti naÑ omuÒcitvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ attano puÒÒeneva nibbattÈya 
paÒcahatthithÈmadharÈya dÈsiyÈ hatthe adÈsi. SÈ eva kira taÑ gaÓhituÑ 
sakkoti. Tena naÑ Èha “amma imaÑ pasÈdhanaÑ gaÓha, SatthusantikÈ 
nivattanakÈle pasÈdhessÈmi nan”ti. TaÑ pana datvÈ ghanamaÔÔhakaÑ 
pasÈdhanaÑ pasÈdhetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ assosi, 
dhammassavanÈvasÈne BhagavantaÑ vanditvÈ uÔÔhÈya pakkÈmi. SÈpissÈ dÈsÊ 
taÑ pasÈdhanaÑ pamuÔÔhÈ. DhammaÑ sutvÈ pana pakkantÈya parisÈya sace 
kiÒci pamuÔÔhaÑ hoti, taÑ Œnandatthero paÔisÈmeti. Iti so taÑ divasaÑ 
mahÈlatÈpasÈdhanaÑ disvÈ Satthu Èrocesi. Bhante VisÈkhÈ pasÈdhanaÑ 
pamussitvÈ gatÈti. EkamantaÑ Ôhapehi ŒnandÈti. Thero taÑ ukkhipitvÈ 
sopÈnapasse laggetvÈ Ôhapesi. 

 VisÈkhÈpi SuppiyÈya saddhiÑ “ÈgantukagamikagilÈnÈdÊnaÑ 
kattabbayuttakaÑ jÈnissÈmÊ”ti antovihÈre vicari. TÈ pana upÈsikÈyo anto–
vihÈre disvÈ sappimadhutelÈdÊhi atthikÈ pakatiyÈva daharÈ ca sÈmaÓerÈ ca 
thÈlakÈdÊni gahetvÈ upasa~kamanti. Tasmimpi divase tatheva kariÑsu. 
AthekaÑ gilÈnaÑ bhikkhuÑ disvÈ SuppiyÈ2 “kenattho ayyassÈ”ti pucchitvÈ 
“paÔicchÈdanÊyenÈ”ti vutte hotu ayya, pesessÈmÊti dutiyadivase 
kappiyamaÑsaÑ alabhantÊ attano |rumaÑsena kattabbakiccaÑ katvÈ puna 
Satthari pasÈdena pÈkatikasarÊrÈva ahosi. VisÈkhÈpi gilÈne ca dahare ca 
sÈmaÓere ca oloketvÈ aÒÒena dvÈrena nikkhamitvÈ vihÈr|pacÈre ÔhitÈ 
“amma pasÈdhanaÑ Èhara pasÈdhessÈmÊ”ti Èha. TasmiÑ khaÓe sÈ dÈsÊ 
pamussitvÈ nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayye pamuÔÔhÈmhÊ”ti Èha. Tena hi 
gantvÈ gaÓhitvÈ ehi, sace 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 210 piÔÔhe. 2. Vi 3. 310 piÔÔhe vitthÈro. 
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pana mayhaÑ ayyena Œnandattherena ukkhipitvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne ÔhapitaÑ 
hoti, mÈ ÈhareyyÈsi, ayyasseva taÑ mayÈ pariccattanti, jÈnÈti kira sÈ 
“kulamanussÈnaÑ pamuÔÔhabhaÓÉakaÑ thero paÔisÈmetÊ”ti. TasmÈ evamÈha. 
Theropi taÑ dÈsiÑ disvÈva “kimatthaÑ ÈgatÈsÊ”ti pucchitvÈ “ayyÈya me 
pasÈdhanaÑ pamussitvÈ ÈgatÈmhÊ”ti vutte “etasmiÑ me sopÈnapasse 
ÔhapitaÑ, gaccha naÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. SÈ “ayya tumhÈkaÑ hatthena 
ÈmaÔÔhabhaÓÉakaÑ mayhaÑ ayyÈya anÈhÈriyaÑ katan”ti vatvÈ 
tucchahatthÈva gantvÈ “kiÑ ammÈ”ti VisÈkhÈya puÔÔhÈ tamatthaÑ Èrocesi. 
Amma nÈhaÑ mama ayyena ÈmaÔÔhabhaÓÉaÑ pilandhissÈmi, pariccattaÑ 
mayÈ. AyyÈnaÑ pana paÔijaggituÑ dukkhaÑ, taÑ vissajjetvÈ 
kappiyabhaÓÉaÑ upanessÈmi, gaccha, taÑ ÈharÈhÊti. SÈ gantvÈ Èhari. 
VisÈkhÈ taÑ apilandhitvÈva kammÈre pakkosÈpetvÈ agghÈpesi. Tehi “nava 
koÔiyo agghati, hatthakÈrÈpaÓiyaÑ panassa satasahassan”ti vutte 
pasÈdhanaÑ yÈne ÔhapÈpetvÈ “tena hi taÑ vikkiÓathÈ”ti Èha. TattakaÑ 
dhanaÑ datvÈ gaÓhituÑ na koci sakkhissati. TaÒhi pasÈdhanaÑ pasÈdhetuÑ 
anucchavikÈ itthiyo nÈma dullabhÈ. PathavimaÓÉalasmiÑ hi tissova itthiyo 
mahÈlatÈpasÈdhanaÑ labhiÑsu VisÈkhÈ mahÈ-upÈsikÈ, 
BandhulamallasenÈpatissa bhariyÈ MallikÈ, BÈrÈÓasÊseÔÔhino dhÊtÈti. 

 TasmÈ VisÈkhÈ sayameva tassa m|laÑ datvÈ satasahassÈdhikÈ nava 
koÔiyo sakaÔe ÈropetvÈ vihÈraÑ netvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante mayhaÑ 
ayyena Œnandattherena mama pasÈdhanaÑ hatthena ÈmaÔÔhaÑ, tena 
ÈmaÔÔhakÈlato paÔÔhÈya na sakkÈ taÑ mayÈ pilandhiÓi. TaÑ pana vissajjetvÈ 
kappiyaÑ upanessÈmÊti vikkiÓÈpentÊ aÒÒaÑ taÑ gaÓhituÑ samatthaÑ adisvÈ 
ahameva tassa m|laÑ gÈhÈpetvÈ ÈgatÈ, cat|su paccayesu katarapaccayena 
upanessÈmi bhante”ti. PÈcÊnadvÈre saÑghassa vasanaÔÔhÈnaÑ kÈtuÑ te 
yuttaÑ VisÈkheti “yuttaÑ bhante”ti VisÈkhÈ tuÔÔhamÈnasÈ navakoÔÊhi 
bh|mimeva gaÓhi. AparÈhi navakoÔÊhi vihÈraÑ kÈtuÑ Èrabhi. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ volokento devalokÈ 
cavitvÈ Bhaddiyanagare seÔÔhikule nibbattassa Bhaddiyassa nÈma 
seÔÔhiputtassa upanissayasampattiÑ disvÈ AnÈthapiÓÉikassa gehe 
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bhattakiccaÑ katvÈ uttaradvÈrÈbhimukho ahosi. PakatiyÈ hi SatthÈ 
VisÈkhÈya gehe bhikkhaÑ gaÓhitvÈ dakkhiÓadvÈrena nikkhamitvÈ Jetavane 
vasati. AnÈthapiÓÉikassa gehe bhikkhaÑ gahetvÈ pÈcÊnadvÈrena 
nikkhamitvÈ PubbÈrÈme vasati. UttaradvÈraÑ sandhÈya gacchantaÑyeva 
BhagavantaÑ disvÈ “cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti jÈnanti. VisÈkhÈpi taÑ 
divasaÑ “SatthÈ uttaradvÈrÈbhimukho gato”ti sutvÈ vegena gantvÈ vanditvÈ 
Èha “cÈrikaÑ gantukÈmattha bhante”ti. Œma VisÈkheti. Bhante ettakaÑ 
dhanaÑ pariccajitvÈ tumhÈkaÑ vihÈraÑ kÈremi, nivattatha bhanteti. 
AnivattagamanaÑ idaÑ VisÈkheti. SÈ “addhÈ hetusampannaÑ kaÒci 
passissati BhagavÈ”ti cintetvÈ “tena hi bhante mayhaÑ katÈkatavijÈnanakaÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ nivattetvÈ gacchathÈ”ti Èha. “YaÑ ruccasi, tassa pattaÑ 
gaÓha VisÈkhe”ti Èha. SÈ kiÒcÈpi ŒnandattheraÑ piyÈyati, 
“MahÈmoggallÈnatthero iddhimÈ, etaÑ me nissÈya kammaÑ lahuÑ 
nipphajjissatÊ”ti pana cintetvÈ therassa pattaÑ gaÓhi. Thero SatthÈraÑ 
olokesi. SatthÈ “tava parivÈre paÒcasate bhikkh| gahetvÈ nivatta 
MoggallÈnÈ”ti Èha. So tathÈ akÈsi. TassÈnubhÈvena paÒÒÈsasaÔÔhiyojanÈnipi 
rukkhatthÈya ca pÈsÈÓatthÈya ca gatÈ manussÈ mahante mahante rukkhe ca 
pÈsÈÓe ca gahetvÈ taÑ divasameva Ègacchanti, neva sakaÔe rukkhapÈsÈÓe 
ÈropentÈ kilamanti, na akkho bhijjati. Na cirasseva dvebh|mikaÑ pÈsÈdaÑ 
kariÑsu. HeÔÔhÈbh|miyaÑ paÒca gabbhasatÈni, uparibh|miyaÑ paÒca 
gabbhasatÈnÊti gabbhasahassapaÔimaÓÉito pÈsÈdo ahosi. AÔÔhakarÊse 
parisuddhe bh|mibhÈge pÈsÈdaÑ kÈrÈpesi, “suddhapÈsÈdo pana na 
sobhatÊ”ti taÑ parivÈretvÈ paÒca padhÈnavettagehasatÈni paÒca 
c|ÄapÈsÈdasatÈni paÒca dÊghamÈÄakasatÈni kÈrÈpesi. 

 Atha SatthÈ navahi mÈsehi cÈrikaÑ caritvÈ puna SÈvatthiÑ agamÈsi. 
VisÈkhÈyapi pÈsÈde kammaÑ navahi mÈsehi niÔÔhitaÑ. PÈsÈdak|ÔaÑ 
ghanakoÔÔitarattasuvaÓÓeneva saÔÔhi-udakaghaÔagaÓhanakaÑ kÈrÈpesi. 
“SatthÈ JetavanavihÈraÑ gacchatÊ”ti ca sutvÈ paccuggamanaÑ katvÈ 
SatthÈraÑ attano vihÈraÑ netvÈ paÔiÒÒaÑ gaÓhi “bhante imaÑ catumÈsaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ idheva vasatha, pÈsÈdamahaÑ karissÈmÊ”ti. SatthÈ 
adhivÈsesi. 
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sÈ tato paÔÔhÈya Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa vihÈre eva dÈnaÑ 
deti. AthassÈ ekÈ sahÈyikÈ satasahassagghanakaÑ1 ekaÑ vatthaÑ ÈdÈya 
ÈgantvÈ “sahÈyike ahaÑ imaÑ vatthaÑ tava pÈsÈde 
bh|mattharaÓasa~khepena attharitukÈmÈ, attharaÓaÔÔhÈnaÑ me ÈcikkhathÈ”ti 
Èha. “SÈdhu sahÈyike, sace tyÈhaÑ ‘okÈso natthÊ’ti vakkhÈmi, tvaÑ ‘me 
okÈsaÑ adÈtukÈmÈ’ti maÒÒissasi, sayameva pÈsÈdassa dve bh|miyo 
gabbhasahassaÒca oloketvÈ attharaÓaÔÔhÈnaÑ jÈnÈhÊ”ti Èha. SÈ 
satasahassagghanakaÑ vatthaÑ gahetvÈ tattha tattha vicarantÊ tato 
appataram|laÑ vatthaÑ adisvÈ “nÈhaÑ imasmiÑ pÈsÈde puÒÒabhÈgaÑ 
labhÈmÊ”ti domanassappattÈ ekasmiÑ ÔhÈne rodantÊ aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
Œnandatthero disvÈ “kasmÈ rodasÊ”ti pucchi. SÈ tamatthaÑ Èrocesi. Thero 
“mÈ cintayi, ahaÑ te attharaÓaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhissÈmÊ”ti vatvÈ 
“sopÈnapÈdam|le pÈdadhovanaÔÔhÈne2 imaÑ pÈdapuÒchanakaÑ katvÈ 
attharÈhi, bhikkh| pÈde dhovitvÈ paÔhamaÑ ettha pÈdaÑ puÒchitvÈ anto 
pavisissanti, evaÑ te mahapphalaÑ bhavissatÊ”ti Èha. VisÈkhÈya kiretaÑ 
asallakkhitaÔÔhÈnaÑ. 

 VisÈkhÈ cattÈro mÈse antovihÈre Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ adÈsi, avasÈnadivase bhikkhusaÑghassa 
cÊvarasÈÔake adÈsi. SaÑghanavakena laddhacÊvarasÈÔakÈ sahassagghanakÈ 
honti. SabbesaÑ pattÈni p|retvÈ bhesajjaÑ adÈsi. DÈnapariccÈge nava 
koÔiyo agamaÑsu. Iti vihÈrassa bh|miggahaÓe nava koÔiyo, vihÈrassa 
kÈrÈpane nava, vihÈramahe navÈti sabbÈpi sattavÊsati koÔiyo sÈ 
BuddhasÈsane pariccaji. ItthibhÈve ÔhatvÈ micchÈdiÔÔhikassa gehe 
vasamÈnÈya evar|po mahÈpariccÈgo nÈma aÒÒissÈ natthi. SÈ vihÈramahassa 
niÔÔhitadivase vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya puttanattapanattaparivutÈ “yaÑ yaÑ 
mayÈ pubbe patthitaÑ, sabbameva matthakaÑ pattan”ti pÈsÈdaÑ 
anupariyÈyantÊ paÒcahi gÈthÈhi madhurasaddena imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “KadÈhaÑ pÈsÈdaÑ rammaÑ3, sudhÈmattikalepanaÑ. 
   VihÈradÈnaÑ dassÈmi, sa~kappo mayha p|rito. 
______________________________________________________________ 
 1. SahassagghanikaÑ (SÊ, SyÈ) 2. SopÈnapÈdadhovanantare (SÊ), sopÈne (SyÈ) 
 3. NavapÈsÈdaÑ (SyÈ) 
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   KadÈhaÑ maÒcapÊÔhaÒca, bhisibimbohanÈni ca. 
   SenÈsanabhaÓÉaÑ dassÈmi, sa~kappo mayha p|rito. 

   KadÈhaÑ salÈkabhattaÑ, suciÑ maÑs|pasecanaÑ. 
   BhojanadÈnaÑ dassÈmi, sa~kappo mayha p|rito. 

   KadÈhaÑ kÈsikaÑ vatthaÑ, khomakappÈsikÈni ca. 
   CÊvaradÈnaÑ dassÈmi, sa~kappo mayha p|rito. 

   KadÈhaÑ sappinavanÊtaÑ, madhutelaÒca phÈÓitaÑ. 
   BhesajjadÈnaÑ dassÈmi, sa~kappo mayha p|rito”ti. 

 Bhikkh| tassÈ saddaÑ sutvÈ Satthu ÈrocayiÑsu “bhante amhehi ettake 
addhÈne VisÈkhÈya gÈyanaÑ nÈma na diÔÔhapubbaÑ, sÈ ajja 
puttanattapanattaparivutÈ gÈyamÈnÈ pÈsÈdaÑ anupariyÈyati, kiÑ nu khvassÈ 
pittaÑ vÈ kupitaÑ, udÈhu ummattikÈ jÈtÈ”ti. SatthÈ “na bhikkhave mayhaÑ 
dhÊtÈ gÈyati, attano panassÈ ajjhÈsayo paripuÓÓo, sÈ ‘patthitapatthanÈ me 
matthakaÑ pattÈ’ti tuÔÔhamÈnasÈ udÈnaÑ udÈnentÊ vicaratÊ”ti vatvÈ kadÈ 
pana bhante tÈya patthanÈ patthitÈti. SuÓissatha bhikkhaveti. “SuÓissÈma 
bhante”ti vutte atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte bhikkhave ito kappasatasahassamatthake Padumuttaro nÈma 
Buddho loke nibbatti. Tassa vassasatasahassaÑ Èyu ahosi, khÊÓÈsavÈnaÑ 
satasahassaparivÈro, nagaraÑ HaÑsavatÊ nÈma, pitÈ Sunando nÈma rÈjÈ, 
mÈtÈ SujÈtÈ nÈma devÊ, tassa agga-upaÔÔhÈyikÈ ekÈ upÈsikÈ aÔÔha vare 
yÈcitvÈ mÈtuÔÔhÈne ÔhatvÈ SatthÈraÑ cat|hi paccayehi paÔijaggantÊ 
sÈyaÑpÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ gacchati. TassÈ ekÈ sahÈyikÈ tÈya saddhiÑ vihÈraÑ 
nibaddhaÑ gacchati. SÈ tassÈ SatthÈrÈ saddhiÑ vissÈsena kathanaÒca 
vallabhabhÈvaÒca disvÈ “kiÑ nu kho katvÈ evaÑ BuddhÈnaÑ vallabhÈ 
hotÊ”ti cintetvÈ SatthÈraÑ pucchi “bhante esÈ itthÊ tumhÈkaÑ kiÑ hotÊ”ti. 
UpaÔÔhÈyikÈnaÑ aggÈti. Bhante kiÑ katvÈ upaÔÔhÈyikÈnaÑ aggÈ hotÊti. 
KappasatasahassaÑ patthanaÑ patthetvÈti. IdÈni patthetvÈ laddhuÑ sakkÈ 
bhanteti. Œma sakkÈti. “Tena hi bhante bhikkhusatasahassena saddhiÑ 
sattÈhaÑ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. SatthÈ adhivÈsesi. SÈ sattÈhaÑ 
dÈnaÑ datvÈ osÈnadivase cÊvarasÈÔake datvÈ 
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SatthÈraÑ vanditvÈ pÈdam|le nipajjitvÈ “bhante nÈhaÑ imassa dÈnassa 
phalena devissariyÈdÊnaÑ aÒÒataraÑ patthemi, tumhÈdisassa panekassa 
Buddhassa santike aÔÔha vare labhitvÈ mÈtuÔÔhÈne ÔhatvÈ cat|hi paccayehi 
paÔijaggituÑ samatthÈnaÑ aggÈ bhaveyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. SatthÈ 
“samajjhissati nu kho imissÈ patthanÈ”ti anÈgataÑ Èvajjento 
kappasatasahassaÑ oloketvÈ “kappasatasahassapariyosÈne Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tadÈ tvaÑ VisÈkhÈ nÈma upÈsikÈ hutvÈ tassa santike 
aÔÔha vare labhitvÈ mÈtuÔÔhÈne ÔhatvÈ cat|hi paccayehi paÔijaggantÊnaÑ 
upaÔÔhÈyikÈnaÑ aggÈ bhavissasÊ”ti Èha. TassÈ sÈ sampatti sveva laddhabbÈ 
viya ahosi. 

 SÈ yÈvatÈyukaÑ puÒÒaÑ katvÈ tato cutÈ devaloke nibbattitvÈ 
devamanussesu saÑsarantÊ KassapasammÈsambuddhakÈle Kikissa 
KÈsiraÒÒo sattannaÑ dhÊtÈnaÑ kaniÔÔhÈ SaÑghadÈsÊ nÈma hutvÈ parakulaÑ 
agantvÈ tÈhi jeÔÔhabhaginÊhi saddhiÑ dÊgharattaÑ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ 
KassapasammÈsambuddhassa pÈdam|lepi “anÈgate tumhÈdisassa Buddhassa 
mÈtuÔÔhÈne ÔhatvÈ catupaccayadÈyikÈnaÑ aggÈ bhaveyyan”ti patthanaÑ 
akÈsi. SÈ tato paÔÔhÈya pana devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ attabhÈve 
MeÓÉakaseÔÔhiputtassa DhanaÒcayaseÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbattÈ. MayhaÑ 
sÈsane bah|ni puÒÒÈni akÈsi. Iti kho bhikkhave “na mayhaÑ dhÊtÈ gÈyati, 
patthitapatthanÈya pana nipphattiÑ disvÈ udÈnaÑ udÈnetÊ”ti vatvÈ SatthÈ 
dhammaÑ desento “bhikkhave yathÈ nÈma cheko mÈlÈkÈro nÈnÈpupphÈnaÑ 
mahantaÑ rÈsiÑ katvÈ nÈnappakÈre mÈlÈguÓe karoti, evameva VisÈkhÈya 
nÈnappakÈrÈni puÒÒÈni kÈtuÑ cittaÑ namatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 53. “YathÈpi puppharÈsimhÈ, kayirÈ mÈlÈguÓe bah|. 
 EvaÑ jÈtena maccena, kattabbaÑ kusalaÑ bahun”ti. 

 Tattha puppharÈsimhÈti nÈnappakÈrÈnaÑ pupphÈnaÑ rÈsimhÈ. KayirÈti 
kareyya. MÈlÈguÓebah|ti ekato vaÓÔikamÈlÈdibhedÈ nÈnappakÈrÈ 
bÈlÈvikatiyo. MaccenÈti maritabbasabhÈvatÈya “macco”ti laddhanÈmena 
sattena cÊvaradÈnÈdibhedaÑ bahuÑ kusalaÑ kattabbaÑ. Tattha 
puppharÈsiggahaÓaÑ bahupupphadassanatthaÑ. Sace hi appÈni pupphÈni 
honti, mÈlÈkÈro ca 
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cheko neva bahu mÈlÈguÓe kÈtuÑ sakkoti, acheko pana appesu bah|supi1 
pupphesu na sakkotiyeva. Bah|su pana pupphesu sati cheko mÈlÈkÈro 
dakkho kusalo bah| mÈlÈguÓe karoti, evameva sace ekaccassa saddhÈ 
mandÈ hoti, bhogÈ ca bah| saÑvijjanti, neva sakkoti bah|ni kusalÈni kÈtuÑ, 
mandÈya ca pana saddhÈya mandesu ca pana bhogesu na sakkoti. UÄÈrÈya ca 
pana saddhÈya mandesu ca bhogesu na sakkotiyeva. UÄÈrÈya ca pana 
saddhÈya uÄÈresu ca bhogesu sati sakkoti. TathÈr|pÈ ca VisÈkhÈ upÈsikÈ. 
TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ “yathÈpi -pa- kattabbaÑ kusalaÑ bahun”ti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ, mahÈjanassa sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ jÈtÈti. 
 

VisÈkhÈvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. ŒnandattherapaÒhÈvatthu 

 Na pupphagandho paÔivÈtametÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ 
SÈvatthiyaÑ viharanto Œnandattherassa paÒhaÑ vissajjento kathesi. 

 Thero kira sÈyanhasamaye paÔisallÊno cintesi “BhagavatÈ m|lagandho 
sÈragandho pupphagandhoti tayo uttamagandhÈ vuttÈ, tesaÑ anuvÈtameva 
gandho gacchati, no paÔivÈtaÑ. Atthi nu kho taÑ gandhajÈtaÑ, yassa 
paÔivÈtampi gandho gacchatÊ”ti. Athassa etadahosi “kiÑ mayhaÑ attanÈ 
vinicchitena, SatthÈraÑyeva pucchissÈmÊ”ti. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
pucchi. Tena vuttaÑ– 

“Atha kho ÈyasmÈ Œnando (sÈyanhasamaye paÔisallÈnÈ vuÔÔhito)2 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,  ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

TÊÓimÈni bhante gandhajÈtÈni, yesaÑ anuvÈtameva gandho 
gacchati, no paÔivÈtaÑ. KatamÈni tÊÓi, m|lagandho sÈragandho 

______________________________________________________________ 
 1. Appesupi (SÊ) 2. (  ) PÈÄiyaÑ natthi. 
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pupphagandho, imÈni kho bhante tÊÓi gandhajÈtÈni. YesaÑ 
anuvÈtameva gandho gacchati, no paÔivÈtaÑ. Atthi nu kho bhante kiÒci 
gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho gacchati, paÔivÈtampi gandho 
gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊti1. 

Athassa BhagavÈ paÒhaÑ vissajjento– 

“AtthÈnanda kiÒci gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho gacchati, 
paÔivÈtampi gandho gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊti. 
KatamaÑ pana taÑ bhante gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho 
gacchati, paÔivÈtampi gandho gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho 
gacchatÊti. 

IdhÈnanda yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ 
saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ 
gato hoti, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti, sÊlavÈ hoti 
kalyÈÓadhammo, vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ  ajjhÈvasati 
muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. 

Tassa disÈsu samaÓabrÈhmaÓÈ vaÓÓaÑ bhÈsanti ‘amukasmiÑ nÈma 
gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, 
dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti -pa- 
dÈnasaÑvibhÈgarato’ti. 

DevatÈpissa vaÓÓaÑ bhÈsanti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame 
vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ 
gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti -pa- dÈnasaÑvibhÈgarato’ti. 
IdaÑ kho taÑ Œnanda gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho gacchati, 
paÔivÈtampi gandho 

______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 226 piÔÔhe. 
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gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 

 
 54. “Na pupphagandho paÔivÈtameti, 
 Na candanaÑ tagaramallikÈ vÈ. 
 SataÒca gandho paÔivÈtameti, 
 SabbÈ disÈ sappuriso pavÈyati. 
 
  55. CandanaÑ tagaraÑ vÈpi, uppalaÑ atha vassikÊ. 
 EtesaÑ gandhajÈtÈnaÑ, sÊlagandho anuttaro”ti. 

 Tattha na pupphagandhoti TÈvatiÑsabhavane pÈricchattakarukkho 
ÈyÈmato ca vitthÈrato ca yojanasatiko, tassa pupphÈnaÑ ÈbhÈ paÒÒÈsa 
yojanÈni gacchati, gandho yojanasataÑ, sopi anuvÈtameva gacchati, 
paÔivÈtaÑ pana aÔÔha~gulamattampi1 gantuÑna sakkoti, evar|popi na 
pupphagandho paÔivÈtameti. Candananti candanagandho. TagaramallikÈ vÈti 
imesampi gandho eva adhippeto. SÈragandhÈnaÑ aggassa hi 
lohitacandanassÈpi tagarassapi MallikÈyapi anuvÈtameva vÈyati2, no 
paÔivÈtaÑ. SataÒca gandhoti. SappurisÈnaÑ pana 
BuddhapaccekabuddhasÈvakÈnaÑ sÊlagandho paÔivÈtameti. KiÑ kÈraÓÈ? 
SabbÈ disÈ sappuriso pavÈyati yasmÈ pana sappuriso sÊlagandhena sabbÈpi 
disÈ ajjhottharitvÈva gacchati, tasmÈ “tassa gandho na paÔivÈtametÊ”ti na 
vattabbo3. Tena vuttaÑ “paÔivÈtametÊ”ti. VassikÊti jÈtisumanÈ. Etesanti 
imesaÑ candanÈdÊnaÑ gandhajÈtÈnaÑ gandhato sÊlavantÈnaÑ sappurisÈnaÑ 
sÊlagandhova anuttaro asadiso appaÔibhÈgoti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

ŒnandattherapaÒhÈvatthu navamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÉÉha~gulamattampi (SyÈ) 2. YÈti (SÊ, SyÈ) 
 3. Gandho paÔivÈtametÊti vattabbo (SÊ, SyÈ) 
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10. MahÈkassapattherapiÓÉapÈtadinnavatthu 

 Appamatto ayaÑ gandhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto MahÈkassapattherassa piÓÉapÈtadÈnaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase thero sattÈhaccayena nirodhÈ vuÔÔhÈya “RÈjagahe 
sapadÈnaÑ piÓÉÈya carissÈmÊ”ti nikkhami. TasmiÑ pana samaye Sakkassa 
devaraÒÒo paricÈrikÈ kakuÔapÈdiniyo paÒcasatÈ accharÈyo “therassa 
piÓÉapÈtaÑ dassÈmÈ”ti ussÈhajÈtÈ paÒca piÓÉapÈtasatÈni sajjetvÈ ÈdÈya 
antarÈmagge ÔhatvÈ “bhante imaÑ piÓÉapÈtaÑ gaÓhatha, sa~gahaÑ no 
karothÈ”ti vadiÑsu. Gacchatha tumhe, ahaÑ duggatÈnaÑ sa~gahaÑ 
karissÈmÊti. Bhante mÈ no nÈsetha, sa~gahaÑ no karothÈti. Thero ÒatvÈ 
puna paÔikkhipitvÈ punapi apagantuÑ anicchamÈnÈ yÈcantiyo “attano 
pamÈÓaÑ na jÈnÈtha, apagacchathÈ”ti accharaÑ pahari. TÈ therassa 
accharasaddaÑ sutvÈ santhambhitvÈ sammukhÈ ÔhÈtuÑ asakkontiyo 
palÈyitvÈ devalokameva gantvÈ Sakkena “kahaÑ gatÈtthÈ”ti puÔÔhÈ 
“samÈpattito vuÔÔhitassa therassa piÓÉapÈtaÑ dassÈmÈ”ti gatÈmhÈ devÈti. 
Dinno pana voti. GaÓhituÑ na icchatÊti. KiÑ kathesÊti. “DuggatÈnaÑ 
sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti Èha devÈti. Tumhe kenÈkÈrena gatÈti. IminÈva devÈti. 
Sakko “tumhÈdisiyo therassa piÓÉapÈtaÑ kiÑ dassantÊ”ti sayaÑ dÈtukÈmo 
hutvÈ jarÈjiÓÓo mahallako khaÓÉadanto palitakeso obhaggasarÊro 
mahallakatantavÈyo hutvÈ sujampi devadhÊtaraÑ tathÈr|pameva mahallikaÑ 
katvÈ ekaÑ pesakÈravÊthiÑ mÈpetvÈ tantaÑ pasÈrento acchi. 

 Theropi “duggatÈnaÑ sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti nagarÈbhimukho 
gacchanto bahinagare eva taÑ vÊthiÑ disvÈ olokento dve jane addasa. 
TasmiÑ khaÓe Sakko tantaÑ pasÈreti, SujÈ tasaraÑ vaÔÔeti. Thero cintesi 
“ime mahallakakÈlepi kammaÑ karontiyeva, imasmiÑ nagare imehi 
duggatatarÈ natthi maÒÒe, imehi dinnaÑ uÄu~kamattampi sÈkamattampi 
gahetvÈ imesaÑ sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti. So tesaÑ gehÈbhimukho ahosi. 
Sakko taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ SujaÑ Èha “bhadde mayhaÑ ayyo ito 
Ègacchati, tvaÑ apassantÊ viya tuÓhÊ hutvÈ nisÊda, khaÓena theraÑ vaÒcetvÈ 
piÓÉapÈtaÑ dassÈmÈ”ti. Thero ÈgantvÈ  
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gehadvÈre aÔÔhÈsi. Tepi apassantÈ viya attano kammameva karontÈ thokaÑ 
ÈgamiÑsu. 

 Atha Sakko “gehadvÈre eko thero viya Ôhito, upadhÈrehi tÈvÈ”ti Èha. 
GantvÈ upadhÈretha sÈmÊti. So gehÈ nikkhamitvÈ theraÑ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ ubhohi hatthehi jaÓÓukÈni olambitvÈ nitthunanto uÔÔhÈya “kataro 
thero nu kho ayyo”ti thokaÑ osakkitvÈ “akkhÊni me dh|mÈyantÊ”ti vatvÈ 
nalÈÔe hatthaÑ ÔhapetvÈ uddhaÑ oloketvÈ “aho dukkhaÑ, ayyo no 
MahÈkassapatthero cirassaÑ me kuÔidvÈraÑ Ègato, atthi nu kho kiÒci 
gehe”ti Èha. SujÈ thokaÑ ÈkulaÑ viya hutvÈ “atthi sÈmÊ”ti paÔivacanaÑ 
adÈsi. Sakko “bhante l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈti acintetvÈ sa~gahaÑ no 
karothÈ”ti pattaÑ gaÓhi. Thero “etehi dinnaÑ sÈkaÑ vÈ hotu kuÓÉakamuÔÔhi 
vÈ, sa~gahaÑ nesaÑ karissÈmÊ”ti pattaÑ adÈsi. So antogharaÑ pavisitvÈ 
ghaÔi-odanaÑ nÈma ghaÔiyÈ1 uddharitvÈ pattaÑ p|retvÈ therassa 
hattheÔhapesi. So ahosi piÓÉapÈto anekas|pabyaÒjano, sakalaÑ 
RÈjagahanagaraÑ gandhena ajjhotthari. 

 TadÈ thero cintesi “ayaÑ puriso appesakkho, piÓÉapÈto mahesakkho, 
Sakkassa bhojanasadiso, ko nu kho eso”ti. Atha naÑ “Sakko”ti ÒatvÈ Èha 
“bhÈriyaÑ te kammaÑ kataÑ duggatÈnaÑ sampattiÑ vilumpantena, ajja 
mayhaÑ dÈnaÑ datvÈ kocideva duggato senÈpatiÔÔhÈnaÑ vÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ 
vÈ labheyyÈ”ti. MayÈ duggatataro natthi bhanteti. KiÑ kÈraÓÈ tvaÑ duggato 
devaloke rajjasiriÑ anubhavantoti. Bhante evaÑ nÈmetaÑ, mayÈ pana 
anuppanne Buddhe kalyÈÓakammaÑ kataÑ, BuddhuppÈde vattamÈne 
kalyÈÓakammaÑ katvÈ C|Äarathadevaputto MahÈrathadevaputto 
AnekavaÓÓadevaputtoti ime tayo samÈnadevaputtÈ mama ÈsannaÔÔhÈne 
nibbattÈ, mayÈ tejavantatarÈ. AhaÒhi tesu devaputtesu “nakkhattaÑ 
kÊÄissÈmÈ”ti paricÈrikÈyo gahetvÈ antaravÊthiÑ otiÓÓesu palÈyitvÈ gehaÑ 
pavisÈmi. TesaÒhi sarÊrato tejo mama sarÊraÑ ottharati, mama sarÊrato tejo 
tesaÑ sarÊraÑ na ottharati, ko mayÈ duggatataro bhanteti. EvaÑ santepi ito  
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔito (SÊ, SyÈ) 
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paÔÔhÈya mayhaÑ mÈ evaÑ vaÒcetvÈ dÈnamadÈsÊti. VaÒcetvÈ tumhÈkaÑ 
dÈne dinne mayhaÑ kusalaÑ atthi, na atthÊti. AtthÈvusoti. EvaÑ sante 
kusalakammakaraÓaÑ nÈma mayhaÑ bhÈro bhanteti. So evaÑ vatvÈ theraÑ 
vanditvÈ SujaÑ gahetvÈ theraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ 
“aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ Kassape suppatiÔÔhitan”ti udÈnaÑ udÈnesi. Tena 
vuttaÑ– 

EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 

KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈkassapo 

PippaliguhÈyaÑ viharati, sattÈhaÑ ekapalla~kena nisinno hoti 

aÒÒataraÑ samÈdhiÑ samÈpajjitvÈ. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo 

tassa sattÈhassa accayena tamhÈ samÈdhimhÈ vuÔÔhÈsi. Atha kho 

Èyasmato MahÈkassapassa tamhÈ samÈdhimhÈ vuÔÔhitassa etadahosi 

“yaÑn|nÈhaÑ RÈjagahaÑ piÓÉÈya paviseyyan”ti. 

Tena kho pana samayena paÒcamattÈni devatÈsatÈni ussukkaÑ 

ÈpannÈni honti Èyasmato MahÈkassapassa piÓÉapÈtapaÔilÈbhÈya. Atha 

kho ÈyasmÈ MahÈkassapo tÈni paÒcamattÈni devatÈsatÈni paÔikkhipitvÈ 

pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya 

pÈvisi. 

Tena kho pana samayena Sakko DevÈnamindo Èyasmato 

MahÈkassapassa piÓÉapÈtaÑ dÈtukÈmo hoti. PesakÈravaÓÓaÑ 

abhinimminitvÈ tantaÑ vinÈti, SujÈ asurakaÒÒÈ tasaraÑ p|reti. Atha 

kho ÈyasmÈ MahÈkassapo RÈjagahe sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno yena 

Sakkassa DevÈnamindassa nivesanaÑ tenupasa~kami, addasÈ kho Sakko 

DevÈnamindo ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 

disvÈ gharÈ nikkhamitvÈ paccuggantvÈ hatthato pattaÑ gahetvÈ gharaÑ 

pavisitvÈ ghaÔiyÈ odanaÑ uddharitvÈ pattaÑ p|retvÈ Èyasmato 

MahÈkassapassa adÈsi. So ahosi piÓÉapÈto anekas|po anekabyaÒjano 

anekarasabyaÒjano. Atha kho 
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Èyasmato MahÈkassapassa etadahosi “ko nu kho ayaÑ satto, yassÈyaÑ 
evar|po iddhÈnubhÈvo”ti. Atha kho Èyasmato MahÈkassapassa 
etadahosi “Sakko kho ayaÑ DevÈnamindo”ti viditvÈ SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ etadavoca “kataÑ kho te idaÑ kosiya, mÈ punapi 
evar|pamakÈsÊ”ti. AmhÈkampi bhante Kassapa puÒÒena attho, 
amhÈkampi puÒÒena karaÓÊyanti. 

Atha kho Sakko DevÈnamindo ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ ÈkÈse 
antalikkhe tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi “aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ 
Kassape suppatiÔÔhitaÑ, aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ Kassape 
suppatiÔÔhitaÑ, aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ Kassape suppatiÔÔhitan”ti1. 

 Atha kho BhagavÈ vihÈre Ôhito eva tassa taÑ saddaÑ sutvÈ bhikkh| 
ÈmantetvÈ “passatha bhikkhave SakkaÑ DevÈnamindaÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ 
ÈkÈsena gacchantan”ti Èha. KiÑ pana tena kataÑ bhanteti. VaÒcetvÈ tena 
mayhaÑ puttassa Kassapassa piÓÉapÈto dinno, taÑ datvÈ tuÔÔhamÈnaso 
udÈnaÑ udÈnento gacchatÊti. “Therassa piÓÉapÈtaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti kathaÑ 
bhante tena ÒÈtanti. Bhikkhave mama puttena sadisaÑ nÈma piÓÉapÈtikaÑ 
devÈpi manussÈpi pihayantÊti vatvÈ sayampi udÈnaÑ udÈnesi. Sutte pana 
ettakameva ÈgataÑ– 

Assosi kho BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya Sakkassa DevÈnamindassa vehÈsaÑ abbhuggantvÈ 
ÈkÈse antalikkhe tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnentassa “aho dÈnaÑ 
paramadÈnaÑ Kassape suppatiÔÔhitaÑ, aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ 
Kassape suppatiÔÔhitaÑ, aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ Kassape 
suppatiÔÔhitan”ti1. 

Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ 
udÈnesi– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 111 piÔÔhe. 
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    “PiÓÉapÈtikassa bhikkhuno, 
    Attabharassa anaÒÒaposino. 
    DevÈ pihayanti tÈdino, 
    Upasantassa sadÈ satÊmato”ti1. 

 ImaÒca pana udÈnaÑ udÈnetvÈ “bhikkhave Sakko DevÈnamindo mama 
puttassa sÊlagandhena ÈgantvÈ piÓÉapÈtaÑ adÈsÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 56. “Appamatto ayaÑ gandho, yvÈyaÑ tagaracandanaÑ2. 
 Yo ca sÊlavataÑ gandho, vÈti devesu uttamo”ti. 

 Tattha appamattoti parittappamÈÓo3. Yo ca sÊlavataBti yo pana 
sÊlavantÈnaÑ sÊlagandho, so tagaraÑ viya lohitacandanaÑ4 viya ca parittako 
na hoti, ativiya uÄÈro vipphÈrito. Teneva kÈraÓena vÈti devesu uttamoti 
pavaro seÔÔho hutvÈ devesu ca manussesu ca sabbatthameva vÈyati, 
ottharanto gacchatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

MahÈkassapattherapiÓÉapÈtadinnavatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. GodhikattheraparinibbÈnavatthu 

 TesaÑ sampannasÊlÈnanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ RÈjagahaÑ 
upanissÈya VeÄuvane viharanto Godhikattherassa parinibbÈnaÑ Èrabbha 
kathesi. 

 So hi ÈyasmÈ Isigilipasse KÈÄasilÈyaÑ viharanto appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto sÈmÈyikaÑ cetovimuttiÑ phusitvÈ ekassa anussÈyikassa rogassa 
vasena tato parihÈyi. So dutiyampi tatiyampi chakkhattuÑ jhÈnaÑ 
nibbattetvÈ parihÊno, sattame vÈre uppÈdetvÈ cintesi “ahaÑ chakkhattuÑ 
jhÈnÈ parihÊno, parihÊnajjhÈnassa 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 111 piÔÔhe. 2. YÈyaÑ tagaracandanÊ (SÊ) 
 3. ParittaparimÈÓo (SÊ) 4. Tagare viya lohitacandane (SÊ, SyÈ) 
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kho pana aniyatÈ gati, idÈneva satthaÑ ÈharissÈmÊ”ti kesoropanasatthakaÑ 
gahetvÈ galanÈÄiÑ chindituÑ maÒcake nipajji. MÈro tassa cittaÑ ÒatvÈ 
“ayaÑ bhikkhu satthaÑ ÈharitukÈmo, satthaÑ ÈharantÈ kho pana jÊvite 
nirapekkhÈ honti, te vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ arahattampi pÈpuÓanti, 
sacÈhaÑ etaÑ vÈressÈmi, na me vacanaÑ karissati, SatthÈraÑ 
vÈrÈpessÈmÊ”ti aÒÒÈtakavesena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ evamÈha– 

   “MahÈvÊra mahÈpaÒÒa, iddhiyÈ yasasÈ jala. 
   SabbaverabhayÈtÊta, pÈde vandÈmi cakkhuma. 

   SÈvako te mahÈvÊra, maraÓaÑ maraÓÈbhibh|. 
   Œka~khati cetayati, taÑ nisedha jutindhara. 

   KathaÑ hi BhagavÈ tuyhaÑ, sÈvako sÈsane rato. 
   AppattamÈnaso sekkho, kÈlaÑ kayirÈ jane sutÈ”ti1.  

 TasmiÑ khaÓe therena satthaÑ ÈharitaÑ hoti. SatthÈ “mÈro ayan”ti 
viditvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “EvaÑ hi dhÊrÈ kubbanti, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
   Sam|laÑ taÓhamabbuyha, godhiko parinibbuto”ti1. 

 Atha kho BhagavÈ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ therassa satthaÑ 
ÈharitvÈ nipannaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe mÈro pÈpimÈ “kattha nu 
kho imassa paÔisandhiviÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitan”ti dh|marÈsi viya timirapuÒjo 
viya ca hutvÈ sabbadisÈsu therassa viÒÒÈÓaÑ samanvesati. BhagavÈ taÑ 
dh|matimirabhÈvaÑ bhikkh|naÑ dassetvÈ “eso kho bhikkhave mÈro 
pÈpimÈ Godhikassa kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ samanvesati ‘kattha Godhikassa 
kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitan’ti. ApatiÔÔhitena ca bhikkhave viÒÒÈÓena 
Godhiko kulaputto parinibbuto”ti Èha. MÈropi tassa viÒÒÈÓaÔÔhÈnaÑ 
daÔÔhuÑ asakkonto kumÈrakavaÓÓo hutvÈ beluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pucchi– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 122 piÔÔhe. 
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   “UddhaÑ adho ca tiriyaÑ, disÈ anudisÈ svahaÑ. 
   AnvesaÑ nÈdhigacchÈmi, Godhiko so kuhiÑ gato”ti1. 

 Atha naÑ SatthÈ Èha– 

   “Yo dhÊro dhitisampanno, jhÈyÊ jhÈnarato sadÈ. 
   AhorattaÑ anuyuÒjaÑ, jÊvitaÑ anikÈmayaÑ. 

   JetvÈna maccuno senaÑ, anÈgantvÈ punabbhavaÑ. 
   Sam|laÑ taÓhamabbuyha, Godhiko parinibbuto”ti1. 

 EvaÑ vutte mÈro pÈpimÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Tassa sokaparetassa, vÊÓÈ kacchÈ abhassatha. 
   Tato so dummano yakkho, tatthevantaradhÈyathÈ”ti1. 

 SatthÈpi “kiÑ te pÈpima Godhikassa kulaputtassa nibbattaÔÔhÈnena. 
Tassa hi nibbattaÔÔhÈnaÑ2 tumhÈdisÈnaÑ satampi sahassampi daÔÔhuÑ na 
SakkotÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 57. “TesaÑ sampannasÊlÈnaÑ, appamÈdavihÈrinaÑ. 
 SammadaÒÒÈ vimuttÈnaÑ, mÈro maggaÑ na vindatÊ”ti. 

 Tattha tesanti yathÈ appatiÔÔhitena viÒÒÈÓena Godhiko kulaputto 
parinibbuto, ye ca evaÑ parinibbÈyanti, tesaÑ. SampannasÊlÈnanti 
paripuÓÓasÊlÈnaÑ. AppamÈdavihÈrinanti sati-avippavÈsasa~khÈtena 
appamÈdena viharantÈnaÑ. SammadaÒÒÈ vimuttÈnanti hetunÈ ÒÈyena 
kÈraÓena jÈnitvÈ “tada~gavimuttiyÈ vikkhambhanavimuttiyÈ 
samucchedavimuttiyÈ paÔippassaddhivimuttiyÈ nissaraÓavimuttiyÈ”ti imÈhi 
paÒcahi vimuttÊhi vimuttÈnaÑ. MÈro maggaÑ na vindatÊti evar|pÈnaÑ 
mahÈkhÊÓÈsavÈnaÑ sabbathÈmena maggantopi mÈro gatamaggaÑ na vindati 
na labhati na passatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, desanÈ mahÈjanassa 
sÈtthikÈ jÈtÈti. 
 

GodhikattheraparinibbÈnavatthu ekÈdasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 123 piÔÔhe. 2. ParinibbutaÔÔhÈnaÑ (Ka) 
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12. Garahadinnavatthu 

 YathÈ sa~kÈraÔÔhÈnasminti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto GarahadinnaÑ nÈma NigaÓÔhasÈvakaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÒhi Sirigutto ca Garahadinno cÈti dve sahÈyakÈ ahesuÑ. Tesu 
Sirigutto upÈsako BuddhasÈvako, Garahadinno NigaÓÔhasÈvako. TaÑ 
NigaÓÔhÈ abhikkhaÓaÑ evaÑ vadanti “tava sahÈyakaÑ SiriguttaÑ ‘kiÑ 
tvaÑ samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamasi, tassa santike kiÑ labhissasÊ’ti 
vatvÈ yathÈ amhe upasa~kamitvÈ amhÈkaÒca deyyadhammaÑ dassati, kiÑ 
evaÑ ovadituÑ na vaÔÔatÊ”ti. Garahadinno tesaÑ vacanaÑ sutvÈ 
abhikkhaÓaÑ gantvÈ ÔhitanisinnaÔÔhÈnÈdÊsu SiriguttaÑ evaÑ ovadati 
“samma kiÑ te samaÓena Gotamena, taÑ upasa~kamitvÈ kiÑ labhissasi, 
kiÑ te mama ayye upasa~kamitvÈ tesaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti. 
Sirigutto tassa kathaÑ sutvÈpi bah| divase tuÓhÊ hutvÈ nibbijjitvÈ 
ekadivasaÑ “samma tvaÑ abhikkhaÓaÑ ÈgantvÈ maÑ ÔhitaÔÔhÈnÈdÊsu evaÑ 
vadesi “samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ kiÑ labhissasi, mama ayye 
upasa~kamitvÈ tesaÑ dÈnaÑ dehÊ’ti, kathehi tÈva me, tava ayyÈ kiÑ 
jÈnantÊ”ti. Aho sÈmi mÈ evaÑ vada, mama ayyÈnaÑ aÒÒÈtaÑ nÈma natthi, 
sabbaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ sabbaÑ kÈyavacÊmanokammaÑ “idaÑ 
bhavissati, idaÑ na bhavissatÊ”ti sabbaÑ bhabbÈbhabbaÑ jÈnantÊti. EvaÑ 
vadesÊti. Œma vademÊti. Yadi evaÑ, atibhÈriyaÑ te kataÑ, ettakaÑ kÈlaÑ 
mayhaÑ etamatthaÑ anÈcikkhantena, ajja mayÈ ayyÈnaÑ ÒÈÓÈnubhÈvo 
ÒÈto, gaccha samma, ayye mama vacanena nimantehÊti. So NigaÓÔhÈnaÑ 
santikaÑ gantvÈ te vanditvÈ “mayhaÑ sahÈyako Sirigutto svÈtanÈya tumhe 
nimantetÊ”ti Èha. Siriguttena sÈmaÑ tvaÑ vuttoti. Œma ayyÈti. Te 
haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ “nipphannaÑ no kiccaÑ, Siriguttassa amhesu 
pasannakÈlato paÔÔhÈya kÈ nÈma sampatti amhÈkaÑ na bhavissatÊ”ti 
vadiÑsu. 

 SiriguttassÈpi mahantaÑ nivesanaÑ. So tasmiÑ dvinnaÑ gehÈnaÑ 
antare ubhato dÊghaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓÈpetvÈ g|thakalalassa p|rÈpesi. Bahi-
ÈvÈÔe dvÊsu pariyantesu khÈÓuke koÔÔÈpetvÈ tesu rajjuyo bandhÈpetvÈ 
ÈsanÈnaÑ purimapÈde ÈvÈÔassa purimapasse ÔhapÈpetvÈ pacchimapÈde 
rajjukesu ÔhapÈpesi. EvaÑ nisinnakÈle evaÑ avaÑsirÈ 
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patissantÊ”ti maÒÒamÈno yathÈ ÈvÈÔo na paÒÒÈyati, evaÑ ÈsanÈnaÑ upari 
paccattharaÓÈni dÈpesi. MahantÈ mahantÈ cÈÔiyo ÔhapÈpetvÈ kadalipaÓÓehi 
ca setapilotikÈhi ca mukhÈni bandhÈpetvÈ tÈ tucchÈ eva gehassa 
pacchimabhÈge bahi 
yÈgubhattasitthasappitelamadhuphÈÓitap|vacuÓÓamakkhitÈ katvÈ ÔhapÈpesi. 
Garahadinno pÈtova tassa gharaÑ vegena gantvÈ “ayyÈnaÑ sakkÈro 
sajjito”ti pucchi. Œma samma sajjitoti. KahaÑ pana esoti. EtÈsu ettikÈsu 
cÈÔÊsu yÈgu, ettikÈsu bhattaÑ, ettikÈsu sappiphÈÓitap|vÈdÊni p|ritÈni, 
ÈsanÈni paÒÒattÈnÊti. So “sÈdh|”ti vatvÈ gato. Tassa gatakÈle paÒcasatÈ 
NigaÓÔhÈ ÈgamiÑsu. Sirigutto gehÈ nikkhamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena NigaÓÔhe 
vanditvÈ tesaÑ purato aÒjaliÑ paggayha Ôhito evaÑ cintesi “tumhe kira 
atÊtÈdibhedaÑ sabbaÑ jÈnÈtha, evaÑ tumhÈkaÑ upaÔÔhÈkena mayhaÑ 
kathitaÑ. Sace sabbaÑ tumhe jÈnÈtha, mayhaÑ gehaÑ mÈ pavisittha. Mama 
gehaÑ paviÔÔhÈnaÑ hi vo neva yÈgu atthi, na bhattÈdÊni. Sace ajÈnitvÈ 
pavisissatha, g|tha-ÈvÈÔe vo pÈtetvÈ pothessÈmÊ”ti evaÑ cintetvÈ purisÈnaÑ 
saÒÒaÑ adÈsi. EvaÑ tesaÑ nisÊdanabhÈvaÑ ÒatvÈ pacchimapasse ÔhatvÈ 
ÈsanÈnaÑ upari paccattharaÓÈni apaneyyÈtha, mÈ tÈni asucinÈ 
makkhayiÑs|ti. 

 Atha NigaÓÔhe “ito etha bhante”ti Èha. NigaÓÔhÈ pavisitvÈ 
paÒÒattÈsanesu nisÊdituÑ ÈrabhiÑsu. Atha ne manussÈ vadiÑsu “Ègametha 
bhante, mÈ tÈva nisÊdathÈ”ti. KiÑ kÈraÓÈti. AmhÈkaÑ gehaÑ paviÔÔhÈnaÑ 
ayyÈnaÑ vattaÑ ÒatvÈ nisÊdituÑ vaÔÔatÊti. KiÑ kÈtuÑ vaÔÔati Èvusoti. Attano 
attano pattÈsanam|lesu ÔhatvÈ sabbepi ekappahÈreneva nisÊdituÑ vaÔÔatÊti. 
IdaÑ kirassa adhippÈyo1–ekasmiÑ ÈvÈÔe patite “mÈ Èvuso avasesÈ Èsane 
nisÊdant|”ti vattuÑ mÈ labhat|ti2. Te “sÈdh|”ti vatvÈ “imehi kathitakathaÑ 
amhehi kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintayiÑsu. Atha sabbe attano attano pattÈsanam|le 
paÔipÈÔiyÈ aÔÔhaÑsu. Atha ne “bhante khippaÑ ekappahÈreneva nisÊdathÈ”ti 
vatvÈ tesaÑ nisinnabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈsanÈnaÑ upari paccattharaÓÈni 
nÊhariÑsu. NigaÓÔhÈ ekappahÈreneva nisinnÈ, rajj|naÑ upari ÔhapitÈ 
ÈsanapÈdÈ bhaÔÔhÈ, nigaÓÔhÈ avaÑsirÈ ÈvÈÔe patiÑsu. Sirigutto tesu patitesu 
dvÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ kira so (SÊ, SyÈ) 2. MÈ avasesÈ nisÊdiÑs|ti kÈresi (SyÈ) 
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pidahitvÈ te uttiÓÓuttiÓÓe “atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ kasmÈ na jÈnÈthÈ”ti 
daÓÉehi pothetvÈ “ettakaÑ etesaÑ vaÔÔissatÊ”ti dvÈraÑ vivarÈpesi. Te 
nikkhamitvÈ palÈyituÑ ÈrabhiÑsu. Gamanamagge pana tesaÑ 
sudhÈparikammakataÑ bh|miÑ picchilaÑ kÈrÈpesi. Te tattha asaÓÔhahitvÈ 
patite patite puna pothÈpetvÈ “alaÑ ettakaÑ tumhÈkan”ti uyyojesi. Te 
“nÈsitamhÈ tayÈ, nÈsitamhÈ tayÈ”ti kandantÈ upaÔÔhÈkassa gehadvÈraÑ 
agamaÑsu. 
 Garahadinno taÑ vippakÈraÑ disvÈ kuddho “nÈsitamhi Siriguttena, 
hatthaÑ pasÈretvÈ vandantÈnaÑ sadevake loke yathÈruciyÈ dÈtuÑ samatthe 
nÈma puÒÒakkhettabh|te mama ayye pothÈpetvÈ byasanaÑ pÈpesÊ”ti 
rÈjakulaÑ gantvÈ tassa kahÈpaÓasahassaÑ daÓÉaÑ kÈresi. Athassa rÈjÈ 
sÈsanaÑ pesesi. So gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “deva upaparikkhitvÈ daÓÉaÑ 
gaÓhatha, mÈ anupaparikkhitvÈ”ti Èha. UpaparikkhitvÈ gaÓhissÈmÊti. SÈdhu 
devÈti. Tena hi gaÓhÈhÊti. Deva mayhaÑ sahÈyako NigaÓÔhasÈvako maÑ 
upasa~kamitvÈ ÔhitanisinnaÔÔhÈnÈdÊsu abhiÓhaÑ evaÑ vadesi “samma kiÑ te 
samaÓena Gotamena, taÑ upasa~kamitvÈ kiÑ labhissasÊ”ti idaÑ ÈdiÑ katvÈ 
Sirigutto sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ deva sace imasmiÑ kÈraÓe daÓÉaÑ 
gahetuÑ yuttaÑ, gaÓhathÈti. RÈjÈ GarahadinnaÑ oloketvÈ “saccaÑ kira te 
evaÑ vuttan”ti Èha. SaccaÑ devÈti. TvaÑ ettakampi ajÈnante SatthÈroti 
gahetvÈ vicaranto “sabbaÑ jÈnantÊ”ti kiÑ kÈraÓÈ TathÈgatasÈvakassa 
kathesi. “TayÈ ÈropitadaÓÉo tuyhameva hot|”ti evaÑ sveva daÓÉaÑ pÈpito1, 
tasseva kul|pakÈ pothetvÈ nÊhaÔÈ. 

 So taÑ kujjhitvÈ tato paÔÔhÈya aÉÉhamÈsamattampi Siriguttena saddhiÑ 
akathetvÈ cintesi “evaÑ vicarituÑ mayhaÑ ayuttaÑ, etassa kul|pakÈnampi 
mayÈ byasanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti SiriguttaÑ upasa~kamitvÈ Èha “sahÈya 
SiriguttÈ”ti. KiÑ sammÈti. ©ÈtisuhajjÈnaÑ nÈma kalahopi hoti vivÈdopi, 
kiÑ tvaÑ kiÒci na kathesi, kasmÈ evaÑ karosÊti. Samma tava mayÈ saddhiÑ 
akathanato na kathemÊti. YaÑ samma kataÑ, katameva taÑ na mayaÑ 
mettiÑ bhindissÈmÈti. Tato paÔÔhÈya ubhopi ekaÔÔhÈne tiÔÔhanti 
______________________________________________________________ 
 1. Sveva daÓÉo dÈpito (SÊ), tasseva daÓÉaÑ pÈpito (Ka) 
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nisÊdanti. AthekadivasaÑ Sirigutto GarahadinnaÑ Èha “kiÑ te NigaÓÔhehi, 
te upasa~kamitvÈ kiÑ labhissasi, mama SatthÈraÑ upasa~kamituÑ vÈ 
ayyÈnaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ vÈ kiÑ te na vaÔÔatÊ”ti. Sopi etameva paccÈsÊsati, 
tenassa kaÓÉuvanaÔÔhÈne nakhena vilekhitaÑ viya ahosi. So “Sirigutta tava 
SatthÈ kiÑ jÈnÈtÊ”ti pucchi. Ambho mÈ evaÑ vada, Satthu me ajÈnitabbaÑ 
nÈma natthi, atÊtÈdibhedaÑ sabbaÑ jÈnÈti, soÄasahÈkÈrehi sattÈnaÑ cittaÑ 
paricchindatÊti. AhaÑ evaÑ na jÈnÈmi, kasmÈ mayhaÑ ettakaÑ kÈlaÑ na 
kathesi, tena hi tvaÑ gaccha, tava SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantehi, 
bhojessÈmi, paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ mama bhikkhaÑ gaÓhituÑ 
vadehÊti. 

 Sirigutto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ evamÈha “bhante mama 
sahÈyako Garahadinno tumhe nimantÈpeti, paÒcahi kira bhikkhusatehi 
saddhiÑ sve tassa bhikkhaÑ gaÓhatha, purimadivase kho pana tassa 
kul|pakÈnaÑ mayÈ idaÑ nÈma kataÑ, mayÈ katassa paÔikaraÓampi na 
jÈnÈmi, tumhÈkaÑ suddhacittena bhikkhaÑ dÈtukÈmatampi na jÈnÈmi, 
ÈvajjetvÈ yuttaÑ ce, adhivÈsetha. No ce, mÈ adhivÈsayitthÈ”ti. SatthÈ “kiÑ 
nu kho so amhÈkaÑ kÈtukÈmo”ti ÈvajjetvÈ addasa “dvinnaÑ gehÈnaÑ 
antare mahantaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓÈpetvÈ asÊtisakaÔamattÈni khadiradÈr|ni 
ÈharÈpetvÈ p|rÈpetvÈ aggiÑ datvÈ amhe a~gÈra-ÈvÈÔe pÈtetvÈ 
niggaÓhitukÈmo”ti. Puna Èvajjesi “kiÑ nu kho tattha gatapaccayÈ attho atthi, 
natthÊ”ti. Tato idaÑ addasa–ahaÑ a~gÈra-ÈvÈÔe pÈdaÑ pasÈressÈmi, taÑ 
paÔicchÈdetvÈ ÔhapitakilaÒjaÑ antaradhÈyissati, a~gÈrakÈsuÑ bhinditvÈ 
cakkamattaÑ mahÈpadumaÑ uÔÔhahissati, athÈhaÑ padumakaÓÓikÈ 
akkamanto Èsane nisÊdissÈmi, paÒcasatÈ bhikkh|pi tatheva gantvÈ 
nisÊdissanti, mahÈjano sannipatissati, ahaÑ tasmiÑ samÈgame dvÊhi gÈthÈhi 
anumodanaÑ karissÈmi, anumodanapariyosÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammÈbhisamayo bhavissati, Sirigutto ca Garahadinno ca sotÈpannÈ 
bhavissanti, attano ca dhanarÈsiÑ sÈsane vikirissanti, imaÑ kulaputtaÑ 
nissÈya mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊti bhikkhaÑ adhivÈsesi. 

 Sirigutto gantvÈ Satthu adhivÈsanaÑ Garahadinnassa ÈrocetvÈ 
“LokajeÔÔhassa sakkÈraÑ karohÊ”ti Èha. Garahadinno 
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“IdÈnissa kattabbayuttakaÑ jÈnissÈmÊ”ti dvinnaÑ gehÈnaÑ antare mahantaÑ 
ÈvÈÔaÑ khaÓÈpetvÈ asÊtisakaÔamattÈni khadiradÈr|ni ÈharÈpetvÈ p|rÈpetvÈ 
aggiÑ datvÈ khadira~gÈrarÈsÊnaÑ yojÈpetvÈ sabbarattiÑ dhamÈpetvÈ 
khadira~gÈrarÈsiÑ kÈrÈpetvÈ ÈvÈÔamatthake rukkhapadarÈni ÔhapÈpetvÈ 
kilaÒjena paÔicchÈdetvÈ gomayena limpÈpetvÈ ekena passena 
dubbaladaÓÉake attharitvÈ gamanamaggaÑ kÈresi, “evaÑ akkanta-
akkantakÈle daÓÉakesu bhaggesu parivaÔÔetvÈ a~gÈrakÈsuyaÑ patissantÊ”ti 
maÒÒamÈno gehapacchÈbhÈge Siriguttena ÔhapitaniyÈmeneva cÈÔiyo 
ÔhapÈpesi, ÈsanÈnipi tatheva paÒÒÈpesi. Sirigutto pÈtova tassa gehaÑ gantvÈ 
“kato te samma sakkÈro”ti Èha. Œma sammÈti. KahaÑ pana soti. “Ehi, 
passÈmÈ”ti sabbaÑ Siriguttena dassitanayeneva dassesi. Sirigutto “sÈdhu 
sammÈ”ti Èha. MahÈjano sannipati. MicchÈdiÔÔhikena hi nimantite mahanto 
sannipÈto ahosi1. MicchÈdiÔÔhikÈpi “samaÓassa Gotamassa vippakÈraÑ 
passissÈmÈ”ti sannipatanti, sammÈdiÔÔhikÈpi “ajja SatthÈ 
mahÈdhammadesanaÑ desessati, BuddhavisayaÑ BuddhalÊlaÑ 
upadhÈressÈmÈ”ti sannipatanti. 

 Punadivase SatthÈ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ Garahadinnassa 
gehadvÈraÑ agamÈsi. So gehÈ nikkhamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
purato aÒjaliÑ paggayha Ôhito cintesi “bhante ‘tumhe kira atÊtÈdibhedaÑ 
sabbaÑ jÈnÈtha, sattÈnaÑ soÄasahÈkÈrehi cittaÑ paricchindathÈ’ti evaÑ 
tumhÈkaÑ upaÔÔhÈkena mayhaÑ kathitaÑ. Sace jÈnÈtha, mayhaÑ gehaÑ mÈ 
pavisittha. PaviÔÔhÈnaÑ hi vo neva yÈgu atthi, na bhattÈdÊni, sabbe kho pana 
tumhe a~gÈrakÈsuyaÑ pÈtetvÈ niggaÓhissÈmÊ”ti. EvaÑ cintetvÈ Satthu 
pattaÑ gahetvÈ “ito etha BhagavÈ”ti vatvÈ “bhante amhÈkaÑ gehaÑ 
ÈgatÈnaÑ vattaÑ ÒatvÈ ÈgantuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. KiÑ kÈtuÑ vaÔÔati Èvusoti. 
Ekekassa pavisitvÈ purato gantvÈ nisinnakÈle pacchÈ aÒÒena ÈgantuÑ 
vaÔÔatÊti. EvaÑ kirassa ahosi “purato gacchantaÑ a~gÈrakÈsuyaÑ patitaÑ 
disvÈ avasesÈ na Ègacchissanti, ekekameva pÈtetvÈ niggaÓhissÈmÊ”ti. SatthÈ 
“sÈdh|”ti vatvÈ ekakova pÈyÈsi. Garahadinno a~gÈrakÈsuÑ patvÈ 
apasakkitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Hoti (SÊ, SyÈ) 
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Ôhito “purato yÈtha bhante”ti Èha. Atha SatthÈ a~gÈrakÈsumatthake pÈdaÑ 
pasÈresi, kilaÒjaÑ antaradhÈyi, a~gÈrakÈsuÑ bhinditvÈ cakkamattÈni 
padumÈni uÔÔhahiÑsu. SatthÈ padumakaÓÓikÈ akkamanto gantvÈ paÒÒatte 
BuddhÈsane nisÊdi, bhikkh|pi tatheva gantvÈ nisÊdiÑsu. Garahadinnassa 
kÈyato ÉÈho uÔÔhahi. 

 So vegena gantvÈ SiriguttaÑ upasa~kamitvÈ “sÈmi me tÈÓaÑ hohÊ”ti 
Èha. KiÑ etanti. PaÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ gehe yÈgu vÈ bhattÈdÊni vÈ 
natthi, kiÑ nu kho karomÊti. “KiÑ pana tayÈ katan”ti Èha. AhaÑ dvinnaÑ 
gehÈnaÑ antare mahantaÑ ÈvÈÔaÑ a~gÈrassa p|raÑ kÈresiÑ “tattha pÈtetvÈ 
niggaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ bhinditvÈ mahÈpadumÈni uÔÔhahiÑsu. Sabbe 
padumakaÓÓikÈ akkamitvÈ gantvÈ paÒÒattÈsanesu nisinnÈ, idÈni kiÑ karomi 
sÈmÊti. Nanu tvaÑ idÈneva mayhaÑ “ettikÈ cÈÔiyo, ettikÈ yÈgu, ettakÈni 
bhattÈdÊnÊ”ti dassesÊti. MusÈ taÑ sÈmi, tucchÈva cÈÔiyoti. Hotu, gaccha, tÈsu 
cÈÔÊsu yÈgu-ÈdÊni olokehÊti. TaÑ khaÓaÒÒeva tena yÈsu cÈÔÊsu “yÈg|”ti 
vuttaÑ, tÈ yÈguyÈ p|rayiÑsu, yÈsu “bhattÈdÊnÊ”ti vuttaÑ, tÈ bhattÈdÊnaÑ 
paripuÓÓÈva ahesuÑ. TaÑ sampattiÑ disvÈva Garahadinnassa sarÊraÑ 
pÊtipÈmojjena parip|ritaÑ, cittaÑ pasannaÑ. So sakkaccaÑ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ katabhattakiccassa 
Satthuno anumodanaÑ kÈretukÈmo pattaÑ gaÓhi. SatthÈ anumodanaÑ 
karonto “ime sattÈ paÒÒÈcakkhuno abhÈveneva mama sÈvakÈnaÑ 
BuddhasÈsanassa guÓaÑ na jÈnanti. PaÒÒÈcakkhuvirahitÈ hi andhÈ nÈma, 
paÒÒavanto sacakkhukÈ nÈmÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 58. “YathÈ sa~kÈradhÈnasmiÑ1, ujjhitasmiÑ mahÈpathe. 
 PadumaÑ tattha jÈyetha, sucigandhaÑ manoramaÑ. 
 
 59. EvaÑ sa~kÈrabh|tesu, andhabh|te puthujjane. 
 Atirocati paÒÒÈya, SammÈsambuddhasÈvako”ti. 

 Tattha sa~kÈradhÈnasminti sa~kÈraÔhÈnasmiÑ, kacavararÈsimhÊti attho. 
UjjhitasmiÑ mahÈpatheti mahÈmagge chaÉÉitasmiÑ. Sucigandhanti 
surabhigandhaÑ. Mano ettha ramatÊti manoramaÑ. Sa~kÈrabh|tes|ti 
sa~kÈramiva bh|tesu.  
______________________________________________________________ 
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puthujjaneti puth|naÑ kilesÈnaÑ jananato evaÑ laddhanÈme 
lokiyamahÈjane. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ nÈma mahÈpathe chaÉÉite 
sa~kÈrarÈsimhi asucijegucchiyapaÔik|lepi sucigandhaÑ padumaÑ jÈyetha, 
taÑ rÈjarÈjamahÈmattÈdÊnaÑ manoramaÑ piyaÑ manÈpaÑ uparimatthake 
patiÔÔhÈnÈrahameva bhaveyya, evameva sa~kÈrabh|tesupi puthujjanesu jÈto 
nippaÒÒassa mahÈjanassa acakkhukassa antare nibbattopi attano 
paÒÒÈbalena kÈmesu ÈdÊnavaÑ, nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ disvÈ 
nikkhamitvÈ pabbajito pabbajjÈmattenapi, tato uttariÑ 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanÈni ÈrÈdhetvÈpi atirocati. 
SammÈsambuddhasÈvako hi khÊÓÈsavo bhikkhu andhabh|te puthujjane 
atikkamitvÈ rocati virocati sobhatÊti. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 
Garahadinno ca Sirigutto ca sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓiÑsu. Te sabbaÑ attano 
dhanaÑ BuddhasÈsane vippakiriÑsu. SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈramagamÈsi. 
Bhikkh| sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho 
acchariyÈ BuddhaguÓÈ nÈma, tathÈr|paÑ nÈma khadira~gÈrarÈsiÑ bhinditvÈ 
padumÈni uÔÔhahiÑs|”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ 
bhikkhave, yaÑ mama etarahi Buddhabh|tassa a~gÈrarÈsimhÈ padumÈni 
uÔÔhitÈni, aparipakke ÒÈÓe vattamÈnassa bodhisattabh|tassapi me 
uÔÔhahiÑs|”ti vatvÈ “kadÈ bhante, Ècikkhatha no”ti yÈcito atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “KÈmaÑ patÈmi nirayaÑ, uddhaÑpÈdo avaÑsiro. 
   NÈnariyaÑ karissÈmi, handa piÓÉaÑ paÔiggahÈ”ti1– 

 IdaÑ Khadira~gÈrajÈtakaÑ vitthÈretvÈ kathesÊti. 
 

Garahadinnavatthu dvÈdasamaÑ. 
 

PupphavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

Catuttho vaggo. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 10 piÔÔhe.

 



    

5. BÈlavagga 
 

1. AÒÒatarapurisavatthu 

 DÊghÈ jÈgarato rattÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PasenadikosalaÒceva aÒÒataraÒca purisaÑ Èrabbha kathesi. 

 RÈjÈ kira pasenadi Kosalo ekasmiÑ chaÓadivase ala~katapaÔiyattaÑ 
sabbasetaÑ ekaÑ PuÓÉarÊkaÑ nÈma hatthiÑ abhiruyha mahantena 
rÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti. UssÈraÓÈya vattamÈnÈya 
leÉÉudaÓÉÈdÊhi pothiyamÈno mahÈjano palÈyanto gÊvaÑ parivaÔÔetvÈpi 
oloketiyeva. RÈj|naÑ kira sudinnadÈnassetaÑ phalaÑ. AÒÒatarassÈpi 
duggatapurisassa bhariyÈ sattabh|mikassa pÈsÈdassa uparitale ÔhitÈ ekaÑ 
vÈtapÈnakavÈÔaÑ vivaritvÈ rÈjÈnaÑ oloketvÈva apagacchi. RaÒÒo 
puÓÓacando valÈhakantaraÑ paviÔÔho viya upaÔÔhÈsi. So tassÈ 
paÔibaddhacitto hatthikkhandhato patanÈkÈrappatto viya hutvÈ khippaÑ 
nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ antepuraÑ pavisitvÈ ekaÑ vissÈsakaÑ 
amaccaÑ Èha “asukaÔÔhÈne te mayÈ olokitapÈsÈdo diÔÔho”ti. Œma devÈti. 
TatthekaÑ itthiÑ addasÈti. AddasaÑ devÈti. Gaccha, tassÈ sasÈmika-
asÈmikabhÈvaÑ jÈnÈhÊti. So gantvÈ tassÈ sasÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈgantvÈ 
raÒÒo “sasÈmikÈ”ti Èrocesi. Atha raÒÒÈ “tena hi tassÈ sÈmikaÑ pakkosÈhÊ”ti 
vutte so gantvÈ “ehi bho, rÈjÈ taÑ pakkosatÊ”ti Èha. So “bhariyaÑ me 
nissÈya bhayena uppannena bhavitabban”ti cintetvÈ raÒÒo ÈÓaÑ paÔibÈhituÑ 
asakkonto gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ rÈjÈ “maÑ ito 
paÔÔhÈya upaÔÔhÈhÊ”ti Èha. AlaÑ deva, ahaÑ attano kammaÑ katvÈ 
tumhÈkaÑ su~kaÑ dadÈmi, ghareyeva me jÊvikÈ hot|ti. “Tava su~kena 
mayhaÑ attho natthi, ajjato paÔÔhÈya maÑ upaÔÔhÈhÊ”ti tassa phalakaÒca 
ÈvudhaÒca dÈpesi. EvaÑ kirassa ahosi “kaÒcidevassa dosaÑ ÈropetvÈ 
ghÈtetvÈ bhariyaÑ gaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ so maraÓabhayabhÊto 
appamatto hutvÈ upaÔÔhÈsi. 
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 RÈjÈ tassa dosaÑ1 apassanto kÈmapariÄÈhe vaÉÉhante “ekamassa dosaÑ 
ÈropetvÈ rÈjÈÓaÑ karissÈmÊ”ti taÑ pakkosÈpetvÈ evamÈha “ambho ito 
yojanamatthake nadiyÈ asukaÔÔhÈnaÑ nÈma gantvÈ sÈyaÑ mama 
nhÈnavelÈya kumuduppalÈni ceva aruÓavatÊmattikaÒca2 Èhara. Sace tasmiÑ 
khaÓe nÈgacchasi, ÈÓaÑ te karissÈmÊ”ti. Sevako kira cat|hipi dÈsehi 
patikiÔÔhataro3. DhanakkÊtÈdayo hi dÈsÈ “sÊsaÑ me rujjati, piÔÔhi me 
rujjatÊ”ti vatvÈ acchituÑ labhantiyeva. SevakassetaÑ natthi, ÈÓattakammaÑ 
kÈtumeva vaÔÔati. TasmÈ so “avassaÑ mayÈ gantabbaÑ, kumuduppalehi 
saddhiÑ aruÓavatÊmattikÈ nÈma NÈgabhavane uppajjati, ahaÑ kuhiÑ 
labhissÈmÊ”ti cintento maraÓabhayabhÊto vegena gehaÑ gantvÈ “bhadde 
niÔÔhitaÑ me bhattan”ti Èha. Uddhanamatthake sÈmÊti. So yÈva bhattaÑ 
otarati, tÈva sandhÈretuÑ asakkonto uÄu~kena kaÒjikaÑ harÈpetvÈ 
yathÈladdhena byaÒjanena saddhiÑ allameva bhattaÑ pacchiyaÑ opÊÄetvÈ 
ÈdÈya yojanikaÑ maggaÑ pakkhando, tassa gacchantasseva bhattaÑ 
pakkaÑ ahosi. So anucchiÔÔhaÑ katvÈva thokaÑ bhattaÑ apanetvÈ 
bhuÒjanto ekaÑ addhikaÑ ekaÑ disvÈ mayÈ apanetvÈ ÔhapitaÑ thokaÑ 
anucchiÔÔhaÑ bhattameva atthi, gahetvÈ bhuÒja sÈmÊti. So gaÓhitvÈ bhuÒji. 
Itaropi bhuÒjitvÈ ekaÑ bhattamuÔÔhiÑ udake khipitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ 
mahantena saddena “imasmiÑ nadÊpadese adhivatthÈ nÈgÈ supaÓÓÈ devatÈ 
ca vacanaÑ me suÓantu, rÈjÈ mayhaÑ ÈÓaÑ kÈtukÈmo ‘kumuduppalehi 
saddhiÑ aruÓavatÊmattikaÑ ÈharÈ’ti maÑ ÈÓÈpesi, addhikamanussassa ca 
me bhattaÑ dinnaÑ, taÑ sahassÈnisaÑsaÑ, udake macchÈnaÑ dinnaÑ, taÑ 
satÈnisaÑsaÑ. EttakaÑ puÒÒaphalaÑ tumhÈkaÑ pattiÑ katvÈ dammi, 
mayhaÑ kumuduppalehi saddhiÑ aruÓavatÊmattikaÑ ÈharathÈ”ti tikkhattuÑ 
anussÈvesi. Tattha adhivattho nÈgarÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ mahallakavesena 
tassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ vadesÊ”ti Èha. So punapi tatheva vatvÈ “mayhaÑ 
taÑ pattiÑ dehÊ”ti vutte “demÊ”ti Èha. Punapi “dehÊ”ti vutte “demi sÈmÊ”ti 
Èha. EvaÑ so dve tayo vÈre pattiÑ ÈharÈpetvÈ kumuduppalehi saddhiÑ 
aruÓavatÊmattikaÑ adÈsi. 
______________________________________________________________ 
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 RÈjÈ pana cintesi “manussÈ nÈma bahumÈyÈ1, sace so kenaci upÈyena 
labheyya, kiccaÑ me na nipphajjeyyÈ”ti. So kÈlasseva dvÈraÑ pidahÈpetvÈ 
muddikaÑ attano santikaÑ ÈharÈpesi. Itaropi puriso raÒÒo 
nhÈnavelÈyamevÈgantvÈ dvÈraÑ alabhanto dvÈrapÈlaÑ pakkosetvÈ “dvÈraÑ 
vivarÈ”ti Èha. Na sakkÈ vivarituÑ, rÈjÈ kÈlasseva muddikaÑ datvÈ 
rÈjagehaÑ ÈharÈpesÊti. So “rÈjad|to ahaÑ, dvÈraÑ vivarÈ”ti vatvÈpi 
“dvÈraÑ alabhanto natthi me idÈni jÊvitaÑ, kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti cintetvÈ 
dvÈrassa upari-ummÈre2 mattikÈpiÓÉaÑ khipitvÈ tass|pari pupphÈni 
laggetvÈ mahÈsaddaÑ karonto “ambho nagaravÈsino raÒÒo mayÈ ÈÓattiyÈ 
gatabhÈvaÑ jÈnÈtha, rÈjÈ maÑ akÈraÓena vinÈsetukÈmo”ti tikkhattuÑ 
viravitvÈ “kattha nu kho gacchissÈmÊ”ti cintetvÈ “bhikkh| nÈma 
muduhadayÈ, vihÈraÑ gantvÈ nipajjissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnamakÈsi. Ime hi 
nÈma sattÈ sukhitakÈle bhikkh|naÑ atthibhÈvampi ajÈnitvÈ 
dukkhÈbhibh|takÈle vihÈraÑ gantukÈmÈ honti, tasmÈ sopi “me aÒÒaÑ 
tÈÓaÑ natthÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ ekasmiÑ phÈsukaÔÔhÈne nipajji. Atha 
raÒÒopi taÑ rattiÑ niddaÑ alabhantassa taÑ itthiÑ anussarantassa 
kÈmapariÄÈho uppajji. So cintesi “vibhÈtakkhaÓeyeva taÑ purisaÑ 
ghÈtÈpetvÈ taÑ itthiÑ ÈnessÈmÊ”ti. 

 TasmiÑ khaÓeyeva saÔÔhiyojanikÈya LohakumbhiyÈ nibbattÈ cattÈro 
purisÈ pakkuthitÈya ukkhaliyÈ taÓÉulÈ viya samparivattakaÑ3 paccamÈnÈ 
tiÑsÈya vassasahassehi heÔÔhimatalaÑ patvÈ aparehi tiÑsÈya vassasahassehi 
puna mukhavaÔÔiyaÑ pÈpuÓiÑsu. Te sÊsaÑ ukkhipitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
oloketvÈ ekekaÑ gÈthaÑ vattukÈmÈ vattuÑ asakkontÈ ekekaÑ akkharaÑ 
vatvÈ parivattitvÈ Lohakumbhimeva paviÔÔhÈ. RÈjÈ niddaÑ alabhanto 
majjhimayÈmasamanantare taÑ saddaÑ sutvÈ bhÊto utrastamÈnaso “kiÑ nu 
kho mayhaÑ jÊvitantarÈyo bhavissati, udÈhu me aggamahesiyÈ, udÈhu me 
rajjaÑ vinassissatÊ”ti cintento sakalarattiÑ akkhÊni nimÊletuÑ nÈsakkhi. So 
aruÓuggamanavelÈya eva purohitaÑ pakkosÈpetvÈ “Ècariya mayÈ 
majjhimayÈmasamanantare mahantÈ bheravasaddÈ sutÈ, ‘rajjassa vÈ 
aggamahesiyÈ vÈ mayhaÑ vÈ kassa 
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antarÈyo bhavissatÊ’ti na jÈnÈmi, tena me tvaÑ pakkosÈpito”ti Èha. MahÈrÈja 
kiÑ te saddÈ sutÈti. Œcariya du - iti sa - iti na - iti so - itÊti ime sadde 
assosiÑ, imesaÑ nipphattiÑ upadhÈrehÊti. BrÈhmaÓassa mahÈ-andhakÈraÑ 
paviÔÔhassa viya na kiÒci paÒÒÈyati, “na jÈnÈmÊti vutte pana lÈbhasakkÈro 
me parihÈyissatÊ”ti bhÈyitvÈ “bhÈriyaÑ mahÈrÈjÈ”ti Èha. KiÑ ÈcariyÈti. 
JÊvitantarÈyo te paÒÒÈyatÊti. So dviguÓaÑ bhÊto “Ècariya atthi kiÒci pana 
paÔighÈ takÈraÓan”ti Èha. Atthi mahÈrÈja, mÈ bhÈyi, ahaÑ tayo vede 
jÈnÈmÊti. KiÑ pana laddhuÑ vaÔÔatÊti. SabbasatayaÒÒaÑ yajitvÈ jÊvitaÑ 
labhissasi devÈti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. HatthisataÑ assasataÑ 
usabhasataÑ dhenusataÑ ajasataÑ urabbhasataÑ1 kukkuÔasataÑ 
s|karasataÑ dÈrakasataÑ dÈrikÈsatanti evaÑ ekekaÑ pÈÓajÈtiÑ sataÑ sataÑ 
katvÈ gaÓhÈpento “sace migajÈtimeva gaÓhÈpessÈmi, ‘attano khÈdanÊyameva 
gaÓhÈpetÊ’ti vakkhantÊ”ti hatthi-assamanussepi gaÓhÈpeti. RÈjÈ “mama 
jÊvitameva mayhaÑ lÈbho”ti cintetvÈ “sabbapÈÓe sÊghaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. 
ŒÓattamanussÈ adhikataraÑ gaÓhiÑsu. Vuttampi cetaÑ KosalasaÑyutte– 

Tena kho pana samayena raÒÒo pasenadissa Kosalassa mahÈyaÒÒo 
paccupaÔÔhito hoti, paÒca ca usabhasatÈni paÒca ca vacchatarasatÈni 
paÒca ca vacchatarisatÈni paÒca ca ajasatÈni paÒca ca urabbhasatÈni 
th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ 
kammakarÈti vÈ, tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ rudamÈnÈ 
parikammÈni karontÊti2. 

 MahÈjano attano attano puttadhÊtuÒÈtÊnaÑ atthÈya paridevamÈno 
mahÈsaddamakÈsi, mahÈpathavÊ-undriyanasaddo viya ahosi. Atha MallikÈ 
devÊ taÑ saddaÑ sutvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “kiÑ nu kho te mahÈrÈja 
indriyÈni apÈkatikÈni, kilantar|pÈni viya paÒÒÈyantÊ”ti pucchi. KiÑ tuyhaÑ 
Mallike, tvaÑ mama kaÓÓam|lena Èsivisampi gacchantaÑ na jÈnÈsÊti. KiÑ 
panetaÑ devÈti. “RattibhÈge me evar|po nÈma saddo  
______________________________________________________________ 
 1. AjasataÑ gadrabhasataÑ ÈjaÒÒasataÑ urabbhasataÑ (Ka) 2. SaÑ 1. 75 piÔÔhe. 

 



286 KhuddakanikÈya    

suto, svÈhaÑ parohitaÑ pucchitvÈ jÊvitantarÈyo te paÒÒÈyati, 
sabbasatayaÒÒaÑ yajitvÈ jÊvitaÑ labhissasÊ’ti sutvÈ “mama jÊvitameva 
mayhaÑ lÈbho”ti ime pÈÓe gaÓhÈpesinti. MallikÈ devÊ “andhabÈlosi 
mahÈrÈja, kiÒcÈpi mahÈbhakkhosi, anekas|pabyaÒjanavikatikaÑ doÓapÈkaÑ 
bhojanaÑ bhuÒjasi, dvÊsu raÔÔhesu rajjaÑ kÈresi, paÒÒÈ pana te mandÈ”ti 
Èha. KasmÈ evaÑ vadesi devÊti. “KahaÑ tayÈ aÒÒassa maraÓena aÒÒassa 
jÊvitalÈbho diÔÔhapubbo, andhabÈlassa brÈhmaÓassa kathaÑ gahetvÈ kasmÈ 
mahÈjanassa upari dukkhaÑ khipasi, dhuravihÈre sadevakassa lokassa 
aggapuggalo atÊtÈdÊsu appaÔihataÒÈÓo SatthÈ vasati, taÑ pucchitvÈ 
tassovÈdaÑ karohÊ”ti vutte rÈjÈ sallahukehi yÈnehi MallikÈya saddhiÑ 
vihÈraÑ gantvÈ maraÓabhayatajjito kiÒci vattuÑ asakkonto SatthÈraÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 Atha naÑ SatthÈ “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja Ègacchasi divÈ 
divassÈ”ti paÔhamataraÑ Èlapi. So tuÓhÊyeva nisÊdi. Tato MallikÈ Bhagavato 
Èrocesi “bhante raÒÒÈ kira majjhimayÈmasamanantare saddo1 suto, atha 
naÑ purohitassa Èrocesi, purohito ‘jÊvitantarÈyo te bhavissati, tassa 
paÔighÈtatthÈya sabbasate pÈÓe gahetvÈ tesaÑ galalohitena yaÒÒe yajite 
jÊvitaÑ labhissasÊ’ti Èha. RÈjÈ pÈÓe gaÓhÈpesi. TenÈyaÑ mayÈ idhÈnÊto”ti. 
EvaÑ kira mahÈrÈjÈti. EvaÑ bhanteti. Kinti te saddo sutoti. So attanÈ2 
sutaniyÈmeneva Ècikkhi. TathÈgatassa3 taÑ sutvÈva ekobhÈso ahosi. Atha 
naÑ SatthÈ Èha “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, tava antarÈyo natthi, pÈpakammino 
sattÈ attano dukkhaÑ ÈvÊkarontÈ4 evamÈhaÑs|”ti. KiÑ pana bhante tehi 
katanti. Atha kho BhagavÈ tesaÑ kammaÑ ÈcikkhituÑ “tena hi mahÈrÈja 
suÓÈhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte vÊtativassasahassÈyukesu manussesu Kassapo BhagavÈ loke 
uppajjitvÈ vÊsatiyÈ khÊÓÈsavasahassehi saddhiÑ cÈrikaÑ caramÈno 
BÈrÈÓasimagamÈsi. BÈrÈÓasivÈsino dvepi tayopi 
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bahutarÈpi ekato hutvÈ ÈgantukadÈnaÑ pavattayiÑsu. TadÈ PÈrÈÓasiyaÑ 
cattÈlÊsakoÔivibhavÈ cattÈro seÔÔhiputtÈ sahÈyakÈ ahesuÑ. Te mantayiÑsu 
“amhÈkaÑ gehe bahudhanaÑ, tena kiÑ karomÈ”ti. “Evar|pe Buddhe 
cÈrikaÑ caramÈne dÈnaÑ dassÈma, sÊlaÑ rakkhissÈma, p|jaÑ karissÈmÈ”ti 
ekopi avatvÈ tesu eko tÈva evamÈha “tikhiÓasuraÑ pivantÈ 
madhuramaÑsaÑ khÈdantÈ vicarissÈma, idaÑ amhÈkaÑ jÊvitaphalan”ti1. 
Aparopi evamÈha “devasikaÑ tivassikagandhasÈlibhattaÑ nÈnaggarasehi 
bhuÒjantÈ vicarissÈmÈ”ti. Aparopi evamÈha “nÈnappakÈraÑ 
p|vakhajjakavikatiÑ pacÈpetvÈ khÈdantÈ vicarissÈmÈ”ti. Aparopi evamÈha 
“sammÈ mayaÑ aÒÒaÑ kiÒci na karissÈma, ‘dhanaÑ dassÈmÈ’ti vutte 
anicchamÈnÈ itthÊ nÈma natthi, tasmÈ dhanena palobhetvÈ2 
pÈradÈrikakammaÑ karissÈmÈ”ti. “SÈdhu sÈdh|”ti sabbeva tassa kathÈya3 
aÔÔhaÑsu. 

 Te tato paÔÔhÈya abhir|pÈnaÑ itthÊnaÑ dhanaÑ pesetvÈ 
vÊsativassasahassÈni pÈradÈrikakammaÑ katvÈ kÈlaÑ katvÈ AvÊciniraye 
nibbattÈ. Te ekaÑ BuddhantaraÑ niraye paccitvÈ tattha kÈlaÑ katvÈ 
pakkÈvasesena saÔÔhiyojanikÈya LohakumbhiyÈ nibbattitvÈ tiÑsÈya 
vassasahassehi heÔÔhimatalaÑ patvÈ punapi tiÑsÈya vassasahassehi 
LohakumbhimukhaÑ patvÈ ekekaÑ gÈthaÑ vattukÈmÈ hutvÈ vattuÑ 
asakkontÈ ekekaÑ akkharaÑ vatvÈ puna parivattitvÈ, Lohakumbhimeva 
paviÔÔhÈ. Vadehi mahÈrÈja, paÔhamaÑ te kiÑ saddo nÈma sutoti. Du - iti 
bhanteti. SatthÈ tena aparipuÓÓaÑ katvÈ vuttaÑ gÈthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ 
dassento evamÈha– 

   “DujjÊvitamajÊvimha, ye sante na dadamhase. 
   VijjamÈnesu bhogesu, dÊpaÑ nÈkamha attano”ti4. 

 Atha raÒÒo imissÈ gÈthÈya atthaÑ pakÈsetvÈ “kiÑ te mahÈrÈja 
dutiyasaddo tatiyasaddo catutthasaddo suto”ti pucchitvÈ “evaÑ nÈmÈ”ti 
vutte avasesaÑ parip|rento– 

   “SaÔÔhivassasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso. 
   Niraye paccamÈnÈnaÑ, kadÈ anto bhavissati. 
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   Natthi anto kuto anto, na anto paÔidissati. 
   TadÈ hi pakataÑ pÈpaÑ, mama tuyhaÒca mÈrisÈ. 

   SohaÑ n|na ito gantvÈ, yoniÑ laddhÈna mÈnusiÑ. 
   VadaÒÒ| sÊlasampanno, kÈhÈmi kusalaÑ bahun”ti1. 

PaÔipÈÔiyÈ imÈ gÈthÈ vatvÈ tÈsaÑ atthaÑ pakÈsetvÈ “iti kho mahÈrÈja te 
cattÈro janÈ ekekaÑ gÈthaÑ vattukÈmÈpi vattuÑ asakkontÈ ekakameva 
akkharaÑ vatvÈ puna Lohakumbhimeva paviÔÔhÈ”ti Èha. 

 RaÒÒÈ kira Pasenadikosalena tassa saddassa sutakÈlato paÔÔhÈya te 
heÔÔhÈ bhassanti eva, ajjÈpi ekaÑ vassasahassaÑ nÈtikkamanti. RaÒÒo taÑ 
desanaÑ sutvÈ mahÈsaÑvego uppajji. So “bhÈriyaÑ vatidaÑ 
pÈradÈrikakammaÑ nÈma, ekaÑ kira BuddhantaraÑ niraye paccitvÈ tato 
cutÈ saÔÔhiyojanikÈya LohakumbhiyÈ nibbattitvÈ tattha saÔÔhivassasahassÈni 
paccitvÈ evampi nesaÑ dukkhÈ muccanakÈlo na paÒÒÈyati, ahampi paradÈre 
sinehaÑ katvÈ sabbarattiÑ niddaÑ na labhiÑ, idÈni ito paÔÔhÈya paradÈre 
mÈnasaÑ na bandhissÈmÊ”ti cintetvÈ TathÈgataÑ Èha “bhante ajja me rattiyÈ 
dÊghabhÈvo ÒÈto”ti. Sopi puriso tattheva nisinno taÑ kathaÑ sutvÈ “laddho 
me balavappaccayo”ti SatthÈraÑ Èha “bhante raÒÒÈ tÈva ajja rattiyÈ 
dÊghabhÈvo ÒÈto, ahaÑ pana hiyyo sayameva yojanassa dÊghabhÈvaÑ 
aÒÒÈsin”ti. SatthÈ dvinnampi kathaÑ saÑsanditvÈ “ekaccassa ratti dÊghÈ 
hoti, ekaccassa yojanaÑ dÊghaÑ hoti, bÈlassa pana saÑsÈro dÊgho hotÊ”ti 
vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 60. “DÊghÈ jÈgarato ratti, dÊghaÑ santassa yojanaÑ. 
 DÊgho bÈlÈna saÑsÈro, saddhammaÑ avijÈnatan”ti. 

 Tattha dÊghÈti ratti nÈmesÈ tiyÈmamattÈva, jÈgarantassa pana dÊghÈ hoti, 
dviguÓatiguÓÈ viya hutvÈ khÈyati. TassÈ dÊghabhÈvaÑ attÈnaÑ 
ma~kuÓasaÑghassa bhattaÑ katvÈ yÈva s|riyuggamanÈ samparivattakaÑ 
______________________________________________________________ 
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semÈno mahÈkusÊtopi, subhojanaÑ bhuÒjitvÈ sirisayane sayamÈno 
kÈmabhogÊpi na jÈnÈti, sabbarattiÑ pana padhÈnaÑ padahanto yogÈvacaro 
ca, dhammakathaÑ kathento dhammakathiko ca, ÈsanasamÊpe ÔhatvÈ 
dhammaÑ suÓanto ca, sÊsarogÈdiphuÔÔho vÈ hatthapÈdacchedanÈdiÑ patto 
vÈ vedanÈbhibh|to ca, rattiÑ maggapaÔipanno addhiko ca jÈnÈti. Yojananti 
yojanampi catugÈvutamattameva, santassa pana kilantassa dÊghaÑ hoti, 
dviguÓatiguÓaÑ viya khÈyati. SakaladivasaÑ hi maggaÑ gantvÈ kilanto 
paÔipathaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “purato gÈmo kÊvad|ro”ti pucchitvÈ 
“yojanan”ti vutte thokaÑ gantvÈ aparampi pucchitvÈ tenÈpi “yojanan”ti 
vutte puna thokaÑ gantvÈ aparampi pucchati. Sopi “yojanan”ti vadati. So 
pucchitapucchitÈ yojananteva vadanti, dÊghaÑ vatidaÑ yojanaÑ, 
ekayojanaÑ dve tÊÓi yojanÈni viya maÒÒeti. BÈlÈnanti 
idhalokaparalokatthaÑ pana ajÈnantÈnaÑ bÈlÈnaÑ saÑsÈravaÔÔassa 
pariyantaÑ kÈtuÑ asakkontÈnaÑ yaÑ sattatiÑsabodhipakkhiyabhedaÑ 
saddhammaÑ ÒatvÈ saÑsÈrassa antaÑ karonti, taÑ saddhammaÑ 
avijÈnataÑ saÑsÈro dÊgho nÈma hoti. So hi attano dhammatÈya eva dÊgho 
nÈma. Vuttampi cetaÑ “anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na 
paÒÒÈyatÊ”ti1. BÈlÈnaÑ pana pariyantaÑ kÈtuÑ asakkontÈnaÑ 
atidÊghoyevÈti. 

 DesanÈvasÈne so puriso sotÈpattiphalaÑ patto, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pattÈ, mahÈjanassa sÈtthikÈ dhammadesanÈ jÈtÈti. 

 RÈjÈ SatthÈraÑ vanditvÈ gacchantoyeva te satte bandhanÈ mocesi. 
Tattha itthipurisÈ bandhanÈ muttÈ sÊsaÑ nhatvÈ2 sakÈni gehÈni gacchantÈ 
“ciraÑ jÊvatu no ayyÈ MallikÈ devÊ, taÑ3 nissÈya jÊvitaÑ labhimhÈ”ti 
MallikÈya guÓakathaÑ kathayiÑsu. SÈyanhasamaye bhikkh| 
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho paÓÉitÈ vatÈyaÑ MallikÈ, 
attano paÒÒaÑ nissÈya ettakassa janassa jÊvitadÈnaÑ adÈsÊ”ti. SatthÈ 
(GandhakuÔiyaÑ nisinnova tesaÑ bhikkh|naÑ kathaÑ sutvÈ GandhakuÔito 
nikkhamitvÈ dhammasabhaÑ pavisitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊditvÈ)4 “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi 
______________________________________________________________
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kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave 
MallikÈ idÈneva attano paÒÒaÑ nissÈya mahÈjanassa jÊvitadÈnaÑ deti, 
pubbepi adÈsiyevÈ”ti vatvÈ tamatthaÑ pakÈsanto atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ raÒÒo putto ekaÑ nigrodharukkhaÑ upasa~kamitvÈ 
tattha nibbattÈya devatÈya ÈyÈci “sÈmi devarÈja imasmiÑ jambudÊpe 
ekasatarÈjÈno ekasata-aggamahesiyo, sacÈhaÑ pitu accayena rajjaÑ 
labhissÈmi, etesaÑ galalohitena baliÑ karissÈmÊ”ti. So pitari kÈlakate rajjaÑ 
patvÈ “devatÈya me ÈnubhÈvena rajjaÑ pattaÑ, balimassÈ karissÈmÊ”ti 
mahatiyÈ senÈya nikkhamitvÈ ekaÑ rÈjÈnaÑ attano vase vattetvÈ tena 
saddhiÑ aparampi aparampÊti sabbe rÈjÈno attano vase katvÈ saddhiÑ 
aggamahesÊhi ÈdÈya gacchanto Uggasenassa nÈma sabbakaniÔÔhassa raÒÒo 
DhammadinnÈ nÈma aggamahesÊ garugabbhÈ, taÑ ohÈya ÈgantvÈ 
“ettakajanaÑ visapÈnakaÑ pÈyetvÈ mÈressÈmÊ”ti rukkham|laÑ sodhÈpesi. 
DevatÈ cintesi “ayaÑ rÈjÈ ettake rÈjÈno gaÓhanto ‘maÑ nissÈya gahitÈ 
ime’ti cintetvÈ tesaÑ galalohitena mayhaÑ baliÑ kÈtukÈmo, sace panÈyaÑ 
ete ghÈtessati, jambudÊpe rÈjavaÑso upacchijjissati1, rukkham|lepi2 me 
asuci bhavissati, sakkhissÈmi nu kho etaÑ nivÈretun”ti. SÈ upadhÈrentÊ 
“nÈhaÑ sakkhissÈmÊ”ti ÒatvÈ aÒÒampi devataÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
ÈrocetvÈ “tvaÑ sakkhissasÊ”ti Èha. TÈyapi paÔikkhittÈ aÒÒampi aÒÒampÊti 
evaÑ sakalacakkavÈÄadevatÈyo upasa~kamitvÈ tÈhipi paÔikkhittÈ catunnaÑ 
mahÈrÈj|naÑ santikaÑ gantvÈ3 “mayaÑ na sakkoma, amhÈkaÑ pana rÈjÈ 
amhehi puÒÒena ca paÒÒÈya ca visiÔÔho, taÑ pucchÈ”ti tehipi paÔikkhittakÈle 
sakkaÑ upasa~kamitvÈ3 tamatthaÑ ÈrocetvÈ “deva tumhesu appossukkataÑ 
Èpannesu khattiyavaÑso upacchijjissati, tassa paÔisaraÓaÑ hothÈ”ti Èha. 
Sakko “ahampi naÑ paÔibÈhituÑ na sakkhissÈmi, upÈyaÑ panate 
vakkhÈmÊ”ti vatvÈ upÈyaÑ Ècikkhi “gaccha, tvaÑ raÒÒo passantasseva 
rattavatthaÑ nivÈsetvÈ attano rukkhato nikkhamitvÈ gamanÈkÈraÑ dassehi, 
atha taÑ rÈjÈ ‘devatÈ gacchati, nivattÈpessÈmi nan’ti nÈnappakÈrena 
yÈcissati, atha naÑ vedeyyÈsi ‘tvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ucchijjissati (SÊ, SyÈ) 2. Rukkham|lampi (SyÈ, Ka) 
 3-3. Tehi kathitakÈle “uppannaÑ bhayaÑ na mayaÑ sakkhissÈmÈ”ti vutte 
 sakkaÑ upasa~kamitvÈ(Ka) 
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ekasatarÈjÈno saddhiÑ aggamahesÊhi ÈnetvÈ tesaÑ galalohitena baliÑ 
karissÈmÊti mayhaÑ ÈyÈcitvÈ Uggasenassa raÒÒo deviÑ ohÈya Ègato, nÈhaÑ 
tÈdisassa musÈvÈdassa baliÑ sampaÔicchÈmÊ”ti. EvaÑ kira vutte rÈjÈ taÑ 
ÈÓÈpessati, sÈ raÒÒo dhammaÑ desetvÈ ettakassa janassa jÊvitadÈnaÑ 
dassatÊ”ti. IminÈ kÈraÓena Sakko devatÈya imaÑ upÈyaÑ Ècikkhi. DevatÈ 
tathÈ akÈsi. 

 RÈjÈpi taÑ ÈÓÈpesi. SÈ ÈgantvÈ tesaÑ rÈj|naÑ pariyante nisinnampi 
attano rÈjÈnameva vandi. RÈjÈ “mayi sabbarÈjajeÔÔhake Ôhite sabbakaniÔÔhaÑ 
attano sÈmikaÑ vandatÊ”ti tassa kujjhi. Atha naÑ sÈ Èha “kiÑ mayhaÑ tayi 
paÔibaddhaÑ, ayaÑ pana me sÈmiko issariyassa dÈyako, imaÑ avanditvÈ 
kasmÈ taÑ vandissÈmÊ”ti. RukkhadevatÈ passantasseva mahÈjanassa “evaÑ 
bhadde, evaÑ bhadde”ti vatvÈ taÑ pupphamuÔÔhinÈ p|jesi. Puna rÈjÈ Èha 
“sace maÑ na vandasi, mayhaÑ rajjasiridÈyikaÑ evaÑ mahÈnubhÈvaÑ 
devataÑ kasmÈ na vandasÊ”ti. MahÈrÈja tayÈ attano puÒÒe ÔhatvÈ1 rÈjÈno 
gahitÈ, na devatÈya gahetvÈ dinnÈti. Punapi taÑ devatÈ “evaÑ bhadde, evaÑ 
bhadde”ti vatvÈ tatheva p|jesi. Puna sÈ rÈjÈnaÑ Èha “tvaÑ ‘devatÈya me 
ettakÈ rÈjÈno gahetvÈ dinnÈ’ti vadesi, idÈni te devatÈya upari vÈmapasse 
rukkho agginÈ daÉÉho, sÈ taÑ aggiÑ nibbÈpetuÑ kasmÈ nÈsakkhi, yadi 
evaÑ mahÈnubhÈvÈ”ti. Punapi taÑ devatÈ “evaÑ bhadde, evaÑ bhadde”ti 
vatvÈ tatheva p|jesi. 

 SÈ kathayamÈnÈ ÔhitÈ rodi ceva hasi ca. Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ 
ummattikÈsÊ”ti Èha. KasmÈ deva evaÑ vadesi, na mÈdisiyo ummattikÈ 
hontÊti. Atha naÑ kiÑ kÈraÓÈ rodasi ceva hasasi cÈti. “SuÓÈhi mahÈrÈja, 
ahaÑ hi atÊte kuladhÊtÈ hutvÈ patikule vasantÊ sÈmikassa sahÈyakaÑ 
pÈhunakaÑ ÈgataÑ disvÈ tassa bhattaÑ pacitukÈmÈ ‘maÑsaÑ ÈharÈ’ti 
dÈsiyÈ kahÈpaÓaÑ datvÈ tÈya maÑsaÑ alabhitvÈ ÈgatÈya ‘natthi maÑsan’ti 
vutte gehassa pacchimabhÈge sayitÈya eÄikÈya sÊsaÑ chinditvÈ bhattaÑ 
sampÈdesiÑ, sÈhaÑ ekissÈya eÄikÈya sÊsaÑ chinditvÈ niraye paccitvÈ 
pakkÈvasesena tassÈ lomagaÓanÈya sÊsacchedaÑ pÈpuÓiÑ, tvaÑ ettakaÑ 
janaÑ vadhitvÈ kadÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PuÒÒaÑ patvÈ (SÊ) 
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dukkhÈ muccissasÊti evamahaÑ1 tava dukkhaÑ anussarantÊ rodin”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “EkissÈ2 kaÓÔhaÑ chetvÈna, lomagaÓanÈya paccisaÑ3. 
   Bah|naÑ kaÓÔhe chetvÈna, kathaÑ kÈhasi khattiyÈ”ti. 

 Atha kasmÈ tvaÑ hasasÊti. “EtasmÈ dukkhÈ muttÈmhÊ”ti tussitvÈ 
mahÈrÈjÈti. Punapi taÑ devatÈ “evaÑ bhadde, evaÑ bhadde”ti vatvÈ 
pupphamuÔÔhinÈ p|jesi. RÈjÈ “aho me bhÈriyaÑ kataÑ kammaÑ, ayaÑ kira 
ekaÑ eÄikaÑ vadhitvÈ niraye pakkÈvasesena tassÈ lomagaÓanÈya 
sÊsacchedaÑ pÈpuÓi, ahaÑ ettakaÑ janaÑ vadhitvÈ kadÈ sotthiÑ 
pÈpuÓissÈmÊ”ti sabbe rÈjÈno mocetvÈ attano mahallakatare vanditvÈ 
daharadaharÈnaÑ4 aÒjaliÑ paggayha sabbe khamÈpetvÈ sakasakaÔÔhÈnameva 
pahiÓi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ, “evaÑ bhikkhave na idÈneva 
MallikÈ devÊ attano paÒÒaÑ nissÈya mahÈjanassa jÊvitadÈnaÑ deti, pubbepi 
adÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ samodhÈnesi “tadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ pasenadi Kosalo 
ahosi, DhammadinnÈ devÊ MallikÈ, rukkhadevatÈ ahamevÈ”ti. EvaÑ atÊtaÑ 
samodhÈnetvÈ puna dhammaÑ desento “bhikkhave pÈÓÈtipÈto nÈma na 
kattabbayuttako. PÈÓÈtipÈtino hi dÊgharattaÑ socantÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
Èha– 

   “Idha socati pecca socati, 
   PÈpakÈrÊ ubhayattha socati. 
   So socati so vihaÒÒati, 
   DisvÈ kammakiliÔÔhamattano”ti5. 

   “EvaÑ ce sattÈ jÈneyyuÑ, dukkhÈ’yaÑ jÈtisambhavo. 
   Na pÈÓo pÈÓinaÑ haÒÒe, pÈÓaghÈtÊ hi socatÊ”ti6. 
 

AÒÒatarapurisavatthu paÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑmahantaÒca (SÊ, SyÈ) 2. EÄikÈya (Ka) 3. PaccayiÑ (SÊ) 
 4. DaharatarÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 
 5. Khu 1. 15 piÔÔhe. ayaÑ gÈthÈ SÊ-SyÈ-potthakesu imasmiÑ ÔhÈne natthi. 
 6. Khu 5. 5 piÔÔhe. 
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2. MahÈkassapattherasaddhivihÈrikavatthu 

 CaraÒce nÈdhigaccheyyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
Jetavane viharanto MahÈkassapattherassa saddhivihÈrikaÑ Èrabbha kathesi. 
DesanÈ RÈjagahe samuÔÔhitÈ. 

 TheraÑ kira RÈjagahaÑ nissÈya PippaliguhÈyaÑ vasantaÑ dve 
saddhivihÈrikÈ upaÔÔhahiÑsu. Tesu eko sakkaccaÑ vattaÑ karoti, eko tena 
kataÑ kataÑ1 attanÈ kataÑ viya dassento mukhodakadantakaÔÔhÈnaÑ 
paÔiyÈditabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhante mukhodakadantakaÔÔhÈni me paÔiyÈditÈni, 
mukhaÑ dhovathÈ”ti vadati, pÈdadhovananhÈnÈdikÈlepi evameva vadati. 
Itaro cintesi “ayaÑ niccakÈlaÑ mayÈ kataÑ kataÑ1 attanÈ kataÑ viya katvÈ 
dasseti, hotu, kattabbayuttakamassa karissÈmÊ”ti. Tassa bhuÒjitvÈ 
supantasseva nhÈnodakaÑ tÈpetvÈ ekasmiÑ ghaÔe katvÈ piÔÔhikoÔÔhake 
Ôhapesi, udakatÈpanabhÈjane pana nÈÄimattaÑ udakaÑ sesetvÈ usumaÑ 
muÒcantaÑ Ôhapesi. TaÑ itaro sÈyanhasamaye pabujjhitvÈ usumaÑ 
nikkhantaÑ disvÈ “udakaÑ tÈpetvÈ koÔÔhake ÔhapitaÑ bhavissatÊ”ti vegena 
gantvÈ theraÑ vanditvÈ “bhante koÔÔhake udakaÑ ÔhapitaÑ, nhÈyathÈ”ti 
vatvÈ therena saddhiÑyeva koÔÔhakaÑ pÈvisi. Thero udakaÑ apassanto 
“kahaÑ udakaÑ Èvuso”ti Èha. Daharo aggisÈlaÑ gantvÈ bhÈjane uÄu~kaÑ 
otÈretvÈ tucchabhÈvaÑ ÒatvÈ “passatha duÔÔhassa2 kammaÑ, 
tucchabhÈjanaÑ uddhane ÈropetvÈ kuhiÑ gato, ahaÑ ‘koÔÔhake udakan’ti 
saÒÒÈya Èrocesin”ti ujjhÈyanto ghaÔaÑ ÈdÈya titthaÑ agamÈsi. Itaropi 
piÔÔhikoÔÔhakato udakaÑ ÈharitvÈ koÔÔhake Ôhapesi. 

 Thero cintesi “ayaÑ daharo ‘udakaÑ me tÈpetvÈ koÔÔhake ÔhapitaÑ, 
etha, bhante nhÈyathÈ’ti vatvÈ idÈni ujjhÈyanto ghaÔaÑ ÈdÈya titthaÑ 
gacchati, kiÑ nu kho etan”ti upadhÈrento “ettakaÑ kÈlaÑ esa daharo iminÈ 
kataÑ vattaÑ attanÈva kataÑ viya pakÈsetÊ”ti ÒatvÈ sÈyaÑ ÈgantvÈ 
nisinnassa ovÈdamadÈsi “Èvuso bhikkhunÈ nÈma ‘attanÈ katameva katan’ti 
vattuÑ vaÔÔati, no akataÑ, tvaÑ idÈneva ‘koÔÔhake udakaÑ ÔhapitaÑ, 
nhÈyatha bhante’ti vatvÈ mayi pavisitvÈ Ôhite 
______________________________________________________________ 
 1. VattaÑ (SyÈ) 2. DubbinÊtassa (SÊ, SyÈ) 
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ghaÔaÑ ÈdÈya ujjhÈyanto gacchasi, pabbajitassa nÈma evaÑ kÈtuÑ na 
vaÔÔatÊ”ti. So “passatha therassa kammaÑ, udakamattakaÑ nÈma nissÈya 
maÑ evaÑ vadesÊ”ti kujjhitvÈ punadivase therena saddhiÑ piÓÉÈya na 
pÈvisi. Thero itarena saddhiÑ ekaÑ padesaÑ agamÈsi. So tasmiÑ gate 
therassa upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ “thero kahaÑ bhante”ti puÔÔho “therassa 
aphÈsukaÑ jÈtaÑ, vihÈreyeva nisinno”ti Èha. KiÑ pana bhante laddhuÑ 
vaÔÔatÊti. “Evar|paÑ kira nÈma ÈhÈraÑ dethÈ”ti vutte tena vuttaniyÈmeneva 
sampÈdetvÈ adaÑsu. So antarÈmaggeva taÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ vihÈraÑ 
gato. Theropi gataÔÔhÈne mahantaÑ sukhumavatthaÑ labhitvÈ attanÈ 
saddhiÑ gatadaharassa adÈsi. So taÑ rajitvÈ attano nivÈsanapÈrupanaÑ 
akÈsi. 

 Thero punadivase taÑ upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ “bhante ‘tumhÈkaÑ kira 
aphÈsukaÑ jÈtan’ti amhehi daharena vuttaniyÈmeneva paÔiyÈdetvÈ ÈhÈro 
pesito, paribhuÒjitvÈ vo phÈsukaÑ jÈtan”ti vutte tuÓhÊ ahosi. VihÈraÑ pana 
gantvÈ taÑ daharaÑ vanditvÈ nisinnaÑ evamÈha “Èvuso tayÈ kira hiyyo 
idaÑ nÈma kataÑ, idaÑ pabbajitÈnaÑ na anucchavikaÑ, viÒÒattiÑ katvÈ 
bhuÒjituÑ na vaÔÔatÊ”ti. So kujjhitvÈ there ÈghÈtaÑ bandhitvÈ “purimadivase 
udakamattaÑ nissÈya maÑ musÈvÈdiÑ katvÈ ajja attano upaÔÔhÈkakule 
bhattamuÔÔhiyÈ bhuttakÈraÓÈ maÑ ‘viÒÒattiÑ katvÈ bhiÒjituÑ na vaÔÔatÊ’ti 
vadati, vatthampi tena attano upaÔÔhÈkasseva dinnaÑ, aho therassa bhÈriyaÑ 
kammaÑ, jÈnissÈmissa kattabbayuttakan”ti punadivase there gÈmaÑ 
pavisante sayaÑ vihÈre ohÊyitvÈ daÓÉaÑ gahetvÈ paribhogabhÈjanÈni 
bhinditvÈ therassa paÓÓasÈlÈya aggiÑ datvÈ yaÑ na jhÈyati, taÑ muggarena 
paharanto bhinditvÈ nikkhamitvÈ palÈto. So kÈlaÑ katvÈ AvÊcimahÈniraye 
nibbatti. 

 MahÈjano kathaÑ samuÔÔhÈpesi “therassa kira saddhivihÈriko 
ovÈdamattaÑ asahanto kujjhitvÈ paÓÓasÈlaÑ jhÈpetvÈ palÈto”ti. Atheko 
bhikkhu aparabhÈge RÈjagahÈ nikkhamitvÈ SatthÈraÑ daÔÔhukÈmo 
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ SatthÈrÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto 
ÈgatosÊ”ti puÔÔho “RÈjagahato bhante”ti Èha. Mama puttassa MahÈkassapassa 
khamanÊyanti. KhamanÊyaÑ bhante, eko pana saddhivihÈriko 
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ovÈdamattena kujjhitvÈ paÓÓasÈlaÑ jhÈpetvÈ palÈtoti. SatthÈ “na so idÈneva 
ovÈdaÑ sutvÈ kujjhati, pubbepi kujjhiyeva. Na idÈneva kuÔiÑ d|seti, 
pubbepi d|sesiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Himavantapadese eko 
si~gilasakuÓo kulÈvakaÑ katvÈ vasi. AthekadivasaÑ deve vassante eko 
makkaÔo sÊtena kampamÈno taÑ padesaÑ agamÈsi, si~gilo taÑ disvÈ 
gÈthamÈha– 

   “Manussasseva te sÊsaÑ, hatthapÈdÈ ca vÈnara. 
   Atha kena nu vaÓÓena, agÈraÑ te na vijjatÊ”ti1. 

MakkaÔo “kiÒcÈpi me hatthapÈdÈ atthi, yÈya pana paÒÒÈya vicÈretvÈ agÈraÑ 
kareyyaÑ, sÈ me paÒÒÈ natthÊ”ti cintetvÈ tamatthaÑ viÒÒÈpetukÈmo imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Manussasseva me sÊsaÑ, hatthapÈdÈ ca si~gila. 
   YÈ’hu seÔÔhÈ manussesu, sÈ me paÒÒÈ na vijjatÊ”ti1. 

 Atha naÑ “evar|passa tava kathaÑ gharÈvÈso ijjhissatÊ”ti garahanto 
si~gilo imaÑ gÈthÈdvayamÈha– 

   “AnavaÔÔhitacittassa, lahucittassa dubbhino. 
   NiccaÑ addhuvasÊlassa, sukhabhÈvo na vijjati. 

   So karassu ÈnubhÈvaÑ vÊtivattassu sÊliyaÑ. 
   SÊtavÈtaparittÈÓaÑ, karassu kuÔavaÑ kapÊ”ti2. 

 MakkaÔo “ayaÑ maÑ anavaÔÔhitacittaÑ lahucittaÑ mittadubbhiÑ 
addhuvasÊlaÑ karoti, idÈnissa mittadubbhibhÈvaÑ dassessÈmÊ”ti kulÈvakaÑ 
viddhaÑsetvÈ vippakiri. SakuÓo tasmiÑ kulÈvakaÑ gaÓhante eva ekena 
passena nikkhamitvÈ palÈyi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ 
makkaÔo kuÔid|sakabhikkhu ahosi, si~gilasakuÓo Kassapo 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 103 piÔÔhe. 2. Khu 5. 104 piÔÔhe. 
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ahosÊ”ti. JÈtakaÑ samodhÈnetvÈ “evaÑ bhikkhave na idÈneva, pubbepi so 
ovÈdakkhaÓe kujjhitvÈ kuÔiÑ d|sesi, mama puttassa Kassapassa evar|pena 
bÈlena saddhiÑ vasanato ekakasseva nivÈso seyyo”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 61. “CaraÒce nÈdhigaccheyya, seyyaÑ sadisamattano. 
 EkacariyaÑ daÄhaÑ kayirÈ, natthi bÈle sahÈyatÈ”ti. 

 Tattha caranti iriyÈpathacÈraÑ aggahetvÈ manasÈcÈro veditabbo, 
kalyÈÓamittaÑ pariyesantoti attho. SeyyaÑ sadisamattanoti attano 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈguÓehi adhikataraÑ vÈ sadisaÑ vÈ na labheyya ce. 
Ekacariyanti etesu hi seyyaÑ labhamÈno sÊlÈdÊhi vaÉÉhati, sadisaÑ 
labhamÈno na parihÈyati, hÊnena pana saddhiÑ ekato vasanto ekato 
saÑbhogaparibhogaÑ taronto sÊlÈdÊhi parihÈyati. Tena vuttaÑ “evar|po 
puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupÈsitabbo aÒÒatra anuddayÈ 
aÒÒatra anukampÈ”ti1. TasmÈ sace kÈruÒÒaÑ paÔicca “ayaÑ maÑ nissÈya 
sÊlÈdÊhi vaÉÉhissatÊ”ti tamhÈ puggalÈ kiÒci apaccÈsÊsanto taÑ sa~gaÓhituÑ 
sakkoti. IccetaÑ kusalaÑ. No ce sakkoti, ekacariyaÑ daÄhaÑ kayirÈ 
ekÊbhÈvameva thiraÑ katvÈ sabba-iriyÈpathesu ekakova vihareyya. KiÑ 
kÈraÓÈ? Natthi bÈle sahÈyatÈti sahÈyatÈ nÈma c|ÄasÊlaÑ majjhimasÊlaÑ 
mahÈsÊlaÑ dasa kathÈvatth|ni terasa dhuta~gaguÓÈ vipassanÈguÓÈ cattÈro 
maggÈ cattÈri phalÈni tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ. AyaÑ sahÈyatÈguÓo bÈlaÑ 
nissÈya natthÊti. 

 DesanÈvasÈne Ègantuko bhikkhu sotÈpattiphalaÑ patto, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu, desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti. 
 

MahÈkassapattherasaddhivihÈrikavatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 3. 140; AÑ 1. 123 piÔÔhesu. 
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3. ŒnandaseÔÔhivatthu 

 PuttÈ matthÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
ŒnandaseÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira ŒnandaseÔÔhi nÈma cattÈlÊsakoÔivibhavo 
mahÈmaccharÊ ahosi. So anvaÉÉhamÈsaÑ ÒÈtake sannipÈtetvÈ puttaÑ 
m|lasiriÑ nÈma tÊsu velÈsu evaÑ ovadati “idaÑ cattÈlÊsakoÔidhanaÑ 
‘bah|’ti mÈ saÒÒaÑ kari, vijjamÈnaÑ dhanaÑ na dÈtabbaÑ, navaÑ dhanaÑ 
uppÈdetabbaÑ1. Ekekampi hi kahÈpaÓaÑ vayaÑ karontassa pana2 
khÊyateva. TasmÈ– 

   AÒjanÈnaÑ khayaÑ disvÈ, upacikÈnaÒca ÈcayaÑ. 
   Madh|naÒca samÈhÈraÑ, paÓÉito gharamÈvase”ti. 

 So aparena samayena attano paÒca mahÈnidhiyo puttassa anÈcikkhitvÈ 
dhananissito maccheramalamalino kÈlaÑ katvÈ tasseva nagarassa ekasmiÑ 
dvÈragÈmake caÓÉÈlÈnaÑ kulasahassaÑ paÔivasati. TatthekissÈ caÓÉÈliyÈ 
kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. RÈjÈ tassa kÈlakiriyaÑ sutvÈ puttamassa 
m|lasiriÑ pakkosÈpetvÈ seÔÔhiÔÔhÈne Ôhapesi. Tampi caÓÉÈlakulasahassaÑ 
ekatova bhatiyÈ kammaÑ katvÈ jÊvamÈnaÑ tassa paÔisandhiggahaÓato 
paÔÔhÈya neva bhatiÑ labhati, na yÈpanamattato paraÑ bhattapiÓÉampi. Te 
“mayaÑ etarahi kammaÑ karontÈpi piÓÉabhattampi na labhÈma, amhÈkaÑ 
antare kÈÄakaÓÓiyÈ bhavitabban”ti dve koÔÔhÈsÈ hutvÈ yÈva tassa mÈtÈpitaro 
visuÑ honti, tÈva vibhajitvÈ “imasmiÑ kule kÈÄakaÓÓÊ uppannÈ”ti tassa 
mÈtaraÑ nÊhariÑsu. 

 SÈpi yÈvassÈ so kucchigato, tÈva yÈpanamattampi kicchena labhitvÈ 
puttaÑ vijÈyi. Tassa hatthÈ ca pÈdÈ ca akkhÊni ca kaÓÓÈ ca nÈsÈ ca 
mukhaÒca yathÈÔhÈne na ahesuÑ. So evar|pena a~gavekallena samannÈgato 
paÑsupisÈcako viya ativir|po ahosi. EvaÑ santepi taÑ mÈtÈ na pariccaji. 
KucchiyaÑ vasitaputtasmiÑ hi sineho balavÈ hoti. SÈ taÑ kicchena 
posayamÈnÈ taÑ ÈdÈya gatadivase kiÒci alabhitvÈ gehe katvÈ sayameva 
gatadivase bhatiÑ labhati. Atha naÑ piÓÉÈya caritvÈ jÊvituÑ samatthakÈle sÈ 
kapÈlakaÑ hatthe ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. NavaÑ navaÑ nipphÈdetabbaÑ (SÊ) 2. DhanaÑ (SyÈ, Ka) 
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“TÈta mayaÑ taÑ nissÈya mahÈdukkhaÑ pattÈ, idÈni na sakkomi taÑ 
posetuÑ, imasmiÑ nagare kapaÓaddhikÈdÊnaÑ paÔiyattabhattÈni atthi, tattha 
bhikkhÈya caritvÈ jÊvÈhÊ”ti taÑ vissajjesi. So gharapaÔipÈÔiyÈ caranto 
ŒnandaseÔÔhikÈle nivutthaÔÔhÈnaÑ1 gantvÈ jÈtissaro hutvÈ attano gehaÑ 
pÈvisi. TÊsu pana dvÈrakoÔÔhakesu na koci sallakkhesi. Catutthe 
dvÈrakoÔÔhake M|lasiriseÔÔhino puttakÈ disvÈ ubbiggahadayÈ parodiÑsu. 
Atha naÑ seÔÔhipurisÈ “nikkhama kÈÄakaÓÓÊ”ti pothetvÈ nÊharitvÈ 
sa~kÈraÔÔhÈne khipiÑsu. SatthÈ Œnandattherena pacchÈsamaÓena piÓÉÈya 
caranto taÑ ÔhÈnaÑ patto theraÑ oloketvÈ tena puÔÔho taÑ pavattiÑ Ècikkhi. 
Thero M|lasiriÑ pakkosÈpesi. Atha mahÈjanakÈyo sannipati. SatthÈ 
M|lasiriÑ ÈmantetvÈ “jÈnÈsi etan”ti pucchitvÈ “na jÈnÈmÊ”ti vutte “pitÈ te 
ŒnandaseÔÔhÊ”ti vatvÈ asaddahantaÑ “ŒnandaseÔÔhi puttassa te paÒca 
mahÈnidhiyo ÈcikkhÈhÊ”ti ÈcikkhÈpetvÈ saddahÈpesi. So SatthÈraÑ saraÓaÑ 
agamÈsi. Tassa dhammaÑ desento imaÑ gÈthÈmÈha– 
 
 62. “PuttÈ matthi dhanammatthi, iti bÈlo vihaÒÒati. 
 AttÈ hi attano natthi, kuto puttÈ kuto dhanan”ti. 

 Tassattho–puttÈ me atthi, dhanaÑ me atthi, iti bÈlo puttataÓhÈya ceva 
dhanataÓhÈya ca haÒÒati vihaÒÒati dukkhayati, “puttÈ me nassiÑs|”ti 
vihaÒÒati, “nassantÊ”ti vihaÒÒati, “nassissantÊ”ti vihaÒÒati. Dhanepi eseva 
nayo. Iti chahÈkÈrehi vihaÒÒati. “Putte posessÈmÊ”ti rattiÑ ca divÈ ca 
thalajalapathÈdÊsu nÈnappa kÈrato vÈyamantopi vihaÒÒati, “dhanaÑ 
uppÈdessÈmÊ”ti kasivÈÓijjÈdÊni karontopi vihaÒÒateva. EvaÑ vihaÒÒassa ca 
attÈ hi attano natthi tena vighÈtena dukkhitaÑ attÈnaÑ sukhitaÑ kÈtuÑ 
asakkontassa pavattiyampissa attÈ hi attano natthi, maraÓamaÒce nipannassa 
mÈraÓantikÈhi vedanÈhi aggijÈlÈhi viya pariÉayhamÈnassa chijjamÈnesu 
sandhibandhanesu, bhijjamÈnesu aÔÔhisa~ghÈÔesu nimÊletvÈ paralokaÑ 
ummÊletvÈ idhalokaÑ passantassÈpi divase divase dvikkhattuÑ nhÈpetvÈ 
tikkhattuÑ bhojetvÈ gandhamÈlÈdÊhi ala~karitvÈ yÈvajÊvaÑ positopi2 
______________________________________________________________ 
 1. NibbattaÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 2. UpaÔÔhÈya (SÊ, Ka) 
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sahÈyabhÈvena dukkhaparittÈÓaÑ kÈtuÑ asamatthatÈya attÈ hi attano natthi. 
Kuto puttÈ kuto dhanaÑ puttÈ vÈ dhanaÑ vÈ tasmiÑ samaye kimeva 
karissanti, ŒnandaseÔÔhinopi kassaci kiÒci adatvÈ puttassatthÈya dhanaÑ 
saÓÔhapetvÈ pubbe vÈ maraÓamaÒce nipannassa, idÈni vÈ imaÑ dukkhaÑ 
pattassa kuto puttÈ kuto dhanaÑ. PuttÈ vÈ dhanaÑ vÈ tasmiÑ samaye kiÑ 
dukkhaÑ hariÑsu, kiÑ vÈ sukhaÑ uppÈdayiÑs|ti. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, 
desanÈ mahÈjanassa sÈtthikÈ ahosÊti. 
 

ŒnandaseÔÔhivatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. GaÓÔhibhedakacoravatthu 

 Yo bÈloti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
GaÓÔhibhedakacore Èrabbha kathesi. 

 Te kira dve sahÈyakÈ dhammassavanatthÈya gacchantena mahÈjanena 
saddhiÑ JetavanaÑ gantvÈ eko dhammakathaÑ assosi, eko attano 
gayh|pagaÑ olokesi. Tesu eko dhammaÑ suÓamÈno sotÈpattiphalaÑ 
pÈpuÓi, itaro ekassa dussante baddhaÑ paÒcamÈsakamattaÑ labhi. Tassa 
taÑ gehe pÈkabhattaÑ1 jÈtaÑ, itarassa gehe na paccati. Atha naÑ 
sahÈyakacoro attano bhariyÈya saddhiÑ uppaÓÉayamÈno “tvaÑ 
atipaÓÉitatÈya attano gehe pÈkabhattam|lampi na nipphÈdesÊ”ti Èha. Itaro 
pana “bÈlabhÈveneva vatÈyaÑ2 attano paÓÉitabhÈvaÑ maÒÒatÊ”ti taÑ 
pavattiÑ Satthu ÈrocetuÑ ÒÈtÊhi saddhiÑ JetavanaÑ gantvÈ Èrocesi. SatthÈ 
tassa dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 63. “Yo bÈlo maÒÒati bÈlyaÑ, paÓÉito vÈpi tena so. 
 BÈlo ca paÓÉitamÈnÊ, sa ve ‘bÈlo’ti vuccatÊ”ti. 

 Tattha yo bÈloti yo andhabÈlo apaÓÉito samÈno “bÈlo ahan”ti attano 
bÈlyaÑ bÈlabhÈvaÑ maÒÒati jÈnÈti. Tena 
______________________________________________________________ 
 1. PÈkavaÔÔaÑ (SÊ), pÈkavattaÑ (SyÈ) 2. NÈyaÑ (SÊ, Ka) 
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soti tena kÈraÓena so puggalo paÓÉito vÈpi hoti paÓÉitasadiso vÈ. So hi 
“bÈlo ahan”ti jÈnamÈno aÒÒaÑ paÓÉitaÑ upasa~kamanto payirupÈsanto tena 
paÓÉitabhÈvatthÈya ovadiyamÈno anusÈsiyamÈno taÑ ovÈdaÑ gaÓhitvÈ 
paÓÉito vÈ hoti paÓÉitataro vÈ. Save bÈloti yo ca bÈlo samÈno “ko aÒÒo 
mayÈ sadiso bahussuto vÈ dhammakathiko vÈ vinayadharo vÈ 
dhuta~gadharo1 vÈ atthÊ”ti evaÑ paÓÉitamÈnÊ hoti, so aÒÒaÑ paÓÉitaÑ 
anupasa~kamanto apayirupÈsanto neva pariyattiÑ uggaÓhÈti, na paÔipattiÑ 
p|reti, ekanta bÈlabhÈvameva pÈpuÓÈti. So GaÓÔhibhedakacoro viya. Tena 
vuttaÑ “sa ve ‘bÈlo’ti vuccatÊ”ti. 

 DesanÈpariyosÈne itarassa ÒÈtakehi saddhiÑ mahÈjano 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓÊti. 
 

GaÓÔhibhedakacoravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. UdÈyittheravatthu 

 YÈvajÊvampi ce bÈloti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto UdÈyittheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira mahÈtheresu paÔikkantesu dhammasabhaÑ gantvÈ dhammÈsane 
nisÊdi. Atha naÑ ekadivasaÑ ÈgantukÈ bhikkh| disvÈ “ayaÑ bahussuto 
mahÈthero bhavissatÊ”ti maÒÒamÈnÈ khandhÈdipaÔisaÑyuttaÑ paÒhaÑ 
pucchitvÈ kiÒci ajÈnamÈnaÑ “ko eso, Buddhehi saddhiÑ ekavihÈre 
vasamÈno khandhadhÈtu Èyatanamattampi na jÈnÈtÊ”ti garahitvÈ taÑ 
pavattiÑ TathÈgatassa ÈrocesuÑ. SatthÈ tesaÑ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 64. “YÈvajÊvampi ce bÈlo, paÓÉitaÑ payirupÈsati. 
  Na so dhammaÑ vijÈnÈti, dabbÊ s|parasaÑ yathÈ”ti. 

 Tassattho–bÈlo nÈmesa yÈvajÊvampi paÓÉitaÑ upasa~kamanto 
payirupÈsanto “idaÑ BuddhavacanaÑ, ettakaÑ Buddhavacanan”ti evaÑ 
pariyattidhammaÑ vÈ 
______________________________________________________________
 1. DhutavÈdo (SÊ, SyÈ) 
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“AyaÑ cÈro, ayaÑ vihÈro, ayaÑ ÈcÈro, ayaÑ gocaro, idaÑ sÈvajjaÑ, idaÑ 
anavajjaÑ, idaÑ sevitabbaÑ, idaÑ na sevitabbaÑ, idaÑ paÔivijjhitabbaÑ, 
idaÑ sacchikÈtabban”ti evaÑ paÔipattipaÔivedhadhammaÑ vÈ na jÈnÈti. 
YathÈ kiÑ? DabbÊ s|parasaÑ yathÈti. YathÈ hi dabbÊ yÈva parikkhayÈ 
nÈnappakÈrÈya s|pavikatiyÈ samparivattamÈnÈpi “idaÑ loÓikaÑ, idaÑ 
aloÓikaÑ, idaÑ tittakaÑ, idaÑ khÈrikaÑ, idaÑ kaÔukaÑ, idaÑ ambilaÑ, 
idaÑ anambilaÑ, idaÑ kasÈvan”ti s|parasaÑ na jÈnÈti, evameva bÈlo 
yÈvajÊvampi paÓÉitaÑ payirupÈsamÈno vuttappakÈraÑ dhammaÑ na 
jÈnÈtÊti. 

 DesanÈvasÈne ÈgantukÈ bhikkh| Èsavehi cittÈni vimucciÑs|ti. 
 

UdÈyittheravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. TiÑsamattapÈveyyakabhikkhuvatthu 

 Muhuttamapi ce viÒÒ|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto tiÑsamatte PÈveyyake1 bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 TesaÒhi BhagavÈ itthiÑ pariyesantÈnaÑ KappÈsikavanasaÓÉe paÔhamaÑ 
dhammaÑ deseti. TadÈ te sabbeva ehibhikkhubhÈvaÑ patvÈ 
iddhimayapattacÊvaradharÈ hutvÈ terasa dhuta~gÈni samÈdÈya vattamÈnÈ 
punapi dÊghassa addhuno accayena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
AnamataggadhammadesanaÑ2 sutvÈ tasmiÑyeva Èsane arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. Bhikkh| “aho vatimehi bhikkh|hi khippameva dhammo 
viÒÒÈto”ti dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ taÑ sutvÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepi ime tiÑsamattÈ sahÈyakÈ dhuttÈ hutvÈ 
TuÓÉilajÈtake3 MahÈtuÓÉilassa dhammadesanaÑ sutvÈpi khippameva 
dhammaÑ viÒÒÈya paÒca sÊlÈni samÈdiyiÑsu, te teneva upanissayena 
etarahi nisinnÈsaneyeva arahattaÑ pattÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 65. “Muhuttamapi ce viÒÒ|, paÓÉitaÑ payirupÈsati. 
 KhippaÑ dhammaÑ vijÈnÈti, jivhÈ s|parasaÑ yathÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÔheyyake (SÊ, SyÈ) 2. SaÑ 1. 394 piÔÔhÈdÊsu. 3. Khu 5. 147 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Tassattho–viÒÒ| paÓÉitapuriso muhuttamapi ce aÒÒaÑ paÓÉitaÑ 
payirupÈsati, so tassa santike uggaÓhanto paripucchanto khippameva 
pariyattidhammaÑ vijÈnÈti. Tato kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ paÔipattiyaÑ 
ghaÔento vÈyamanto yathÈ nÈma anupahatajivhÈpasÈdo puriso 
rasavijÈnanatthaÑ jivhagge ÔhapetvÈ eva loÓikÈdibhedaÑ rasaÑ vijÈnÈti, 
evaÑ paÓÉito khippameva lokuttaradhammampi vijÈnÈtÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓiÑs|ti. 
 

TiÑsamattapÈveyyakabhikkhuvatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. SuppabuddhakuÔÔhivatthu 

 Caranti bÈlÈ dummedhÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto SuppabuddhakuÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. SuppabuddhakuÔÔhivatthu 
UdÈne1 Ègatameva. 

 TadÈ hi SuppabuddhakuÔÔhi parisapariyante nisinno Bhagavato 
dhammadesanaÑ sutvÈ sotÈpattiphalaÑ patvÈ attanÈ paÔiladdhaguÓaÑ Satthu 
ÈrocetukÈmo parisamajjhe ogÈhituÑ avisahanto mahÈjanassa SatthÈraÑ 
vanditvÈ anugantvÈ nivattanakÈle vihÈraÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe Sakko 
devarÈjÈ “ayaÑ SuppabuddhakuÔÔhi attano Satthu sÈsane paÔiladdhaguÓaÑ 
pÈkaÔaÑ kÈtukÈmo”ti ÒatvÈ “vÊmaÑsissÈmi nan”ti gantvÈ ÈkÈse Ôhitova 
etadavoca “Suppabuddha tvaÑ manussadaliddo manussavarÈko, ahaÑ te 
apariyantaÑ dhanaÑ dassÈmi, ‘Buddho na Buddho, dhammo na dhammo, 
saÑgho na saÑgho, alaÑ me Buddhena, alaÑ me dhammena, alaÑ me 
saÑghenÈ’ti vadehÊ”ti. Atha naÑ so Èha “kosi tvan”ti. AhaÑ Sakkoti. 
AndhabÈla ahirika tvaÑ mayÈ saddhiÑ kathetuÑ na yuttar|po, tvaÑ maÑ 
“duggato daliddo kapaÓo”ti vadesi, nevÈhaÑ duggato, na daliddo, 
sukhappatto ahamasmi mahaddhano– 

   “SaddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ, hirÊ ottappiyaÑ dhanaÑ. 
   SutadhanaÒca cÈgo ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ dhanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 134 piÔÔhe. 
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   Yassa ete dhanÈ atthi, itthiyÈ purisassa vÈ. 
   ‘Adaliddo’ti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitan”ti1– 

ImÈni me sattavidha-ariyadhanÈni santi. YesaÒhi imÈni satta dhanÈni santi, 
na te Buddhehi vÈ Paccekabuddhehi vÈ “daliddÈ”ti vuccantÊti. Sakko tassa 
kathaÑ sutvÈ taÑ antarÈmagge ohÈya Satthu santikaÑ gantvÈ sabbaÑ taÑ 
vacanapaÔivacanaÑ Èrocesi. Atha naÑ BhagavÈ Èha “na kho Sakka sakkÈ 
tÈdisÈnaÑ satenapi sahassenapi SuppabuddhakuÔÔhiÑ ‘Buddho na Buddho’ti 
vÈ, ‘dhammo na dhammo’ti vÈ, ‘saÑgho na saÑgho’ti vÈ kathÈpetun”ti. 
Suppabuddhopi kho kuÔÔhi Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈrÈ katapaÔisanthÈro 
sammodamÈno attanÈ paÔiladdhaguÓaÑ ÈrocetvÈ vuÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
Atha naÑ acirapakkantaÑ gÈvÊ taruÓavacchÈ jÊvitÈ voropesi. 

 SÈ kira ekÈ yakkhinÊ PukkusÈtikulaputtaÑ, BÈhiyaÑ dÈrucÊriyaÑ, 
TambadÈÔhitacoraghÈtakaÑ, SuppabuddhakuÔÔhinti imesaÑ catunnaÑ 
janÈnaÑ anekasate attabhÈve gÈvÊ hutvÈ jÊvitÈ voropesi. Te kira atÊte cattÈro 
seÔÔhiputtÈ hutvÈ ekaÑ nagarasobhiniÑ gaÓikaÑ uyyÈnaÑ netvÈ divasaÑ 
sampattiÑ anubhavitvÈ sÈyanhasamaye evaÑ sammantayiÑsu “imasmiÑ 
ÔhÈne aÒÒo natthi, imissÈ amhehi dinnaÑ kahÈpaÓasahassaÒca sabbaÒca 
pasÈdhanabhaÓÉaÑ gahetvÈ imaÑ mÈretvÈ gacchÈmÈ”ti. SÈ tesaÑ kathaÑ 
sutvÈ “ime nillajjÈ, mayÈ saddhiÑ abhiramitvÈ idÈni maÑ mÈretukÈmÈ, 
jÈnissÈmi nesaÑ kattabbayuttakan”ti tehi mÈriyamÈnÈ “ahaÑ yakkhinÊ hutvÈ 
yathÈ maÑ ete mÈrenti, evameva te mÈretuÑ samatthÈ bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. Tassa nissandena ime mÈresi. SambahulÈ bhikkh| tassa 
kÈlakiriyaÑ Bhagavato ÈrocetvÈ “tassa kÈ gati, kena ca kÈraÓena 
kuÔÔhibhÈvaÑ patto”ti pucchiÑsu. SatthÈ sotÈpattiphalaÑ patvÈ tassa 
TÈvatiÑsabhavane uppannabhÈvaÒca TagarasikhipaccekabuddhaÑ disvÈ 
niÔÔhubhitvÈ apasabyaÑ2 katvÈ dÊgharattaÑ niraye paccitvÈ vipÈkÈvasesena 
idÈni kuÔÔhibhÈvappattiÑ ca byÈkaritvÈ “bhikkhave ime sattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 398, 399 piÔÔhesu. 
 2. ApasÈdaÑ (SÊ), apabyÈyaÑ (SyÈ), appabyÈyakammaÑ (Ka) 
 udÈne SuppabuddhakuÔÔhisuttavaÓÓanÈ passitabbÈ. 
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attanÈva attano kaÔukavipÈkakammaÑ karonto vicarantÊ”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ uttari dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 66. “Caranti bÈlÈ dummedhÈ, amitteneva attanÈ. 
 KarontÈ pÈpakaÑ kammaÑ, yaÑ hoti kaÔukapphalan”ti. 

 Tattha carantÊti cat|hi iriyÈpathehi akusalameva karontÈ vicaranti. 
BÈlÈti idhalokatthaÒca paralokatthaÒca ajÈnantÈ idha bÈlÈ nÈma. 
DummedhÈti duppaÒÒÈ. Amitteneva attanÈti attano amittabh|tena viya 
verinÈ hutvÈ. KaÔukapphalanti tikhiÓaphalaÑ dukkhaphalanti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SuppabuddhakuÔÔhivatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Kassakavatthu 

 Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdh|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ KassakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira SÈvatthito avid|re ekaÑ khettaÑ kasati. CorÈ 
udakaniddhamanena nagaraÑ pavisitvÈ ekasmiÑ aÉÉhakule uma~gaÑ 
bhinditvÈ bahuÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ gahetvÈ udakaniddhamaneneva 
nikkhamiÑsu. Eko coro te vaÒcetvÈ ekaÑ sahassatthavikaÑ ovaÔÔikÈya 
katvÈ taÑ khettaÑ gantvÈ tehi saddhiÑ bhaÓÉaÑ bhÈjetvÈ ÈdÈya gacchanto 
ovaÔÔikato patamÈnaÑ sahassatthavikaÑ na sallakkhesi. TaÑ divasaÑ SatthÈ 
pacc|sasamaye lokaÑ volokento taÑ KassakaÑ attano ÒÈÓajÈlassa 
antopaviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti upadhÈrayamÈno idaÑ 
addasa “ayaÑ Kassako pÈtova kasituÑ gamissati, bhaÓÉasÈmikÈ corÈnaÑ 
anupadaÑ gantvÈ ovaÔÔikato patamÈnaÑ sahassatthavikaÑ disvÈ ekaÑ 
gaÓhissanti, maÑ ÔhapetvÈ tassa aÒÒo sakkhÊ nÈma na bhavissati, 
sotÈpattimaggassa upanissayopissa atthi, tattha mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. Sopi 
Kassako pÈtova kasituÑ gato. SatthÈ Œnandattherena pacchÈsamaÓena tattha 
agamÈsi. Kassako SatthÈraÑ disvÈ gantvÈ 
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BhagavantaÑ vanditvÈ puna kasituÑ Èrabhi. SatthÈ tena saddhiÑ kiÒci 
avatvÈva sahassatthavikÈya patitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ disvÈ ŒnandattheraÑ 
Èha “passa Œnanda, ÈsÊviso”ti. PassÈmi bhante, ghoravisoti. 

 Kassako taÑ kathaÑ sutvÈ “mama velÈya vÈ avelÈya vÈ 
vicaraÓaÔÔhÈnametaÑ, ÈsÊviso kirettha atthÊ”ti cintetvÈ Satthari ettakaÑ vatvÈ 
pakkante “mÈressÈmi nan”ti patodalaÔÔhiÑ ÈdÈya gato sahassabhaÓÉikaÑ 
disvÈ “imaÑ sandhÈya SatthÈrÈ kathitaÑ bhavissatÊ”ti taÑ ÈdÈya nivatto, 
abyattatÈya ekamante ÔhapetvÈ paÑsunÈ paÔicchÈdetvÈ puna kasituÑ Èrabhi. 
ManussÈ ca vibhÈtÈya rattiyÈ gehe corehi katakammaÑ disvÈ padÈnupadaÑ 
gacchantÈ taÑ khettaÑ gantvÈ tattha corehi bhaÓÉassa bhÈjitaÔÔhÈnaÑ disvÈ 
Kassakassa padavalaÒjaÑ addasaÑsu. Te tassa padÈnusÈrena gantvÈ 
thavikÈya ÔhapitaÔÔhÈnaÑ disvÈ paÑsuÑ viy|hitvÈ thavikaÑ1 ÈdÈya “tvaÑ 
gehaÑ vilumpitvÈ khettaÑ kasamÈno viya vicarasÊ”ti tajjetvÈ pothetvÈ netvÈ 
raÒÒo dassayiÑsu. RÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ tassa vadhaÑ ÈÓÈpesi. 
RÈjapurisÈ taÑ pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ kasÈhi tÈÄentÈ ÈghÈtanaÑ nayiÑsu. 
So kasÈhi tÈÄiyamÈno aÒÒaÑ kiÒci avatvÈ “passÈnanda ÈsÊvisoti, passÈmi 
BhagavÈ ghoraviso”ti vadanto gacchati. Atha naÑ rÈjapurisÈ “tvaÑ Satthu 
ceva Œnandattherassa ca kathaÑ kathesi, kiÑ nÈmetan”ti pucchitvÈ 
“rÈjÈnaÑ daÔÔhuÑ labhamÈno kathessÈmÊ”ti vutte raÒÒo santikaÑ netvÈ 
raÒÒo taÑ pavattiÑ kathayiÑsu. Atha naÑ rÈjÈ “kasmÈ evaÑ kathesÊ”ti 
pucchi. So “nÈhaÑ deva coro”ti vatvÈ kasanatthÈya nikkhantakÈlato 
paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ raÒÒo Ècikkhi. RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ 
“ayaÑ bhaÓe loke aggapuggalaÑ SatthÈraÑ sakkhiÑ apadisati, na yuttaÑ 
etassa dosaÑ ÈropetuÑ, ahamettha kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti taÑ ÈdÈya 
sÈyanhasamaye Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ pucchi “BhagavÈ kacci 
tumhe Œnandattherena saddhiÑ etassa Kassakassa kasanaÔÔhÈnaÑ gatÈ”ti. 
Œma mahÈrÈjÈti. KiÑ vo tattha diÔÔhanti. SahassatthavikÈ mahÈrÈjÈti. DisvÈ 
kiÑ avocutthÈti. IdaÑ nÈma mahÈrÈjÈti. Bhante sacÈyaÑ puriso tumhÈdisaÑ 
apadisaÑ nÈkarissa, na jÊvitaÑ alabhissa, tumhehi 
______________________________________________________________ 
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pana kathitakathaÑ kathetvÈ tena jÊvitaÑ laddhanti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “Èma 
mahÈrÈja, ahampi ettakameva vatvÈ gato, paÓÉitena nÈma yaÑ kammaÑ 
katvÈ pacchÈnutappaÑ hoti, taÑ na kattabban”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 67. “Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ anutappati. 
 Yassa assumukho rodaÑ, vipÈkaÑ paÔisevatÊ”ti. 

 Tattha na taÑ kammanti yaÑ nirayÈdÊsu nibbattanasamatthaÑ 
dukkhudrayaÑ kammaÑ katvÈ anussaranto anussaritÈnussaritakkhaÓe 
anutappati anusocati, taÑ kataÑ na sÈdhu na sundaraÑ niratthakaÑ1. Yassa 
assumukhoti yassa ass|hi tintamukho rodanto vipÈkaÑ anubhotÊti. 

 DesanÈvasÈne Kassako upÈsako sotÈpattiphalaÑ patto, 
sampattabhikkh|pi sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Kassakavatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. SumanamÈlÈkÈravatthu 

 TaÒca kammaÑ kataÑ sÈdh|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto SumanaÑ nÈma mÈlÈkÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira devasikaÑ BimbisÈrarÈjÈnaÑ pÈtova aÔÔhahi 
SumanapupphanÈÄÊhi upaÔÔhahanto aÔÔha kahÈpaÓe labhati. AthekadivasaÑ 
tasmiÑ pupphÈni gahetvÈ nagaraÑ paviÔÔhamatte BhagavÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivuto chabbaÓÓaraÑsiyo vissajjetvÈ mahatÈ 
BuddhÈnubhÈvena mahatiyÈ BuddhalÊÄÈya nagaraÑ piÓÉÈya pÈvisi. BhagavÈ 
hi ekadÈ bhabbaÓÓaraÑsiyo cÊvarena paÔicchÈdetvÈ aÒÒataro piÓÉapÈtiko 
viya carati tiÑsayojanamaggaÑ A~gulimÈlassa paccuggamanaÑ gacchanto 
viya, ekadÈ chabbaÓÓaraÑsiyo vissajjetvÈ KapilavatthuppavesanÈdÊsu viya. 
Tasmimpi divase sarÊrato chabbaÓÓaraÑsiyo vissajjento mahantena 
BuddhÈnubhÈvena mahatiyÈ BuddhalÊÄÈya rÈjagahaÑ pÈvisi. MÈlÈkÈro 
Bhagavato ratanagghiyasadisaÑ2 attabhÈvaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Na laÔÔhakaÑ (SÊ), na siliÔÔhakaÑ (SyÈ) 
 2. RatanagghiyakaÒcanagghiyasadisaÑ (SÊ, SyÈ) 
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dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓa-asÊtÈnubyaÒjanasarÊrasobhaggaÑ oloketvÈ 
pasannacitto “kiÑ nu kho Satthu adhikÈraÑ karomÊ”ti cintetvÈ aÒÒaÑ 
apassanto “imehi pupphehi BhagavantaÑ p|jessÈmÊ”ti cintetvÈ puna cintesi 
“imÈni raÒÒo nibaddhaÑ upaÔÔhÈnapupphÈni, rÈjÈ imÈni alabhanto maÑ 
bandhÈpeyya vÈ ghÈtÈpeyya vÈ raÔÔhato vÈ pabbÈjeyya, kiÑ nu kho 
karomÊ”ti. Athassa etadahosi “rÈjÈ maÑ ghÈtetu vÈ bandhÈpetu vÈ raÔÔhato 
pabbÈjetu vÈ, so hi mayhaÑ dadamÈnovi imasmiÑ attabhÈve jÊvitamattaÑ 
dhanaÑ dadeyya, Satthup|jÈ pana me anekÈsu kappakoÔÊsu alaÑ hitÈya ceva 
sukhÈya cÈ”ti attano jÊvitaÑ TathÈgatassa pariccaji. 

 So “yÈva me pasannaÑ cittaÑ na patikuÔati, taÑ tÈvadeva p|jaÑ 
karissÈmÊ”ti haÔÔhatuÔho udaggudaggo SatthÈraÑ p|jesi. KathaÑ? PaÔhamaÑ 
tÈva dveva pupphamuÔÔhiyo TathÈgatassa upari khipi, tÈ uparimatthake 
vitÈnaÑ hutvÈ aÔÔhaÑsu. AparÈ dve muÔÔhiyo khipi, tÈ 
dakkhiÓahatthapassena mÈlÈ paÔacchannena1 otaritvÈ aÔÔhaÑsu. AparÈ dve 
muÔÔhiyo khipi, tÈ piÔÔhipassena otaritvÈ tatheva aÔÔhaÑsu. AparÈ dve 
muÔÔhiyo khipi, tÈ vÈmahatthapassena otaritvÈ tatheva aÔÔhaÑsu. EvaÑ aÔÔha 
nÈÄiyo aÔÔha muÔÔhiyo hutvÈ cat|su ÔhÈnesu TathÈgataÑ parikkhipiÑsu. 
Purato gamanadvÈramattameva ahosi. PupphÈnaÑ vaÓÔÈni anto ahesuÑ, 
pattÈni bahimukhÈni. BhagavÈ rajatapattaparikkhitto viya hutvÈ pÈyÈsi. 
PupphÈni acitta kÈnipi sacittakaÑ nissÈya sacittakÈni viya abhijjitvÈ apatitvÈ 
SatthÈrÈ saddhiÑyeva gacchanti, ÔhitaÔhitaÔÔhÈne tiÔÔhanti. Satthu sarÊrato 
satasahassavijjulatÈ2 viya raÑsiyo nikkhamiÑsu. Purato ca pacchato ca 
dakkhiÓato ca vÈmato ca sÊsamatthakato ca nirantaraÑ nikkhantaraÑsÊsu 
ekÈpi sammukhasammukhaÔÔhÈneneva apalÈyitvÈ sabbÈpi SatthÈraÑ 
tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ taruÓatÈlakkhandhappamÈÓÈ hutvÈ purato 
eva dhÈvanti. SakalanagaraÑ sa~khubhi. Antonagare nava koÔiyo, 
bahinagare nava koÔiyoti aÔÔhÈrasasu koÔÊsu ekopi puriso vÈ itthÊ vÈ 
bhikkhaÑ gahetvÈ anikkhanto nÈma natthi. MahÈjano sÊhanÈdaÑ nadanto 
celukkhepasahassÈni karonto Satthu puratova gacchati. SatthÈpi mÈlÈkÈrassa 
guÓaÑ pÈkaÔaÑ kÈtuÑ tigÈvutappamÈÓe nagare 
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bhericaraÓamaggeneva acari. MÈlÈkÈrassa sakalasarÊraÑ paÒcavaÓÓÈya 
pÊtiyÈ parip|ri. 

 So thokaÒÒeva TathÈgatena saddhiÑ caritvÈ manosilÈrase1 nimuggo 
viya BuddharasmÊnaÑ anto paviÔÔho SatthÈraÑ thometvÈ vanditvÈ 
tucchapacchimeva gahetvÈ gehaÑ agamÈsi. Atha naÑ bhariyÈ pucchi 
“kahaÑ pupphÈnÊ”ti. SatthÈ me p|jitoti. RaÒÒo dÈni kiÑ karissasÊti. RÈjÈ 
maÑ ghÈtetu vÈ raÔÔhato vÈ nÊharatu, ahaÑ jÊvitaÑ pariccajitvÈ SatthÈraÑ 
p|jesiÑ, sabbapupphÈni aÔÔha muÔÔhiyova ahesuÑ, evar|pÈ nÈma p|jÈ jÈtÈ. 
MahÈjano ukkuÔÔhisahassÈni karonto SatthÈrÈ saddhiÑ carati, yo esa 
mahÈjanassa ukkuÔÔhisaddo, tasmiÑ ÔhÈne esoti. Athassa bhariyÈ 
andhabÈlatÈya evar|pe pÈÔihÈriye pasÈdaÑ nÈma ajanetvÈ taÑ akkositvÈ 
paribhÈsitvÈ “rÈjÈno nÈma caÓÉÈ, sakiÑ kuddhÈ hatthapÈdÈdicchedanena 
bahumpi anatthaÑ karonti, tayÈ katakammena mayhampi anattho siyÈ”ti 
putte ÈdÈya rÈjakulaÑ gantvÈ raÒÒÈ pakkositvÈ kiÑ etan”ti pucchitÈ Èha 
“mama sÈmiko tumhÈkaÑ upaÔÔhÈnapupphehi SatthÈraÑ p|jetvÈ 
tucchahattho gharaÑ ÈgantvÈ “kahaÑ pupphÈnÊ”ti mayÈ puÔÔho idaÑ nÈma 
vadesi, ahaÑ taÑ paribhÈsitvÈ ‘rÈjÈno nÈma caÓÉÈ, sakiÑ kuddhÈ 
hatthapÈdÈdicchedanena bahumpi anatthaÑ karonti, tayÈ katakammena 
mayhampi anattho siyÈ’ti taÑ chaÉÉetvÈ idhÈgatÈ, tena kataÑ kammaÑ 
sukataÑ vÈ hotu, dukkaÔaÑ vÈ, tassevetaÑ, mayÈ tassa chaÉÉitabhÈvaÑ 
jÈnÈhi devÈ”ti. RÈjÈ paÔhamadassaneneva sotÈpattiphalaÑ patto saddho 
pasanno ariyasÈvako cintesi “aho ayaÑ itthÊ andhabÈlÈ, evar|pe guÓe 
pasÈdaÑ na uppÈdesÊ”ti. So kuddho viya hutvÈ amma kiÑ vadesi, mayhaÑ 
upaÔÔhÈnapupphehi tena p|jÈ katÈti. Œma devÈti. “BhaddakaÑ te kataÑ taÑ 
chaÉÉentiyÈ, mama pupphehi p|jÈkÈrassa ahaÑ kattabbayuttakaÑ 
jÈnissÈmÊ”ti taÑ uyyojetvÈ vegena Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ SatthÈrÈ 
saddhiÑyeva vicari. 

 SatthÈ raÒÒo cittappasÈdaÑ ÒatvÈ bhericaraÓavÊthiyÈ nagaraÑ caritvÈ 
raÒÒo gharadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ pattaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ gehaÑ 
pavesetukÈmo ahosi. SatthÈ pana rÈja~gaÓeyeva nisÊdanÈkÈraÑ 
______________________________________________________________ 
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dassesi. RÈjÈ taÑ ÒatvÈ “sÊghaÑ maÓÉapaÑ karothÈ”ti ta~khaÓaÒÒeva 
maÓÉapaÑ kÈrÈpesi. NisÊdi SatthÈ saddhiÑ bhikkhusaÑghena. KasmÈ pana 
SatthÈ rÈjagehaÑ na pÈvisi? EvaÑ kirassa ahosi “sacÈhaÑ anto pavisitvÈ 
nisÊdeyyaÑ, mahÈjano maÑ daÔÔhuÑ na labheyya, mÈlÈkÈrassa guÓo pÈkaÔo 
na bhaveyya, rÈja~gaÓe pana maÑ nisinnaÑ mahÈjano daÔÔhuÑ labhissati, 
mÈlÈkÈrassa guÓo pÈkaÔo bhavissatÊ”ti. GuÓavantÈnaÒhi guÓaÑ BuddhÈ eva 
pÈkaÔaÑ kÈtuÑ sakkonti, avasesajano guÓavantÈnaÑ guÓaÑ kathento 
maccharÈyati. CattÈro pupphapaÔÈ1 catuddisaÑ aÔÔhaÑsu. MahÈjano 
SatthÈraÑ parivÈresi. RÈjÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
paÓÊtenÈhÈrena parivisi. SatthÈ bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ katvÈ 
purimanayeneva cat|hi pupphapaÔehi parikkhitto sÊhanÈdaÑ nadanto 
mahÈjanena parivuto vihÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ SatthÈraÑ anugantvÈ nivatto 
mÈlÈkÈraÑ pakkosÈpetvÈ “mama Èharitapupphehi kinti katvÈ SatthÈraÑ 
p|jesÊ”ti pucchi. MÈlÈkÈro “rÈjÈ maÑ ghÈtetu vÈ raÔÔhato vÈ pabbÈjet|ti 
jÊvitaÑ pariccajitvÈ p|jesiÑ devÈ”ti Èha. RÈjÈ “tvaÑ mahÈpuriso nÈmÈ”ti 
vatvÈ aÔÔha hatthÊ ca asse ca dÈse ca dÈsiyo ca mahÈpasÈdhanÈni ca aÔÔha 
kahÈpaÓasahassÈni ca rÈjakulato nÊharitvÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitÈ aÔÔha 
nÈriyo ca aÔÔha gÈmavare cÈti idaÑ sabbaÔÔhakaÑ nÈma dÈnaÑ adÈsi. 

 Œnandatthero cintesi “ajja pÈtova paÔÔhÈya sÊhanÈdasahassÈni ceva 
celukkhepasahassÈni ca pavattanti, ko nu kho mÈlÈkÈrassa vipÈko”ti. So 
SatthÈraÑ pucchi. Atha naÑ SatthÈ Èha–Œnanda “iminÈ mÈlÈkÈrena 
appamattakaÑ kammaÑ katan”ti mÈ sallakkhesi. AyaÑ hi mayhaÑ jÊvitaÑ 
pariccajitvÈ p|jaÑ akÈsi, so evaÑ mayi cittaÑ pasÈdetvÈ– 

   “KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ na gamissati. 
   ®hatvÈ2 devamanussesu, phalaÑ etassa kammuno. 
   PacchÈ paccekasambuddho, Sumano nÈma bhavissatÊ”ti– 

Œha. Satthu pana vihÈraÑ gantvÈ GandhakuÔipavisanakÈle tÈni pupphÈni 
dvÈrakoÔÔhake patiÑsu. SÈyanhasamaye bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
______________________________________________________________ 
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samuÔÔhÈpesuÑ “aho acchariyaÑ mÈlÈkÈrassa kammaÑ, 
dharamÈnakabuddhassa jÊvitaÑ pariccajitvÈ pupphap|jaÑ katvÈ 
ta~khaÓaÒÒeva sabbaÔÔhakaÑ nÈma labhatÊ”ti. SatthÈ GandhakuÔito 
nikkhamitvÈ tiÓÓaÑ gamanÈnaÑ aÒÒatarena gamanena dhammasabhaÑ 
gantvÈ BuddhÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “Èma bhikkhave, yassa 
kammassa katattÈ pacchÈnutappaÑ na hoti, anussaritÈnussaritakkhaÓe 
somanassameva uppajjati, evar|paÑ kammaÑ kattabbamevÈ”ti anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 68. “TaÒca kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
 Yassa patÊto sumano, vipÈkaÑ paÔisevatÊ”ti. 

 Tattha yaÑ katvÈti yaÑ devamanussasampattÊnaÒceva 
nibbÈnasampattiyÈ ca nibbattanasamatthaÑ sukhudrayaÑ kammaÑ katvÈ 
nÈnutappati, atha kho diÔÔhadhammeyeva anussaritÈnussaritakkhaÓeyeva 
pÊtivegena patÊto somanassavegena ca sumano hutvÈ ÈyatiÑ 
pÊtisomanassajÈto hutvÈ vipÈkaÑ paÔisevati, taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu 
bhaddakanti. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti. 
 

SumanamÈlÈkÈravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. UppalavaÓÓattherÊvatthu 

 MadhuvÈ maÒÒatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
UppalavaÓÓattheriÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira Padumuttarabuddhassa pÈdam|le patthanaÑ paÔÔhapetvÈ 
kappasatasahassaÑ puÒÒÈni kurumÈnÈ devesu ca manussesu ca saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde devalokato cavitvÈ SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule 
paÔisandhiÑ gaÓhi. NÊluppalagabbhasamÈnavaÓÓatÈya cassÈ 
UppalavaÓÓÈtveva nÈmaÑ akaÑsu. AthassÈ vayappattakÈle sakalajambudÊpe 
rÈjÈno ca seÔÔhino ca seÔÔhissa santikaÑ sÈsanaÑ pahiÓiÑsu “dhÊtaraÑ 
amhÈkaÑ 
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det|”ti. ApahiÓanto nÈma nÈhosi. Tato seÔÔhi cintesi “ahaÑ sabbesaÑ 
manaÑ gahetuÑ na sakkhissÈmi, upÈyaÑ panekaÑ karissÈmÊ”ti dhÊtaraÑ 
pakkosÈpetvÈ “amma pabbajituÑ sakkhissasÊ”ti Èha. TassÈ 
pacchimabhavikattÈ taÑ vacanaÑ sÊse ÈsittaÑ satapÈkatelaÑ viya ahosi. 
TasmÈ pitaraÑ “pabbajissÈmi tÈtÈ”ti Èha. So tassÈ mahantaÑ sakkÈraÑ 
katvÈ bhikkhunÊ-upassayaÑ netvÈ pabbÈjesi. TassÈ acirapabbajitÈya eva 
uposathÈgÈre kÈlavÈro1 pÈpuÓi. SÈ dÊpaÑ jÈletvÈ uposathÈgÈraÑ 
sammajjitvÈ dÊpasikhÈya nimittaÑ gaÓhitvÈ ÔhitÈva punappunaÑ 
olokayamÈnÈ tejokasiÓÈrammaÓaÑ jhÈnaÑ nibbattetvÈ tameva pÈdakaÑ 
katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi saddhiÑ paÔisambhidÈhi ceva abhiÒÒÈhi ca. 

 SÈ aparena samayena janapadacÈrikaÑ caritvÈ paccÈgantvÈ 
AndhavanaÑ pÈvisi. TadÈ bhikkhunÊnaÑ araÒÒavÈso appaÔikkhitto hoti. 
AthassÈ tattha kuÔikaÑ2 katvÈ maÒcakaÑ paÒÒÈpetvÈ sÈÓiyÈ parikkhipiÑsu. 
SÈ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ nikkhami. MÈtulaputto panassÈ 
NandamÈÓavo nÈma gihikÈlato paÔÔhÈya paÔibaddhacitto, so tassÈ 
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ theriyÈ Ègamanato puretarameva AndhavanaÑ gantvÈ 
taÑ kuÔikaÑ pavisitvÈ heÔÔhÈmaÒcake nilÊno theriyÈ ÈgantvÈ kuÔikaÑ 
pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya maÒcake nisinnamattÈya bahi Ètapato ÈgatattÈ 
cakkhupathe andhakÈre avigateyeva heÔÔhÈmaÒcakato nikkhamitvÈ 
maÒcakaÑ abhiruyha “mÈ nassi bÈla, mÈ nassi bÈlÈ”ti theriyÈ 
vÈriyamÈnoyeva abhibhavitvÈ attanÈ patthitakammaÑ katvÈ pÈyÈsi. Athassa 
aguÓaÑ dhÈretuÑ asakkontÊ viya mahÈpathavÊ dvedhÈ bhijji. So pathaviÑ 
paviÔÔho gantvÈ MahÈ-avÊcimhi eva nibbatti. TherÊpi tamatthaÑ 
bhikkhunÊnaÑ Èrocesi. Bhikkhuniyo bhikkh|naÑ etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
Bhikkh| Bhagavato ÈrocayiÑsu. TaÑ sutvÈ SatthÈ bhikkh| ÈmantetvÈ 
“bhikkhave bhikkhubhikkh|nÊ upÈsaka-upÈsikÈsu yo koci bÈlo 
pÈpakammaÑ karonto madhusakkharÈdÊsu kiÒci deva madhurarasaÑ 
khÈdamÈno puriso viya tuÔÔhahaÔÔho3 udaggudaggo viya karotÊ”ti 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. TÈÄavÈro (SÊ), tÈlavÈro (SyÈ) 2. KuÔiÑ (Ka) Vi 1. 43 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. HaÔÔhapahaÔÔho (SÊ) 
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 69. “MadhuvÈ maÒÒati bÈlo, yÈva pÈpaÑ na paccati. 
 YadÈ ca paccati pÈpaÑ, bÈlo dukkhaÑ nigacchatÊ”ti. 

 Tattha madhuvÈti bÈlassa hi pÈpaÑ akusalakammaÑ karontassa taÑ 
kammaÑ madhu viya madhurarasaÑ viya iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpaÑ viya 
upaÔÔhÈti. Iti naÑ so madhuÑva maÒÒati. YÈvÈti yattakaÑ kÈlaÑ. PÈpaÑ na 
paccatÊti diÔÔhadhamme vÈ samparÈye vÈ vipÈkaÑ na deti, tÈva naÑ evaÑ 
maÒÒati. YadÈ cÈti yadÈ panassa diÔÔhadhamme vÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ 
kayiramÈnassa, samparÈye vÈ nirayÈdÊsu mahÈdukkhaÑ anubhavantassa taÑ 
pÈpaÑ paccati, atha so bÈlo dukkhaÑ nigacchati vindati paÔilabhatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. 

 Aparena pana samayena dhammasabhÈyaÑ mahÈjano kathaÑ 
samuÔÔhÈpesi “khÊÓÈsavÈpi maÒÒe kÈmasukhaÑ sÈdiyanti, kÈmaÑ sevanti, 
kiÑ na sevissanti. Na hi ete koÄÈparukkhÈ, na ca vammikÈ 
allamaÑsasarÊrÈva, tasmÈ etepi kÈmasukhaÑ sÈdiyanti, kÈmaÑ sevantÊ”ti. 
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti 
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave khÊÓÈsavÈ kÈmasukhaÑ 
sÈdiyanti, na kÈmaÑ sevanti. YathÈ hi padumapatte patitaÑ udakabindu na 
vilimpati, na saÓÔhÈti, vinivattetvÈ patateva, yathÈ ca Èragge sÈsapo na 
vilimpati, na saÓÔhÈti, vinivattetvÈ patateva, evaÑ khÊÓÈsavassa citte 
duvidhopi kÈmo na vilimpati, na saÓÔhÈtÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ BrÈhmaÓavagge gÈthamÈha– 

   “VÈri pokkharapatteva, Èraggeriva sÈsapo. 
   Yo na limpati kÈmesu, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti1. 

 ImissÈ attho BrÈhmaÓavaggeyeva Èvi bhavissati. SatthÈ pana rÈjÈnaÑ 
PasenadikosalaÑ pakkosÈpetvÈ “mahÈrÈja imasmiÑ sÈsane yatheva 
kulaputtÈ, evaÑ kuladhÊtaropi mahantaÑ ÒÈtigaÓaÒca bhogakkhandhaÒca 
pahÈya pabbajitvÈ araÒÒe viharanti, tÈ evaÑ viharamÈnÈ rÈgarattÈ 
pÈpapuggalÈ omÈnÈtimÈnavasena viheÔhentipi, brahmacariyantarÈyampi 
pÈpenti, tasmÈ bhikkhunisaÑghassa antonagare vasanaÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 71 piÔÔhe. 
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kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ nagarassa ekapasse 
bhikkhunisaÑghassa vasanaÔÔhÈnaÑ kÈrÈpesi. Tato paÔÔhÈya bhikkhuniyo 
antogÈmeyeva vasantÊti. 
 

UppalavaÓÓattherÊvatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. Jambukattheravatthu 

 MÈse mÈseti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
JambukaÑ ÈjÊvakaÑ Èrabbha kathesi. 

 AtÊte kira KassapasammÈsambuddhakÈle gÈmavÈsÊ eko kuÔumbiko 
ekassa therassa vihÈraÑ katvÈ taÑ tattha viharantaÑ cat|hi paccayehi 
upaÔÔhahi. Thero tassa gehe nibaddhaÑ bhuÒjati. Atheko khÊÓÈsavo bhikkhu 
divÈ piÓÉÈya caranto tassa gehadvÈraÑ pÈpuÓi. KuÔumbiko taÑ disvÈ tassa 
iriyÈpathe pasanno gehaÑ pavesetvÈ sakkaccaÑ paÓÊtena bhojanena 
parivisitvÈ “bhante imaÑ sÈÔakaÑ rajitvÈ nivÈseyyÈthÈ”ti mahantaÑ 
sÈÔakaÑ datvÈ “bhante kesÈ vo dÊghÈ, tumhÈkaÑ kesoropanatthÈya nhÈpitaÑ 
ÈnessÈmi, sayanatthÈya ca vo maÒcakaÑ gÈhÈpetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti Èha. 
NibaddhaÑ gehe bhuÒjanto kul|pako bhikkhu taÑ tassa sakkÈraÑ disvÈ 
cittaÑ pasÈdetuÑ nÈsakkhi, “ayaÑ taÑ muhuttaÑ diÔÔhakassa evar|paÑ 
sakkÈraÑ karoti, nibaddhaÑ gehe bhuÒjantassa pana mayhaÑ na karotÊ”ti 
cintetvÈ vihÈraÑ agamÈsi. Itaropi teneva saddhiÑ gantvÈ kuÔumbikena 
dinnasÈÔakaÑ rajitvÈ nivÈsesi. KuÔumbikopi nhÈpitaÑ ÈdÈya gantvÈ therassa 
kese ohÈrÈpetvÈ maÒcakaÑ attharÈpetvÈ “bhante imasmiÑyeva maÒcake 
sayathÈ”ti vatvÈ dvepi there svÈtanÈya nimantetvÈ pakkÈmi. 

 NevÈsiko tassa taÑ sakkÈraÑ kayiramÈnaÑ adhivÈsetuÑ nÈsakkhi. 
Athassa so sÈyaÑ therassa nipannaÔÔhÈnaÑ gantvÈ cat|hÈkÈrehi theraÑ 
akkosi “Èvuso Ègantuka kuÔumbikassate gehe bhattaÑ bhuÒjanato varataraÑ 
mÊÄhaÑ khÈdituÑ, kuÔumbikena ÈnÊtanhÈpitena kesohÈrÈpanato varataraÑ 
tÈlaÔÔhikena kese luÒcÈpetuÑ, kuÔumbikena dinnasÈÔakanivÈsanato varataraÑ 
naggena vicarituÑ, kuÔumbikena ÈbhatamaÒcake nipajjanato 
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varataraÑ bh|miyaÑ nipajjitun”ti. Theropi “mÈ esa bÈlo maÑ nissÈya 
nassÊ”ti nimantanaÑ anÈdiyitvÈ pÈtova uÔÔhÈya yathÈsukhaÑ agamÈsi. 
NevÈsikopi pÈtova vihÈre kattabbavattaÑ katvÈ bhikkhÈcÈravelÈya “idÈnipi 
Ègantuko niddÈyati, ghaÓÉikasaddena pabujjheyyÈ”ti saÒÒÈya 
nakhapiÔÔheneva ghaÓÉiÑ paharitvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. KuÔumbikopi 
sakkÈraÑ katvÈ therÈnaÑ ÈgamanamaggaÑ olokento nevÈsikaÑ disvÈ 
“bhante thero kuhin”ti pucchi. Atha naÑ nevÈsiko “mÈ Èvuso kiÒci avaca1, 
tuyhaÑ kul|pako hiyyo tava nikkhantavelÈya ovarakaÑ pavisitvÈ niddaÑ 
okkanto pÈtova uÔÔhÈya mama vihÈrasammajjanasaddampi 
pÈnÊyaghaÔaparibhojanÊyaghaÔesu udakasiÒcanasaddampi ghaÓÉikasaddampi 
karontassa na jÈnÈtÊ”ti Èha. KuÔumbiko cintesi “tÈdisÈya 
iriyÈpathasampattiyÈ samannÈgatassa me ayyassa yÈva imamhÈ kÈlÈ 
niddÈyanaÑ nÈma natthi, maÑ pana tassa sakkÈraÑ karontaÑ disvÈ addhÈ 
iminÈ bhadantena kiÒci vuttaÑ bhavissatÊ”ti. So attano paÓÉÊtabhÈvena taÑ 
sakkaccaÑ bhojetvÈ tassa pattaÑ sÈdhukaÑ dhovitvÈ 
nÈnaggarasabhojanassa p|retvÈ “bhante sace me ayyaÑ passeyyÈtha, 
imamassa piÓÉapÈtaÑ dadeyyÈthÈ”ti Èha. 

 Itaro taÑ gahetvÈva cintesi “sace so evar|paÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjissati, 
imasmiÑyeva ÔhÈne paluddho bhavissatÊ”ti antarÈmagge taÑ piÓÉapÈtaÑ 
chaÉÉetvÈ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ tattha olokento na addasa. 
Atha naÑ ettakassa kammassa katattÈ vÊsativassasahassÈni katopi 
samaÓadhammo rakkhituÑ nÈsakkhi. ŒyupariyosÈne pana kÈlaÑ katvÈ 
AvÊcimhi nibbattitvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ mahÈdukkhaÑ anubhavitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare ekasmiÑ bahvannapÈne kulaghare 
nibbatti. So padasÈ gamanakÈlato paÔÔhÈya neva sayane sayituÑ, na bhattaÑ 
bhuÒjituÑ icchati, attano sarÊravalaÒjameva khÈdati. “BÈlatÈya ajÈnanto 
karotÊ”ti taÑ posayiÑsu. MahallakakÈlepi vatthaÑ nivÈsetuÑ na icchati, 
naggova vicarati, bh|miyaÑ sayati, attano sarÊravalaÒjameva khÈdati. 
Athassa mÈtÈpitaro “nÈyaÑ kulagharassa anucchaviko, kevalaÑ alajjanako 
ÈjÊvakÈnaÑ esa anucchaviko”ti tesaÑ santikaÑ netvÈ “imaÑ dÈrakaÑ 
pabbÈjethÈ”ti adaÑsu. Atha naÑ te pabbÈjesuÑ. PabbÈjentÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Œvuso kiÑ vadetha (SÊ) 
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ca pana galappamÈÓe ÈvÈÔe ÔhapetvÈ dvinnaÑ aÑsak|ÔÈnaÑ upari1 padarÈni 
datvÈ tesaÑ upari nisÊditvÈ tÈlaÔÔhikhaÓÉena kese luÒciÑsu. Atha ne tassa 
mÈtÈpitaro svÈtanÈya nimantetvÈ pakkamiÑsu. 

 Punadivase ÈjÊvakÈ “ehi, gÈmaÑ pavisissÈmÈ”ti taÑ vadiÑsu. So 
“gacchatha tumhe, ahaÑ idheva bhavissÈmÊ”ti na icchi. Atha naÑ 
punappunaÑ vatvÈ anicchamÈnaÑ ohÈya agamaÑsu. Sopi tesaÑ 
gatabhÈvaÑ ÒatvÈ vaccakuÔiyÈ padaraÑ vivaritvÈ oruyha ubhohi hatthehi 
ÈlopaÑ ÈlopaÑ katvÈ2 g|thaÑ khÈdi. ŒjÊvakÈ tassa antogÈmato ÈhÈraÑ 
pahiÓiÑsu. Tampi na icchi. PunappunaÑ vuccamÈnopi “na me iminÈ attho, 
laddho me ÈhÈro”ti Èha. KahaÑ laddhoti. Idheva laddhoti. EvaÑ dutiye 
tatiye catutthepi divase tehi bahumpi vuccamÈno “ahaÑ idheva 
bhavissÈmÊ”ti gÈmaÑ gantuÑ na icchi. ŒjÊvakÈ “ayaÑ divase divase neva 
gÈmaÑ pavisituÑ icchati, na amhehi pahitÈhÈraÑ ÈharituÑ icchati, ‘idheva 
me laddho’ti vadati, kiÑ nu kho karoti, pariggaÓhissÈma nan”ti gÈmaÑ 
pavisantÈ ekaÑ dve jane tassa pariggaÓhanatthaÑ ohÈya gamiÑsu. Te 
pacchato gacchantÈ viya hutvÈ nilÊyiÑsu. Sopi tesaÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ 
purimanayeneva vaccakuÔiÑ oruyha g|thaÑ khÈdi. 

 Itare tassa kiriyaÑ disvÈ ÈjÊvakÈnaÑ ÈrocayiÑsu. TaÑ sutvÈ ÈjÊvakÈ 
“aho bhÈriyaÑ kammaÑ, sace samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ jÈneyyuÑ 
‘ÈjÊvakÈ g|thaÑ khÈdamÈnÈ vicarantÊ’ti amhÈkaÑ akittiÑ pakÈseyyuÑ, 
nÈyaÑ amhÈkaÑ anucchaviko”ti taÑ attano santikÈ nÊhariÑsu. So tehi 
nÊharito mahÈjanassa uccÈrakaraÓaÔÔhÈne pattharito eko piÔÔhipÈsÈÓo atthi, 
tasmiÑ mahantaÑ soÓÉi, piÔÔhipÈsÈÓaÑ nissÈya mahÈjanassa 
uccÈrakaraÓaÔÔhÈnaÑ, so tattha gantvÈ rattiÑ g|thaÑ khÈditvÈ mahÈjanassa 
sarÊravalaÒjanatthÈya ÈgamanakÈle ekena hattena pÈsÈÓassa ekaÑ antaÑ 
olubbha ekaÑ pÈdaÑ ukkhipitvÈ jaÓÓuke ÔhapetvÈ uddhaÑvÈtÈbhimukho 
mukhaÑ vivaritvÈ tiÔÔhati. MahÈjano taÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
“bhante kasmÈ ayyo mukhaÑ vivaritvÈ Ôhito”ti pucchati. AhaÑ 
vÈtabhakkho, aÒÒo me ÈhÈro natthÊti. Atha kasmÈ ekaÑ pÈdaÑ jaÓÓuke 
katvÈ Ôhitosi bhanteti. AhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Jatt|namupari (SÊ) 2. ŒluppakÈraÑ (SÊ), ÈlopakÈrakaÑ katvÈ (SyÈ)  
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uggatapo ghoratapo, mayÈ dvÊhi pÈdehi akkantÈ pathavÊ kampati, tasmÈ 
ekaÑ pÈdaÑ ukkhipitvÈ jaÓÓuke ÔhapetvÈ Ôhitomhi. AhaÒhi rattindivaÑ 
Ôhitakova vÊtinÈmemi, na nisÊdÈmi, na nipajjÈmÊti. ManussÈ nÈma 
yebhuyyena vacanamattameva saddahanti, tasmÈ “aho acchariyaÑ, 
evar|pÈpi nÈma tapassino honti, na no evar|pÈ diÔÔhapubbÈ”ti yebhuyyena 
A~gamagadhavÈsino sa~khubhitvÈ upasa~kamitvÈ mÈse mÈse mahantaÑ 
sakkÈraÑ abhiharanti. So “ahaÑ vÈtameva bhakkhÈmi na aÒÒaÑ ÈhÈraÑ. 
AÒÒaÑ hi me khÈdantassa tapo nassatÊ”ti tehi abhihaÔaÑ na kiÒci icchati. 
ManussÈ “mÈ no bhante nÈsetha, tumhÈdisena ghoratapena paribhoge kate 
amhÈkaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattatÊ”ti punappunaÑ yÈcanti. 
Tassa aÒÒo ÈhÈro na ruccati, mahÈjanassa pana yÈcanÈya pÊÄito tehi ÈbhatÈni 
sappiphÈÓitÈdÊni kusaggena jivhagge ÔhapetvÈ “gacchatha, alaÑ vo ettakaÑ 
hitÈya sukhÈya cÈ”ti uyyojesi. EvaÑ so paÒcapaÒÒÈsa vassÈni naggo g|thaÑ 
khÈdanto kese luÒcanto bh|miyaÑ sayamÈno vÊtinÈmesi. 

 BuddhÈnampi kho pacc|sakÈle lokavolokanaÑ avijahitameva hoti. 
TasmÈ ekadivasaÑ Bhagavato pacc|sasamaye lokaÑ volokentassa ayaÑ 
JambukÈjÊvako ÒÈÓajÈlassa anto paÒÒÈyi. SatthÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti 
ÈvajjetvÈ tassa saha paÔisambhidÈhi arahattass|panissayaÑ disvÈ “ahaÑ 
etaÑ ÈdiÑ katvÈ ekaÑ gÈthaÑ bhÈsissÈmi, gÈthÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo bhavissati, imaÑ kulaputtaÑ nissÈya 
mahÈjano sotthibhÈvaÑ pÈpuÓissatÊ”ti ÒatvÈ punadivase RÈjagahe piÓÉÈya 
caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda 
JambukÈjÊvakassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti. Bhante kiÑ tumheyeva 
gamissathÈti. “Œma ahamevÈ”ti evaÑ vatvÈ SatthÈ vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya 
tassa santikaÑ pÈyÈsi. 

 DevatÈ cintayiÑsu “SatthÈ sÈyaÑ JambukÈjÊvakassa santikaÑ gacchati, 
so ca jegucche uccÈrapassÈvadantakaÔÔhakiliÔÔhe piÔÔhipÈsÈÓe vasati, devaÑ 
vassÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti attano ÈnubhÈvena taÑ muhuttaÑyeva devaÑ 
vassÈpesuÑ. PiÔÔhipÈsÈÓo suci nimmalo ahosi. Athassa 
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upari paÒcavaÓÓaÑ pupphavassaÑ vassÈpesuÑ. SatthÈ sÈyaÑ 
JambukÈjÊvakassa santikaÑ gantvÈ “JambukÈ”ti saddamakÈsi. Jambuko “ko 
nu kho esa, dujjano maÑ JambukavÈdena vadatÊ”ti cintetvÈ “ko eso”ti Èha. 
AhaÑ samaÓoti1. KiÑ mahÈsamaÓÈti. Ajja me ekarattiÑ idha 
vasanaÔÔhÈnaÑ dehÊti. Natthi mahÈsamaÓa imasmiÑ ÔhÈne vasanaÔÔhÈnanti. 
Jambuka mÈ evaÑ kari, ekarattiÑ me vasanaÔÔhÈnaÑ dehi, pabbajitÈ nÈma 
pabbajitaÑ patthenti, manussÈ manussaÑ, pasavo pasavanti. KiÑ pana tvaÑ 
pabbajitoti. Œma pabbajitomhÊti. Sace tvaÑ pabbajito, kahaÑ te lÈbukaÑ, 
kahaÑ dh|makaÔacchuko, kahaÑ yaÒÒasuttakanti. “AtthetaÑ mayhaÑ, 
visuÑ visuÑ pana gahetvÈ vicaraÓaÑ dukkhan”ti abbhantareneva gahetvÈ 
carÈmÊti. So “carissasi tvaÑ etaÑ aggaÓhitvÈ”ti2 kujjhi. Atha naÑ SatthÈ 
Èha “hotu Jambuka, mÈ kujjha, vasanaÔÔhÈnaÑ me ÈcikkhÈ”ti. Natthi 
mahÈsamaÓa ettha vasanaÔÔhÈnanti. 

 SatthÈ tassa vasanaÔÔhÈnato avid|re ekaÑ pabbhÈraÑ atthi, taÑ 
niddisanto3 “etasmiÑ pabbhÈre ko vasatÊ”ti Èha. Natthi koci mahÈsamaÓÈti. 
Tena hi etaÑ mayhaÑ dehÊti. TvaÒÒeva jÈna mahÈsamaÓÈti. SatthÈ pabbhÈre 
nisÊdanaÑ paÒÒÈpetvÈ nisÊdi. PaÔhamayÈme cattÈro mahÈrÈjÈno catuddisaÑ 
ekobhÈsaÑ karontÈ Satthu upaÔÔhÈnaÑ ÈgamiÑsu. Jambuko obhÈsaÑ disvÈ 
“ko obhÈso nÈmeso”ti cintesi. MajjhimayÈme Sakko devarÈjÈ Ègami. 
Jambuko tampi disvÈ “ko nÈmeso”ti cintesi. PacchimayÈme ekÈya a~guliyÈ 
ekaÑ, dvÊhi dve, dasahi dasa cakkavÈÄÈni obhÈsetuÑ samattho mahÈbrahmÈ 
sakalaÑ araÒÒaÑ ekobhÈsaÑ karonto Ègami. Jambuko tampi disvÈ “ko nu 
kho eso”ti cintetvÈ pÈtova Satthu santikaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ 
ekamantaÑ Ôhito SatthÈraÑ pucchi “mahÈsamaÓa tumhÈkaÑ santikaÑ 
catasso disÈ obhÈsentÈ ke ÈgatÈ”ti. CattÈro mahÈrÈjÈnoti. KiÑ kÈraÓÈti. 
MaÑ upaÔÔhÈtunti. KiÑ pana tvaÑ cat|hi mahÈrÈjehi uttaritaroti. Œma 
Jambuka, mahÈrÈj|nampi atirÈjÈti. MajjhimayÈme pana ko Ègatoti. Sakko 
devarÈjÈ 
______________________________________________________________ 
 1. JambukÈti (Ka) 2. GaÓhitvÈti (SÊ, Ka) 3. VÊmaÑsanto (Ka) 
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JambukÈti. KiÑ kÈraÓÈti. MaÑ upaÔÔhÈtumevÈti. KiÑ pana tvaÑ 
SakkadevarÈjatopi uttaritaroti. Œma Jambuka, Sakkatopi uttaritaromhi, eso 
pana mayhaÑ gilÈnupaÔÔhÈko kappiyakÈrakasÈmaÓerasadisoti. 
PacchimayÈme sakalaÑ araÒÒaÑ obhÈsetvÈ ko Ègatoti. YaÑ loke 
brÈhmaÓÈdayo khipitvÈ pakkhalitvÈ “namo mahÈbrahmuno”ti vadanti, so 
eva mahÈbrahmÈti. KiÑ pana tvaÑ mahÈbrahmatopi uttaritaroti. Œma 
Jambuka, ahaÒhi brahmunÈpi atibrahmÈti. Acchariyosi tvaÑ mahÈsamaÓa, 
mayhaÑ pana paÒca paÒÒÈsa vassÈni idha vasantassa etesu ekopi maÑ 
upaÔÔhÈtuÑ nÈgatapubbo. AhaÒhi ettakaÑ addhÈnaÑ vÈtabhakkho hutvÈ 
Ôhitakova vÊtinÈmesiÑ, na tÈva te mayhaÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgatapubbÈti. 

 Atha naÑ SatthÈ Èha “Jambuka tvaÑ lokasmiÑ andhabÈlaÑ mahÈjanaÑ 
vaÒcayamÈno mampi vaÒcetukÈmo jÈto, nanu tvaÑ paÒcapaÒÒÈsa vassÈni 
g|thameva khÈdi, bh|miyaÑyeva nipajji, naggo hutvÈ vicari, 
tÈlaÔÔhikhaÓÉena kese luÒci. Atha ca pana lokaÑ vaÒcento ‘ahaÑ 
vÈtabhakkho, ekapÈdena tiÔÔhÈmi, na nisÊdÈmi, na nipajjÈmÊ’ti vadesi, 
mamampi vaÒcetukÈmosi, pubbepi tvaÑ pÈpikaÑ lÈmikaÑ diÔÔhiÑ nissÈya 
ettakaÑ kÈlaÑ g|thabhakkho bh|misayo naggo vicaranto tÈlaÔÔhikhaÓÉena 
kesaluÒcanaÑ patto, idÈnipi pÈpikaÑ lÈmikaÑ ditÔhimeva gaÓhÈsÊ”ti. KiÑ 
pana mayÈ kataÑ mahÈsamaÓÈti. Athassa SatthÈ pubbe katakammaÑ 
Ècikkhi. Tassa Satthari kathenteyeva saÑvego uppajji, hirottappaÑ 
upaÔÔhitaÑ, so ukkuÔiko nisÊdi. Athassa SatthÈ udakasÈÔikaÑ khipitvÈ adÈsi. 
So taÑ nivÈsetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈpissa 
anupubbiÑ kathaÑ kathetvÈ dhammaÑ desesi. So desanÈvasÈne saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pabbajjaÒca 
upasampadaÒca yÈci. EttÈvatÈ tassa purimakammaÑ parikkhÊÓaÑ. AyaÒhi 
khÊÓÈsavamahÈtheraÑ cat|hi akkosehi akkositvÈ yÈvÈyaÑ mahÈpathavÊ 
tigÈvutÈdhikaÑ yojanaÑ ussannÈ, tÈva AvÊcimhi paccitvÈ tattha 
pakkÈvasesena paÒcapaÒÒÈsa vassÈni imaÑ vippakÈraÑ patto. Tenassa taÑ 
kammaÑ khÊÓaÑ. VÊsati pana vassasahassÈni iminÈ katassa 
samaÓadhammassa phalaÑ nÈsetuÑ na sakkÈ. TasmÈ SatthÈ 
dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ “ehi bhikkhu, cara brahmacariyaÑ sammÈ 
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dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti Èha. TÈvadevassa gihili~gaÑ antaradhÈyi, 
aÔÔhaparikkhÈradharo saÔÔhivassikamahÈthero viya ahosi. 

 A~gamagadhavÈsÊnaÑ tassa sakkÈraÑ gahetvÈ Ègatadivaso kiresa, 
tasmÈ ubhayaraÔÔhavÈsino sakkÈraÑ gahetvÈ ÈgatÈ TathÈgataÑ disvÈ “kiÑ 
nu kho amhÈkaÑ ayyo Jambuko mahÈ, udÈhu samaÓo Gotamo”ti cintetvÈ 
“sace samaÓo Gotamo mahÈ bhaveyya, ayaÑ samaÓassa Gotamassa 
santikaÑ gaccheyya, JambukÈjÊvakassa pana mahantatÈya samaÓo Gotamo 
imassa santikaÑ Ègato”ti cintayiÑsu. SatthÈ mahÈjanassa parivitakkaÑ 
ÒatvÈ “Jambuka tava upaÔÔhÈkÈnaÑ ka~khaÑ chindÈhÊ”ti Èha. So “ahampi 
bhante ettakameva paccÈsÊsÈmÊ”ti vatvÈ catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ 
uÔÔhÈya tÈlappamÈÓaÑ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, 
sÈvakohamasmÊ”ti vatvÈ oruyha vanditvÈ puna dvitÈlamattaÑ titÈlamattanti 
evaÑ sattatÈlamattaÑ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ oruyha attano sÈvakabhÈvaÑ 
jÈnÈpesi. TaÑ disvÈ mahÈjano “aho BuddhÈ nÈma acchariyÈ 
anopamaguÓÈ”ti1 cintesi. SatthÈ mahÈjanena saddhiÑ kathento evamÈha 
“ayaÑ ettakaÑ kÈlaÑ tumhehi ÈbhataÑ sakkÈraÑ kusaggena jivhagge 
ÔhapetvÈ ‘tapacaraÓaÑ p|remÊ’ti idha nivuÔÔho, sacepi iminÈ upÈyena 
vassasataÑ tapacaraÓaÑ p|reyya, yÈ cassa idÈni kÈlaÑ vÈ2 bhattaÑ vÈ 
kukkuccÈyitvÈ abhuÒjantassa bhattacchedanakusalacetanÈ, tassÈ taÑ 
tapacaraÓaÑ soÄasiÑ kalampi na agghatÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthÈmÈha– 
 
 70. “MÈse mÈse kusaggena, bÈlo bhuÒjeyya bhojanaÑ.  
 Na so sa~khÈtadhammÈnaÑ, kalaÑ agghati soÄasin”ti. 

 Tassattho–sace bÈlo apariÒÒÈtadhammo sÊlÈdiguÓÈ paribÈhiro 
titthÈyatane pabbajito “tapacaraÓaÑ p|ressÈmÊ”ti mÈse mÈse patte 
kusaggena bhojanaÑ bhuÒjanto vassasataÑ bhuÒjeyya bhojanaÑ. Na so 
sa~khÈtadhammÈnaÑ, kalaÑ agghati soÄasinti sa~khÈtadhammÈ vuccanti 
ÒÈtadhammÈ tulitadhammÈ. Tesu heÔÔhimakoÔiyÈ sotÈpanno 
sa~khÈtadhammo, uparimakoÔiyÈ khÊÓÈsavo. ImesaÑ sa~khÈtadhammÈnaÑ 
so bÈlo kalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnomaguÓÈti (SÊ, SyÈ) 2. KulaÑ vÈ (SyÈ) 

 



320 KhuddakanikÈya    

na agghati soÄasinti puggalÈdhiÔÔhÈnÈ desanÈ. AyaÑ panettha attho–yÈ 
cassa tathÈ tapacaraÓaÑ p|rentassa vassasataÑ cetanÈ, yÈ ca 
sa~khÈtadhammÈnaÑ kÈlaÑ vÈ bhattaÑ vÈ kukkuccÈyitvÈ abhuÒjantÈnaÑ 
ekÈ bhattacchedanakusalacetanÈ, tassÈ cetanÈya sÈ tÈva dÊgharattaÑ 
pavattacetanÈ soÄasiÑ kalaÑ na agghati. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ tassÈ 
sa~khÈtadhammÈnaÑ cetanÈya phalaÑ, taÑ soÄasa koÔÔhÈse katvÈ tato 
ekekaÑ puna soÄasa soÄasa koÄÈse katvÈ tato ekassa koÄÈsassa yaÑ phalaÑ, 
tadeva tassa bÈlassa tapacaraÓato mahapphalataranti1. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti. 
 

Jambukattheravatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. Ahipetavatthu 

 Na hi pÈpaÑ kataÑ kammanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto aÒÒataraÑ AhipetaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase jaÔilasahassassa abbhantaro2 ÈyasmÈ LakkhaÓatthero 
ca MahÈmoggallÈnatthero ca “RÈjagahe piÓÉÈya carissÈmÈ”ti Gijjhak|Ôato 
otaranti. Tesu ÈyasmÈ MahÈmoggallÈnatthero ekaÑ ahipetaÑ disvÈ sitaÑ 
pÈtvÈkÈsi. Atha naÑ LakkhaÓatthero “kasmÈ Èvuso sitaÑ pÈtukarosÊ”ti 
sitakÈraÓaÑ pucchi. “AkÈlo Èvuso LakkhaÓa imassa paÒhassa, Bhagavato 
santike maÑ puccheyyÈsÊ”ti thero Èha. Tesu RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ 
Bhagavato santikaÑ gantvÈ nisinnesu LakkhaÓatthero pucchi “Èvuso 
MoggallÈna tvaÑ GijjhÈk|ÔÈ otaranto sitaÑ pÈtukaritvÈ mayÈ sitakÈraÓaÑ 
puÔÔho ‘Bhagavato santike maÑ puccheyyÈsÊ’ti avaca, kathehi idÈni taÑ 
kÈraÓan”ti. Thero Èha “ahaÑ Èvuso ekaÑ petaÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsiÑ, 
tassa evar|po attabhÈvo–manussasÊsaÑ viya assa sÊsaÑ, ahissa 
______________________________________________________________ 
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viya1 seso attabhÈvo, ahipeto nÈmesa pamÈÓato paÒcavÊsatiyojaniko, tassa 
sÊsato uÔÔhitÈ aggijÈlÈ yÈva na~guÔÔhÈ gacchanti, na~guÔÔhato uÔÔhitÈ aggijÈlÈ 
yÈva sÊsÈ, majjhesÊsato2 uÔÔhitÈ dve passÈni gacchanti, dvÊhi passehi uÔÔhitÈ 
majjhe otarantÊ”ti. DvinnaÑyeva kira petÈnaÑ attabhÈvo 
paÒcavÊsatiyojaniko, avasesÈnaÑ tigÈvutappamÈÓo. Imassa ceva Ahipetassa 
KÈkapetassa ca paÒcavÊsatiyojaniko. Tesu ayaÑ tÈva ahipeto. KÈkapetampi 
MahÈmoggallÈno Gijjhak|Ôamatthake paccamÈnaÑ disvÈ tassa 
pubbakammaÑ pucchanto imaÑ gÈthamÈha– 

   “PaÒcayojanikÈ jivhÈ, sÊsaÑ te navayojanaÑ.  
   KÈyo accuggato tuyhaÑ, paÒcavÊsatiyojanaÑ. 
   KiÑ nu kammaÑ karitvÈna, pattosi dukkhamÊdisan”ti. 

 Athassa peto Ècikkhanto– 

   “AhaÑ bhante MoggallÈna, Kassapassa Mahesino. 
   SaÑghassa ÈbhataÑ bhattaÑ, ÈhÈresiÑ yadicchakan”ti– 

GÈthaÑ vatvÈ Èha “bhante KassapabuddhakÈle sambahulÈ bhikkh| gÈmaÑ 
piÓÉÈya pavisiÑsu, manussÈ there disvÈ sampiyÈyamÈnÈ ÈsanasÈlÈyaÑ 
nisÊdÈpetvÈ pÈde dhovitvÈ telaÑ makkhetvÈ yÈguÑ pÈyetvÈ khajjakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈtakÈlaÑ ÈgamayamÈnÈ dhammaÑ suÓantÈ nisÊdiÑsu, 
dhammakathÈvasÈne therÈnaÑ patte ÈdÈya attano attano gehÈ 
nÈnaggarasabhojanassa p|retvÈ ÈhariÑsu, tadÈ ahaÑ kÈko hutvÈ ÈsanasÈlÈya 
chadanapiÔÔhe nilÊno taÑ disvÈ ekena gahitapattato tikkhattuÑ mukhaÑ 
p|rento tayo kabaÄe aggahesiÑ, taÑ pana bhattaÑ neva saÑghassa 
santakaÑ, na saÑghassa niyametvÈ dinnaÑ, na bhikkh|hi gahitÈvasesakaÑ, 
attano attano gehaÑ netvÈ manussehi bhuÒjitabbakaÑ, kevalaÑ saÑghaÑ 
uddissa abhihaÔamattameva, tato mayÈ tayo kabaÄÈ gahitÈ, ettakaÑ me 
pubbakammaÑ, svÈhaÑ kÈlaÑ katvÈ tassa kammassa vipÈkena AvÊcimhi 
paccitvÈ tattha pakkÈvasesena idÈni Gijjhak|Ôe kÈkapeto hutvÈ nibbatto 
imaÑ dukkhaÑ paccÈnubhomÊ”ti. IdaÑ kÈkapetassa vatthu. 
______________________________________________________________ 
 1. Viyassa (SyÈ) 2. Majjhe (SyÈ) 
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 Idha pana thero “ahipetaÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsin”ti Èha. Athassa SatthÈ 
sakkhÊ hutvÈpi uÔÔhÈya “saccaÑ bhikkhave MoggallÈno Èha, mayÈpesa 
sambodhipattadivaseyeva diÔÔho, apicÈhaÑ ‘ye me vacanaÑ na 
saddaheyyuÑ, tesaÑ ahitÈya bhaveyyÈ’ti parÈnuddayÈya na kathesin”ti Èha. 
LakkhaÓasaÑyuttepi1 hi MahÈmoggallÈnena diÔÔhakÈleyeva SatthÈ tassa 
sakkhÊ hutvÈ VinÊtavatth|ni2 kathesi, idampi tena tatheva kathitaÑ, taÑ 
sutvÈ bhikkh| tassa pubbakammaÑ pucchiÑsu. SatthÈpi tesaÑ kathesi– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasiÑ nissÈya nadÊtÊre Paccekabuddhassa paÓÓasÈlaÑ 
kariÑsu. So tattha viharanto nibaddhaÑ nagare piÓÉÈya carati. NÈgarÈpi 
sÈyaÑpÈtaÑ gandhapupphÈdihatthÈ Paccekabuddhass|paÔÔhÈnaÑ gacchanti. 
Eko BÈrÈÓasivÈsÊ puriso taÑ maggaÑ nissÈya khettaÑ kasi. MahÈjano 
sÈyaÑpÈtaÑ Paccekabuddhass|paÔÔhÈnaÑ gacchanto taÑ khettaÑ maddanto 
gacchati. Kassako ca “mÈ me khettaÑ maddathÈ”ti vÈrentopi vÈretuÑ 
nÈsakkhi. Athassa etadahosi “sace imasmiÑ ÔhÈne Paccekabuddhassa 
paÓÓasÈlÈ na bhaveyya, na me khettaÑ maddeyyun”ti. So Paccekabuddhassa 
piÓÉÈya paviÔÔhakÈle paribhogabhÈjanÈni bhinditvÈ paÓÓasÈlaÑ jhÈpesi. 
Paccekabuddho taÑ jhÈmaÑ disvÈ yathÈsukhaÑ pakkÈmi. MahÈjano 
gandhamÈlaÑ ÈdÈya Ègato jhÈmapaÓÓasÈlaÑ disvÈ “kahaÑ nu kho no ayyo 
gato”ti Èha. Sopi mahÈjaneneva saddhiÑ gato mahÈjanamajjhe Ôhitakova 
evamÈha “mayÈ tassa paÓÓasÈlÈ jhÈpitÈ”ti. Atha naÑ “gaÓhatha, imaÑ 
pÈpimaÑ nissÈya mayaÑ PaccekabuddhaÑ daÔÔhuÑ na labhimhÈ”ti. 
DaÓÉÈdÊhi pothetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesuÑ. So AvÊcimhi nibbattitvÈ 
yÈvÈyaÑ mahÈpathavÊ yojanamattaÑ ussannÈ, tÈva niraye paccitvÈ 
pakkÈvasesena Gijjhak|Ôe ahipeto hutvÈ nibbatti. SatthÈ idaÑ tassa 
pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhave pÈpakammaÑ nÈmetaÑ khÊrasadisaÑ, 
yathÈ khÊraÑ duyhamÈnameva na pariÓamati, tathÈ kammaÑ 
kayiramÈnameva na vipaccati. YadÈ pana vipaccati, tadÈ evar|pena 
dukkhena socatÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
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 71. “Na hi pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, sajjukhÊraÑva muccati. 
 �ahantaÑ bÈlamanveti, bhasmacchannova pÈvako”ti. 

 Tattha sajjukhÊraÑvÈti taÑ khaÓaÑyeva dhenuyÈ thanehi nikkhantaÑ 
abbhuÓhaÑ khÊraÑ na muccati na pariÓamati. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ 
idaÑ sajjukhÊraÑ taÑ khaÓaÒÒeva na muccati na pariÓamati na pakatiÑ 
vijahati. YasmiÑ pana bhÈjane duhitvÈ gahitaÑ yÈva tattha takkÈdi-ambilaÑ 
na pakkhipati, yÈva dadhibhÈjanÈdikaÑ ambilabhÈjanaÑ na pÈpuÓÈti, tÈva 
pakatiÑ avijahitvÈ pacchÈ jahati, evameva pÈpakammampi kariyamÈnameva 
na vipaccati. Yadi vipacceyya, na koci pÈpakammaÑ kÈtuÑ visaheyya. 
YÈva pana kusalÈbhinibbattÈ khandhÈ dharanti, tÈva naÑ te rakkhanti. 
TesaÑ bhedÈ apÈye nibbattakkhandhesu vipaccati, vipaccamÈnaÒca 
ÉahantaÑ bÈlamanveti. KiÑ viyÈti? Bhasmacchannova pÈvakoti. YathÈ hi 
chÈrikÈya paÔicchanno vÊtaccita~gÈro akkantopi chÈrikÈya paÔicchannattÈ na 
tÈva Éahati, chÈrikaÑ pana tÈpetvÈ cammÈdÊnaÑ Éahanavasena yÈva 
matthalu~gÈ Éahanto gacchati, evameva pÈpakammampi yena kataÑ hoti, 
taÑ bÈlaÑ dutiye vÈ tatiye vÈ attabhÈve nirayÈdÊsu nibbattaÑ ÉahantaÑ 
anugacchatÊti. 
 

DesanÈvasÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesunti. 
 

Ahipetavatthu dvÈdasamaÑ. 
_____ 

 
13. SaÔÔhik|Ôapetavatthu 

 YÈvadeva anatthÈyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto SaÔÔhik|ÔapetaÑ Èrabbha kathesi. 

 Purimanayeneva hi MahÈmoggallÈnatthero LakkhaÓattherena saddhiÑ 
Gijjhak|ÔÈ orohanto aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Therena 
sitakÈraÓaÑ puÔÔho “Bhagavato santike maÑ puccheyyÈsÊ”ti vatvÈ piÓÉÈya 
caritvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ nisinnakÈle puna puÔÔho Èha 
“ahaÑ Èvuso ekaÑ petaÑ addasaÑ tigÈvutappamÈÓena attabhÈvena, tassa 
saÔÔhi ayak|ÔasahassÈni ÈdittÈni sampajjalitÈni uparimatthake patitvÈ patitvÈ 
uÔÔhahanti sÊsaÑ bhindanti, bhinnaÑ bhinnaÑ puna 
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samuÔÔhahati, iminÈ attabhÈvena mayÈ evar|po attabhÈvo na diÔÔhapubbo, 
ahaÑ taÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsin”ti. PetavatthusmiÑ hi– 

   “SaÔÔhi k|ÔasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso. 
   SÊse tuyhaÑ nipatanti, vobhindanteva matthakan”ti1 Èdi– 

Imameva petaÑ sandhÈya vuttaÑ. SatthÈ therassa kathaÑ sutvÈva 
“bhikkhave mayÈpesa satto BodhimaÓÉe nisinneneva diÔÔho, ‘ye ca pana me 
vacanaÑ na saddaheyyuÑ, tesaÑ ahitÈya bhaveyyÈ’ti paresaÑ anukampÈya 
na kathesiÑ, idÈni pana MoggallÈnassa sakkhÊ hutvÈ kathemÊ”ti Èha. TaÑ 
sutvÈ bhikkh| tassa pubbakammaÑ pucchiÑsu. SatthÈpi nesaÑ kathesi– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ sÈÄittakasippe nipphattiÑ patto eko pÊÔhasappÊ 
ahosi. So nagaradvÈre ekassa vaÔarukkhassa heÔÔhÈ nisinno sakkharÈni 
khipitvÈ tassa paÓÓÈni chindanto “hatthir|pakaÑ no dassehi, assar|pakaÑ 
no dassehÊ”ti gÈmadÈrakehi vuccamÈno icchiticchitÈni r|pÈni dassetvÈ 
tesaÑ santikÈ khÈdanÊyÈdÊni labhati. AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnaÑ 
gacchanto taÑ padesaÑ pÈpuÓi. DÈrakÈ pÊÔhasappiÑ pÈrohantare katvÈ 
palÈyiÑsu. RaÒÒo Ôhitamajjhanhike rukkham|laÑ paviÔÔhassa 
chiddÈvachiddacchÈyÈ sarÊraÑ phari2. So “kiÑ nu kho etan”ti uddhaÑ 
olokento rukkhapaÓÓesu hatthir|pakÈdÊni disvÈ “kassetaÑ kamman”ti 
pucchitvÈ “pÊÔhasappino”ti sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ Èha “mayhaÑ purohito 
atimukharo appamattakepi vutte bahuÑ bhaÓanto maÑ upaddaveti, 
sakkhissasi tassa mukhe nÈÄimattÈ ajalaÓÉikÈ khipitun”ti. SakkhissÈmi deva, 
ajalaÓÉikÈ ÈharÈpetvÈ purohitena saddhiÑ tumhe antosÈÓiyaÑ nisÊdatha, 
ahamettha kattabbaÑ jÈnissÈmÊti. Atha rÈjÈ tathÈ kÈresi. Itaro 
katthariyaggena sÈÓiyÈ chiddaÑ katvÈ purohitassa raÒÒÈ saddhiÑ 
kathentassa mukhe vivaÔamatte ekekaÑ ajalaÓÉikaÑ khipi. Purohito 
mukhaÑ paviÔÔhaÑ paviÔÔhaÑ gili. PÊÔhasappÊ khÊÓÈsu ajalaÓÉikÈsu sÈÓiÑ 
cÈlesi. RÈjÈ tÈya saÒÒÈya ajalaÓÉikÈnaÑ khÊÓabhÈvaÑ ÒatvÈ Èha “Ècariya 
ahaÑ tumhehi saddhiÑ kathento 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 217 piÔÔhe. 2. ChiddÈvachiddachÈyÈya sarÊraÑ paharati (Ka) 
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kathaÑ nittharituÑ na sakkhissÈmi, tumhe atimukharatÈya nÈÄimattÈ 
ajalaÓÉikÈ gilantÈpi tuÓhÊbhÈvaÑ nÈpajjathÈ”ti. BrÈhmaÓo ma~kubhÈvaÑ 
ÈpajjitvÈ tato paÔÔhÈya mukhaÑ vivaritvÈ raÒÒÈ saddhiÑ sallapituÑ 
nÈsakkhi. RÈjÈ pÊÔhasappiguÓaÑ anussaritvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “taÑ nissÈya 
me sukhaÑ laddhan”ti tuÔÔho tassa sabbaÔÔhakaÑ nÈma dhanaÑ datvÈ 
nagarassa cat|su disÈsu cattÈro varagÈme adÈsi. TamatthaÑ viditvÈ raÒÒo 
atthadhammÈnusÈsako amacco imaÑ gÈthamÈha– 

   “SÈdhu kho sippakaÑ nÈma, api yÈdisa kÊdisaÑ. 
   Passa khaÒjappahÈrena, laddhÈ gÈmÈ catuddisÈ”ti1. 

 So pana amacco tena samayena ayameva2 BhagavÈ ahosi. Atheko 
puriso pÊÔhasappinÈ laddhasampattiÑ disvÈ cintesi “ayaÑ nÈma pÊÔhasappÊ 
hutvÈ imaÑ sippaÑ nissÈya mahÈsampattiÑ patto, mayÈpetaÑ sikkhituÑ 
vaÔÔatÊ”ti. So taÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ “idaÑ me Ècariya sippaÑ dethÈ”ti 
Èha. Na sakkÈ tÈta dÈtunti. So tena paÔikkhitto “hotu, ÈrÈdhessÈmi nan”ti 
tassa hatthapÈdaparikammÈdÊni karonto cirassaÑ taÑ ÈrÈdhetvÈ 
punappunaÑ yÈci. PÊÔhasappÊ “ayaÑ me ativiya upakÈro”ti taÑ paÔibÈhituÑ 
asakkonto sippaÑ sikkhÈpetvÈ “nipphannaÑ te tÈta sippaÑ, idÈni kiÑ 
karissasÊ”ti Èha. Bahi gantvÈ sippaÑ vÊmaÑsissÈmÊti. KiÑ karissasÊti. 
GÈviÑ vÈ manussaÑ vÈ paharitvÈ mÈressÈmÊti. TÈta gÈviÑ mÈrentassa 
sataÑ daÓÉo hoti, manussaÑ mÈrentassa sahassaÑ, tvaÑ saputtadÈropi taÑ 
nittharituÑ na sakkhissasi, mÈ vinassa, yamhi pahaÔe daÓÉo natthi, tÈdisaÑ 
nimÈtÈpitikaÑ kaÒci upadhÈrehÊti. So “sÈdh|”ti sakkharÈ uccha~ge katvÈ 
tÈdisaÑ upadhÈrayamÈno vicaranto gÈviÑ disvÈ “ayaÑ sasÈmikÈ”ti 
paharituÑ na visahi, manussaÑ disvÈ “ayaÑ samÈtÈpitiko”ti paharituÑ na 
visahi. 

 Tena samayena Sunetto nÈma Paccekabuddho taÑ nagaraÑ nissÈya 
paÓÓasÈlÈya viharati. So taÑ piÓÉÈya pavisantaÑ nagaradvÈrantare disvÈ 
“ayaÑ nimÈtÈpitiko, imasmiÑ pahaÔe daÓÉo natthi, imaÑ paharitvÈ sippaÑ 
vÊmaÑsissÈmÊ”ti Paccekabuddhassa dakkhiÓakaÓÓasotaÑ sandhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 25 piÔÔhe. 2. Ahameva (SyÈ, Ka) 
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sakkharaÑ khipi. SÈ dakkhiÓakaÓÓasotena pavisitvÈ vÈmena nikkhami, 
dukkhÈ vedanÈ uppajji. Paccekabuddho bhikkhÈya carituÑ nÈsakkhi, 
ÈkÈsena paÓÓasÈlaÑ gantvÈ parinibbÈyi. ManussÈ Paccekabuddhe 
anÈgacchante “kiÒci aphÈsukaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ tattha gantvÈ taÑ 
parinibbutaÑ disvÈ rodiÑsu parideviÑsu. Sopi mahÈjanaÑ gacchantaÑ 
disvÈ tattha gantvÈ PaccekabuddhaÑ saÒjÈnitvÈ “ayaÑ piÓÉÈya pavisanto 
dvÈrantare mama sammukhÊbh|to, ahaÑ attano sippaÑ vÊmaÑsanto imaÑ 
paharin”ti Èha. ManussÈ “iminÈ kira pÈpakena Paccekabuddho pahaÔo, 
gaÓhatha gaÓhathÈ”ti pothetvÈ tattheva naÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpesuÑ. So 
AvÊcimhi nibbattitvÈ yÈvÈyaÑ mahÈpathavÊ yojanamattaÑ ussannÈ, tÈva 
paccitvÈ vipÈkÈvasesena Gijjhak|Ôamatthake SaÔÔhik|Ôapeto hutvÈ nibbatti. 
SatthÈ tassa imaÑ pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhave bÈlassa nÈma sippaÑ 
vÈ issariyaÑ vÈ uppajjamÈnaÑ anatthÈya uppajjati. BÈlo hi sippaÑ vÈ 
issariyaÑ vÈ labhitvÈ attano anatthameva karotÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 72. “YÈvadeva anatthÈya, ÒattaÑ bÈlassa jÈyati. 
 Hanti bÈlassa sukkaÑsaÑ, muddhamassa vipÈtayan”ti. 

 Tattha yÈvadevÈti avadhiparicchedanatthe nipÈto. ©a ttanti 
jÈnanasabhÈvo1. YaÑ sippaÑ jÈnÈti, yamhi vÈ issariye yase sampattiyaÒca 
Ôhito janena ÒÈyati, pÈkaÔo paÒÒÈto hoti, tassetaÑ nÈmaÑ. SippaÑ vÈ hi 
issariyÈdibhÈvo vÈ bÈlassa anatthÈyeva jÈyati. TaÑ nissÈya so attano 
anatthameva karoti. HantÊti vinÈseti. SukkaÑsanti kusalakoÔÔhÈsaÑ. BÈlassa 
hi sippaÑ vÈ issariyaÑ vÈ uppajjamÈnaÑ kusalakoÔÔhÈsaÑ ghÈtentameva 
uppajjati. Muddhanti paÒÒÈyetaÑ nÈmaÑ. VipÈtayanti viddhaÑsayamÈnaÑ. 
Tassa hi taÑ sukkaÑsaÑ hanantaÑ paÒÒÈsa~khÈtaÑ muddhaÑ vipÈtentaÑ 
viddhaÑsentameva hantÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. 
 

SaÔÔhik|Ôapetavatthu terasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈnanabhÈvo (SyÈ, Ka) 
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14. Cittagahapativatthu 

 AsantaÑ bhÈvanamiccheyyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto SudhammattheraÑ Èrabbha kathesi. DesanÈ MacchikÈsaÓÉe 
samuÔÔhÈya SÈvatthiyaÑ niÔÔhitÈ. 

 MacchikÈsaÓÉanagarasmiÑ hi Citto nÈma gahapati paÒcavaggiyÈnaÑ 
abbhantaraÑ MahÈnÈmattheraÑ nÈma piÓÉÈya caramÈnaÑ disvÈ tassa 
iriyÈpathe pasÊditvÈ pattaÑ ÈdÈya gehaÑ pavesetvÈ bhojetvÈ 
bhattakiccÈvasÈne dhammakathaÑ suÓanto sotÈpattiphalaÑ patvÈ 
acalasaddho hutvÈ AmbÈÔakavanaÑ nÈma attano uyyÈnaÑ saÑghÈrÈmaÑ 
kattukÈmo therassa hatthe udakaÑ pÈtetvÈ niyyÈdesi. TasmiÑ khaÓe 
“patiÔÔhitaÑ BuddhasÈsanan”ti udakapariyantaÑ katvÈ mahÈpathavÊ kampi. 
MahÈseÔÔhi uyyÈne mahÈvihÈraÑ kÈretvÈ sabbadisÈhi ÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ 
vivaÔadvÈro ahosi, MacchikÈsaÓÉe Sudhammatthero nÈma nevÈsiko ahosi. 
Aparena samayena Cittassa guÓakathaÑ sutvÈ dve aggasÈvakÈ tassa 
sa~gahaÑ kattukÈmÈ MacchikÈsaÓÉaÑ agamaÑsu. Citto gahapati tesaÑ 
ÈgamanaÑ sutvÈ aÉÉhayojanamaggaÑ paccuggantvÈ te ÈdÈya attano 
vihÈraÑ pavesetvÈ ÈgantukavattaÑ katvÈ “bhante thokaÑ dhammakathaÑ 
sotukÈmomhÊ”ti DhammasenÈpatiÑ yÈci. Atha naÑ thero “upÈsaka 
addhÈnena ÈgatÈmhÈ kilantar|pÈ, apica thokaÑ suÓÈhÊ”ti tassa dhammaÑ 
kathesi. So therassa dhammaÑ suÓantova anÈgÈmiphalaÑ pÈpuÓi. So dve 
aggasÈvake vanditvÈ “bhante sve bhikkhusahassena saddhiÑ mama gehe 
bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti nimantetvÈ pacchÈ nevÈsikaÑ SudhammattheraÑ 
“tumhepi bhante sve therehi saddhiÑ ÈgaccheyyÈthÈ”ti nimantesi. So “ayaÑ 
maÑ pacchÈ nimantetÊ”ti kuddho paÔikkhipitvÈ punappunaÑ yÈciyamÈnopi 
paÔikkhipi eva. UpÈsako “paÒÒÈyissatha bhante”ti pakkamitvÈ punadivase 
attano nivesane mahÈdÈnaÑ sajjesi. Sudhammattheropi pacc|sakÈleyeva 
“kÊdiso nu kho gahapatinÈ aggasÈvakÈnaÑ sakkÈro sajjito, sve gantvÈ 
passissÈmÊ”ti cintetvÈ pÈtova pattacÊvaraÑ ÈdÈya tassa gehaÑ agamÈsi. 

 So gahapatinÈ “nisÊdatha bhante”ti vuccamÈnopi “nÈhaÑ nisÊdÈmi, 
piÓÉÈya carissÈmÊ”ti vatvÈ aggasÈvakÈnaÑ paÔiyÈditaÑ sakkÈraÑ  
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oloketvÈ gahapatiÑ jÈtiyÈ ghaÔÔetukÈmo “uÄÈro te gahapati sakkÈro, 
apicettha ekaÒÒeva natthÊ”ti Èha. KiÑ bhanteti. “TilasaÑguÄikÈ gahapatÊ”ti 
vatvÈ gahapatinÈ kÈkopamÈya apasÈdito kujjhitvÈ “eso te gahapati ÈvÈso, 
pakkamissÈmahan”ti vatvÈ yÈvatatiyaÑ vÈriyamÈnopi pakkamitvÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ Cittena ca attanÈ ca vuttavacanaÑ Èrocesi. SatthÈ “tayÈ 
upÈsako saddho pasanno hÊnena khuÑsito”ti tasseva dosaÑ ÈropetvÈ 
paÔisÈraÓÊyakammaÑ kÈrÈpetvÈ “gaccha, CittagahapatiÑ khamÈpehÊ”ti 
pesesi. So tattha gantvÈ “gahapati1 mayhameva so doso, khamÈhi me”ti 
vatvÈpi “nÈhaÑ khamÈmÊ”ti tena paÔikkhitto ma~kubh|to taÑ khamÈpetuÑ 
nÈsakkhi. Punadeva SatthusantikaÑ paccÈgamÈsi. SatthÈ “nÈssa upÈsako 
khamissatÊ”ti jÈnantopi “mÈnathaddho esa, tiÑsayojanaÑ tÈva maggaÑ 
gantvÈ paccÈgacchat|”ti khaman|pÈyaÑ anÈcikkhitvÈva uyyojesi. Athassa 
punÈgatakÈle nihatamÈnassa anud|taÑ datvÈ “gaccha, iminÈ saddhiÑ gantvÈ 
upÈsakaÑ khamÈpehÊ”ti vatvÈ “samaÓena nÈma mayhaÑ vihÈro, mayhaÑ 
nivÈsaÔÔhÈnaÑ, mayhaÑ upÈsako, mayhaÑ upÈsikÈ’ti mÈnaÑ vÈ issaÑ2 vÈ 
kÈtuÑ na vaÔÔati. EvaÑ karontassa hi icchÈmÈnÈdayo kilesÈ vaÉÉhantÊ”ti 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 73. “AsantaÑ bhÈvanamiccheyya, purekkhÈraÒca bhikkhusu. 
 ŒvÈsesu issariyaÑ, p|jÈ parakulesu ca. 
  
 74. Mameva kata maÒÒantu, gihÊ pabbajitÈ ubho. 
 MamevÈtivasÈ assu, kiccÈkiccesu kismici. 
 Iti bÈlassa sa~kappo, icchÈ mÈno ca vaÉÉhatÊ”ti. 

 Tattha asantanti yo bÈlo bhikkhu avijjamÈnaÑ sambhÈvanaÑ iccheyya, 
“assaddhova samÈno ‘saddhoti maÑ jano jÈnÈt|’ti icchatÊ”ti 
pÈpicchatÈniddese3 vuttanayeneva bÈlo “assaddho dussÊlo appassuto 
appavivitto kusÊto anupaÔÔhitassati asamÈhito duppaÒÒo akhÊÓÈsavova 
samÈno ‘aho vata maÑ jano ayaÑ saddho, sÊlavÈ, bahussuto, pavivitto, 
ÈraddhavÊriyo, upaÔÔhitassati, samÈhito, 
______________________________________________________________ 
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paÒÒavÈ, khÊÓÈsavo’ti jÈneyyo”ti idaÑ asantasambhÈvanaÑ icchati. 
PurekkhÈranti parivÈraÑ. “Aho vata maÑ sakalavihÈre bhikkh| parivÈretvÈ 
paÒhaÑ pucchantÈ vihareyyun”ti evaÑ icchÈcÈre ÔhatvÈ purekkhÈraÒca 
bhikkh|su icchati. ŒvÈses|ti saÑghikesu ca ÈvÈsesu yÈni vihÈramajjhe 
paÓÊtasenÈsanÈni, tÈni attano sandiÔÔhasambhattÈdÊnaÑ bhikkh|naÑ “tumhe 
idha vasathÈ”ti vicÈrento sayampi varataraÑ senÈsanaÑ palibodhento, 
sesÈnaÑ Ègantukabhikkh|naÑ paccantimÈni lÈmakasenÈ sanÈni ceva 
amanussapariggahitÈni ca “tumhe idha vasathÈ”ti vicÈrento ÈvÈsesu 
issariyaÑ icchati. P|jÈ parakulesu cÈti neva mÈtÈpit|naÑ na ÒÈtakÈnaÑ 
paresuyeva kulesu “aho vatime mayhameva dadeyyuÑ, na aÒÒesan”ti evaÑ 
catuppaccayehi p|jaÑ icchati. 

 Mameva kata maÒÒant|ti yassa ca bÈlassa “yaÑkiÒci vihÈre 
uposathÈgÈrÈdikaraÓavasena kataÑ navakammaÑ, taÑ sabbaÑ amhÈkaÑ 
therena katanti evaÑ gihÊ ca pabbajitÈ ca ubhopi mameva nissÈya kataÑ 
parikammaÑ niÔÔhitaÑ maÒÒant|”ti sa~kappo uppajjati. MamevÈtivasÈ 
ass|ti “gihÊ ca pabbajitÈ ca sabbepi mameva vase vattantu, 
sakaÔagoÓavÈsipharasu-ÈdÊni vÈ laddhabbÈni hontu, antamaso yÈgumattampi 
tÈpetvÈ pivanÈdÊni vÈ, evar|pesu kiccÈkiccesu khuddakamahantesu 
karaÓÊyesu kismiÒci ekakiccepi mameva vase vattantu, mameva ÈpucchitvÈ 
karont|”ti sa~kappo uppajjati. Iti bÈlassÈti yassa bÈlassa sÈ ca icchÈ ayaÒca 
evar|po sa~kappo uppajjati, tassa neva vipassanÈ, na maggaphalÈni 
vaÉÉhanti. KevalaÑ panassa candodaye1 samuddassa udakaÑ viya chasu 
dvÈresu uppajjamÈnÈ taÓhÈ ceva navavidhamÈno ca vaÉÉhatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Sudhammattheropi imaÑ ovÈdaÑ sutvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tena anud|tena bhikkhunÈ saddhiÑ gantvÈ upÈsakassa 
cakkhupathe ÈpattiÑ paÔikaritvÈ upÈsakaÑ khamÈpesi. So upÈsakena 
“khamÈmahaÑ bhante, sace mayhaÑ doso atthi, khamatha me”ti 
paÔikhamÈpito SatthÈrÈ dinne ovÈde ÔhatvÈ katipÈheneva saha 
paÔisambhidÈhi 
______________________________________________________________ 
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arahattaÑ pÈpuÓi. UpÈsakopi cintesi “mayÈ SatthÈraÑ adisvÈva 
sotÈpattiphalaÑ pattaÑ, adisvÈ eva anÈgÈmiphale patiÔÔhito, SatthÈraÑ me 
daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tilataÓÉulasappiphÈÓitavatthacchÈdanÈdÊhi parip|rÈni 
paÒca sakaÔasatÈni yojÈpetvÈ “SatthÈraÑ daÔÔhukÈmo Ègacchantu, 
piÓÉapÈtÈdÊhi na kilamissantÊ”ti bhikkhusaÑghassa ÈrocÈpetvÈ 
bhikkhunÊsaÑghassÈpi upÈsakÈnampi upÈsikÈnampi ÈrocÈpesi. Tena 
saddhiÑ paÒcasatÈ paÒcasatÈ bhikkh| ca bhikkhuniyo ca upÈsakÈ ca 
upÈsikÈyo ca nikkhamiÑsu. So tesaÑ ceva attano parisÈya cÈti tiÓÓaÑ 
janasahassÈnaÑ yathÈ tiÑsayojane magge yÈgubhattÈdÊhi kiÒci vekallaÑ na 
hoti, tathÈ saÑvidahi. Tassa pana nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ yojane yojane 
devatÈ khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ dibbehi yÈgukhajjakabhattapÈnakÈdÊhi taÑ 
mahÈjanaÑ upaÔÔhahiÑsu. Kassaci kenaci vekallaÑ na hoti. EvaÑ devatÈhi 
upaÔÔhiyamÈno devasikaÑ yojanaÑ gacchanto mÈsena SÈvatthiÑ pÈpuÓi, 
paÒca sakaÔasatÈni yathÈp|ritÈneva ahesuÑ. Deva tÈhi ceva manussehi ca 
abhihaÔaÑ paÓÓÈkÈraÑ vissajjentova agamÈsi. 

 SatthÈ ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda ajja vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya Citto 
gahapati paÒcahi upÈsakasatehi parivuto ÈgantvÈ maÑ vandissatÊ”ti. KiÑ 
pana bhante tassa tumhÈkaÑ vandanakÈle kiÒci pÈÔihÈriyaÑ bhavissatÊti. 
Bhavissati ŒnandÈti. KiÑ bhanteti. Tassa ÈgantvÈ maÑ vandanakÈle 
rÈjamÈnena aÔÔhakarÊsamatte padese jaÓÓukamattena odhinÈ paÒcavaÓÓÈnaÑ 
dibbapupphÈnaÑ ghanavassaÑ vassissatÊti. TaÑ kathaÑ sutvÈ nagaravÈsino 
“evaÑ mahÈpuÒÒo kira Citto nÈma gahapati ÈgantvÈ ajja SatthÈraÑ 
vandissati, evar|paÑ kira pÈÔihÈriyaÑ bhavissati, mayampi taÑ 
mahÈpuÒÒaÑ daÔÔhuÑ labhissÈmÈ”ti paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya maggassa ubhosu 
passesu aÔÔhaÑsu. VihÈrasamÊpe ÈgatakÈle paÒca bhikkhusatÈni paÔhamaÑ 
ÈgamiÑsu. Citto gahapati “ammÈ tumhe pacchato ÈgacchathÈ”ti mahÈ-
upÈsikÈyo ÔhapetvÈ paÒcahi upÈsakasatehi parivuto Satthu santikaÑ 
agamÈsi. BuddhÈnaÑ sammukhaÔÔhÈne pana ÔhitÈ vÈ nisinnÈ vÈ ito vÈ etto 
vÈ na honti, BuddhavÊthiyÈ dvÊsu passesu niccalÈva tiÔÔhanti. Citto gahapati 
mahantaÑ BuddhavÊthiÑ okkami. TÊÓi phalÈni pattena ariyasÈvakena 
olokitolokitaÔÔhÈnaÑ kampi. “Eso kira Citto gahapatÊ”ti mahÈjano 
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olokesi. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ chabbaÓÓÈnaÑ BuddharasmÊnaÑ anto 
pavisitvÈ dvÊsu gopphakesu Satthu pÈde gahetvÈ vandi. TaÑ khaÓaÒÒeva 
vuttappakÈraÑ pupphavassaÑ vassi, sÈdhukÈrasahassÈni pavattayiÑsu. So 
ekamÈsaÑ Satthu santike vasi, vasamÈno ca sakalaÑ BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ vihÈreyeva nisÊdÈpetvÈ mahÈdÈnaÑ adÈsi, attanÈ saddhiÑ 
Ègatepi antovihÈreyeva katvÈ paÔijaggi, ekadivasampi attano sakaÔesu kiÒci 
gahetabbaÑ nÈhosi, devamanussehi ÈbhatapaÓÓÈkÈreneva dÈnaÑ adÈsi. 
SabbakiccÈni akÈsi. So SatthÈraÑ vanditvÈ Èha “bhante ahaÑ ‘tumhÈkaÑ 
dÈnaÑ dassÈmÊ’ti Ègacchanto mÈsaÑ antarÈmagge ahosiÑ, idheva me mÈso 
vÊtivatto, mayÈ ÈbhataÑ paÓÓÈkÈraÑ kiÒci gahetuÑ na labhÈmi, ettakaÑ 
kÈlaÑ devamanussehi ÈbhatapaÓÓÈkÈreneva dÈnaÑ adÈsiÑ, sohaÑ sacepi 
idha saÑvaccharaÑ vasissÈmi, neva mama deyyadhammaÑ dÈtuÑ 
labhissÈmi. AhaÑ sakaÔÈni otÈretvÈ gantuÑ icchÈmi, paÔisÈmanaÔÔhÈnaÑ me 
ÈrocÈpethÈ”ti. 

 SatthÈ ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda upÈsakassa ekaÑ padesaÑ tucchaÑ 
kÈretvÈ dehÊ”ti. Thero tathÈ akÈsi. Kappiyabh|mi1 kira Cittassa gahapatino 
anuÒÒÈtÈ. UpÈsakopi attanÈ saddhiÑ Ègatehi tÊhi janasahassehi saddhiÑ 
tucchasakaÔehi puna maggaÑ paÔipajji. DevamanussÈ uÔÔhÈya “ayya tayÈ 
tucchasakaÔehi gamanakammaÑ katan”ti sattahi ratanehi sakaÔÈni 
p|rayiÑsu. So attano ÈbhatapaÓÓÈkÈreneva mahÈjanaÑ paÔijagganto 
agamÈsi. Œnandatthero SatthÈraÑ vanditvÈ Èha “bhante tumhÈkaÑ santikaÑ 
Ègacchantopi mÈsena Ègato, idhÈpi mÈsameva vuÔÔho, ettakaÑ kÈlaÑ 
devamanussehi abhihaÔapaÓÓÈkÈreneva mahÈdÈnaÑ adÈsi, idÈni paÒca 
sakaÔasatÈni tucchÈni katvÈ mÈseneva kira gamissati, devamanussÈ panassa 
uÔÔhÈya ‘ayya tayÈ tucchasakaÔehi gamanakammaÑ katan’ti paÒca 
sakaÔasatÈni sattaratanehi p|rayiÑsu, so puna attano ÈbhatapaÓÓÈkÈreneva 
kira mahÈjanaÑ paÔijagganto gamissatÊ”ti. KiÑ pana bhante etassa 
tumhÈkaÑ santikaÑ ÈgacchantassevÈyaÑ sakkÈro uppajjati, udÈhu aÒÒattha 
gacchantassÈpi uppajjatÊti. “Œnanda mama santikaÑ ÈgacchantassÈpi 
aÒÒattha gacchantassÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 335, 336 piÔÔhesu passitabbaÑ. 
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etassa uppajjateva. AyaÑ hi upÈsako saddho pasanno sampannasÊlo, 
evar|po puggalo yaÑ yaÑ padesaÑ bhajati tattha tatthevassa lÈbhasakkÈro 
nibbattatÊ”ti vatvÈ SatthÈ imaÑ PakiÓÓakavagge gÈthamÈha– 

   “Saddho sÊlena sampanno, yaso bhogasamappito. 
   YaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha tattheva p|jito”ti1. 

Attho panassÈ tattheva Èvibhavissati. 

 EvaÑ vutte Œnandatthero Cittassa pubbakammaÑ pucchi. Athassa 
SatthÈ Ècikkhanto Èha– 

 Œnanda ayaÑ Padumuttarassa Bhagavato pÈdam|le katÈbhinÊhÈro 
kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle 
migaluddakakule nibbatto vuddhimanvÈya ekadivasaÑ deve vassante 
migÈnaÑ mÈraÓatthÈya sattiÑ ÈdÈya ÈraÒÒaÑ gantvÈ mige olokento 
ekasmiÑ akaÔapabbhÈre sasÊsaÑ pÈrupitvÈ ekaÑ bhikkhuÑ nisinnaÑ disvÈ 
“eko ayyo samaÓadhammaÑ karonto nisinno bhavissati, bhattamassa 
ÈharissÈmÊ”ti vegena gehaÑ gantvÈ ekasmiÑ uddhane hiyyo 
ÈbhatamaÑsaÑ, ekasmiÑ bhattaÑ pacÈpetvÈ aÒÒe piÓÉapÈtacÈrike bhikkh| 
disvÈ tesampi patte ÈdÈya paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ sampÈdetvÈ 
“ayye parivisathÈ”ti aÒÒaÑ ÈÓÈpetvÈ taÑ bhattaÑ puÔake2 pakkhipitvÈ 
ÈdÈya gacchanto antarÈmagge nÈnÈpupphÈni ocinitvÈ pattapuÔe katvÈ 
therassa nisinnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ “mayhaÑ bhante sa~gahaÑ karothÈ”ti vatvÈ 
pattaÑ ÈdÈya p|retvÈ therassa hatthe ÔhapetvÈ tehi pupphehi p|jaÑ katvÈ 
“yathÈ me ayaÑ rasapiÓÉapÈto pupphap|jÈya saddhiÑ cittaÑ tosesi, evaÑ 
nibbattanibbattaÔÔhÈne paÓÓÈkÈrasahassÈni ÈdÈya ÈgantvÈ mayhaÑ cittaÑ 
tosentu3, paÒcavaÓÓakusumavassaÒca vassat|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. So 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devaloke nibbatti, nibbattaÔÔhÈne jaÓÓukamattena 
odhinÈ dibbapupphavassaÑ vassi. IdÈnipissa jÈtadivase ceva idha Ègatassa 
pupphavassavassanaÒca paÓÓÈkÈrÈbhihÈro ca sattahi ratanehi 
sakaÔap|raÓaÒca tasseva kammassa nissandoti. 
 

Cittagahapativatthu4 cuddasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 56 piÔÔhe. 2. PiÔake (SyÈ) 
 3. TosetvÈ (SÊ, Ka) 4. Sudhammattheravatthu (SÊ, SyÈ) 
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15. VanavÈsÊtissasÈmaÓeravatthu 

 AÒÒÈ hi lÈbh|panisÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
VanavÈsikatissattheraÑ Èrabbha kathesi. DesanÈ RÈjagahe samuÔÔhitÈ. 

 SÈriputtattherassa kira pitu Va~gantabrÈhmaÓassa sahÈyako 
MahÈsenabrÈhmaÓo nÈma RÈjagahe vasati. SÈriputtatthero ekadivasaÑ 
piÓÉÈya caranto tasmiÑ anukampÈya tassa gehadvÈraÑ agamÈsi. So pana 
parikkhÊÓavibhavo daliddo, so “mama putto mayhaÑ gehadvÈraÑ piÓÉÈya 
carituÑ Ègato bhavissati, ahaÒcamhi duggato, mayhaÑ duggatabhÈvaÑ na 
jÈnÈti maÒÒe, natthi me koci deyyadhammo”ti therassa sammukhÈ bhavituÑ 
asakkonto nilÊyi. Thero aparampi divasaÑ agamÈsi, brÈhmaÓo tatheva nilÊyi. 
“KiÒcideva labhitvÈ dassÈmÊ”ti cintentopi nÈlabhi. AthekadivasaÑ ekasmiÑ 
brÈhmaÓavÈcake t|lasÈÔakena saddhiÑ pÈyasapÈtiÑ labhitvÈ ÈdÈya gehaÑ 
gantvÈva theraÑ anussari “imaÑ piÓÉapÈtaÑ mayÈ therassa dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. 
Theropi taÑ khaÓaÑ jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ samÈpattito vuÔÔhÈya taÑ 
brÈhmaÓaÑ disvÈ “brÈhmaÓo deyyadhammaÑ labhitvÈ mama ÈgamanaÑ 
paccÈsÊsati, mayÈ tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti saÑghÈÔiÑ pÈrupitvÈ pattaÑ ÈdÈya 
tassa gehadvÈre Ôhitameva attÈnaÑ dassesi. 

 BrÈhmaÓo theraÑ disvÈva cittaÑ pasÊdi, atha naÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ antogehe nisÊdÈpetvÈ pÈyasapÈtiÑ gahetvÈ 
therassa patte Èkiri. Thero upaÉÉhaÑ sampaÔicchitvÈ hatthena pattaÑ pidahi. 
Atha naÑ brÈhmaÓo Èha “bhante ekapaÔivÊsamattova ayaÑ pÈyaso, 
paralokasa~gahaÑ me karotha, mÈ idhalokasa~gahaÑ, niravasesameva 
dÈtukÈmomhÊ”ti sabbaÑ Èkiri. Thero tattheva paribhuÒji. Athassa 
bhattakiccapariyosÈne tampi sÈÔakaÑ datvÈ vanditvÈ evamÈha “bhante 
ahampi tumhehi diÔÔhadhammameva pÈpuÓeyyan”ti. Thero “evaÑ hotu 
brÈhmaÓÈ”ti tassa anumodanaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamanto anupubbena 
cÈrikaÑ caranto JetavanaÑ agamÈsi. “DuggatakÈle dinnadÈnaÑ pana ativiya 
tosetÊ”ti brÈhmaÓopi taÑ dÈnaÑ datvÈ pasannacitto somanassajÈto there 
adhimattaÑ sinehamakÈsi. So there sineheneva kÈlaÑ katvÈ SÈvatthiyaÑ 
therass|paÔÔhÈkakule paÔisandhiÑ 
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gaÓhi. TaÑkhaÓeyeva panassa mÈtÈ “kucchiyaÑ me gabbho patiÔÔhito”ti 
ÒatvÈ sÈmikassa Èrocesi. So tassÈ gabbhaparihÈraÑ adÈsi. 

 TassÈ accuÓha-atisÊta-ati-ambilÈdiparibhogaÑ vajjetvÈ sukhena 
gabbhaÑ parihariyamÈnÈya evar|po dohaÄo uppajji “aho vatÈhaÑ 
SÈriputtattherappamukhÈni paÒca bhikkhusatÈni nimantetvÈ gehe nisÊdÈpetvÈ 
asambhinnakhÊrapÈyasaÑ datvÈ sayampi kÈsÈyavatthÈni paridahitvÈ 
suvaÓÓasarakaÑ ÈdÈya Èsanapariyante nisÊditvÈ ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
ucchiÔÔhapÈyasaÑ paribhuÒjeyyan”ti. TassÈ kira so kÈsÈyavatthaparidahane 
dohaÄo kucchiyaÑ puttassa BuddhasÈsane pabbajjÈya pubbanimittaÑ ahosi. 
AthassÈ ÒÈtakÈ “dhammiko no dhÊtÈya dohaÄo”ti SÈriputtattheraÑ 
saÑghattheraÑ katvÈ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ asambhinnakhÊrapÈyasaÑ 
adaÑsu. SÈpi ekaÑ kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ suvaÓÓasarakaÑ 
gahetvÈ Èsanapariyante nisinnÈ ucchiÔÔhapÈyasaÑ paribhuÒji, dohaÄo 
paÔippassambhi. TassÈ yÈva gabbhavuÔÔhÈnÈ antarantarÈ katama~galesupi, 
dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈtÈya katama~galesupi 
SÈriputtattherappamukhÈnaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
appodakamadhupÈyasameva adaÑsu. Pubbe1 kiresa dÈrakena brÈhmaÓakÈle 
dinnapÈyasassa nissando. 

 JÈtama~galadivase pana taÑ dÈrakaÑ pÈtova nhÈpetvÈ maÓÉetvÈ 
sirisayane satasahassagghanikassa kambalassa upari nipajjÈpesuÑ. So tattha 
nipannakova theraÑ oloketvÈ “ayaÑ me pubbÈcariyo, mayÈ theraÑ nissÈya 
ayaÑ sampatti laddhÈ, mayÈ imassa ekaÑ pariccÈgaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
sikkhÈpadagahaÓatthÈya ÈnÊyamÈno taÑ kambalaÑ c|Äa~guliyÈ veÔhetvÈ 
aggahesi. Athassa “a~guliyaÑ kambalo laggo”ti te taÑ harituÑ ÈrabhiÑsu. 
So parodi. ©ÈtakÈ “apetha, mÈ dÈrakaÑ rodÈpethÈ”ti kambaleneva saddhiÑ 
ÈnayiÑsu. So theraÑ vandanakÈle kambalato a~guliÑ apakaÉÉhitvÈ 
kambalaÑ therassa pÈdam|le pÈtesi. ©ÈtakÈ “daharakumÈrena ajÈnitvÈ 
katan”ti avatvÈ “puttena no dinnaÑ, pariccattameva hotu bhante”ti vatvÈ 
“bhante satasahassagghanikena kambalena p|jÈkÈrakassa tumhÈkaÑ dÈsassa 
sikkhÈpadÈni dethÈ”ti ÈhaÑsu. KonÈmo ayaÑ dÈrakoti. Bhante ayyena 
______________________________________________________________ 
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samÈnanÈmako, Tisso nÈmesa bhavissatÊti. Thero kira gihikÈle 
UpatissamÈÓavo nÈma ahosi. MÈtÈpissa cintesi “na mayÈ puttassa ajjhÈsayo 
bhinditabbo”ti. EvaÑ dÈrakassa nÈmakaraÓama~galaÑ katvÈ puna tassa 
ÈhÈraparibhogama~galepi puna tassa kaÓÓavijjhanama~galepi 
dussagahaÓama~galepi c|ÄÈkappanama~galepi SÈriputtattherappamukhÈnaÑ 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ appodakamadhupÈyasameva adaÑsu. 

 DÈrako vuddhimanvÈya sattavassikakÈle mÈtaraÑ Èha “amma therassa 
santike pabbajissÈmÊ”ti. “SÈdhu tÈta, pubbevÈhaÑ ‘na mayÈ puttassa 
ajjhÈsayo bhinditabbo’ti manaÑ akÈsiÑ, pabbaja puttÈ”ti theraÑ 
nimantÈpetvÈ tassa Ègatassa bhikkhaÒca datvÈ “bhante tumhÈkaÑ dÈso 
‘pabbajissÈmÊ’ti vadati, imaÑ ÈdÈya sÈyaÑ vihÈraÑ ÈgamissÈmÈ”ti theraÑ 
uyyojetvÈ sÈyanhasamaye mahantena sakkÈrasammÈnena puttaÑ ÈdÈya 
vihÈraÑ gantvÈ therassa niyyÈdesi. Thero tena saddhiÑ kathesi “Tissa 
pabbajjÈ nÈma dukkarÈ, uÓhena atthe sati sÊtaÑ1 labhati, sÊtena atthe sati 
uÓhaÑ labhati, pabbajitvÈ kicchena jÊvanti, tvaÒca sukhedhito”ti. Bhante 
ahaÑ tumhehi vuttaniyÈmeneva sabbaÑ kÈtuÑ sakkhissÈmÊti. Thero 
“sÈdh|”ti vatvÈ tassa paÔik|lamanasikÈravasena tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ 
ÈcikkhitvÈ taÑ pabbÈjesi. Sakalampi hi dvattiÑsakÈraÑ kathetuÑ 
vaÔÔatiyeva. SabbaÑ kathetuÑ asakkontena pana tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ 
kathetabbameva. IdaÒhi kammaÔÔhÈnaÑ sabbabuddhÈnaÑ avijahitameva. 
KesÈdÊsu ekekakoÔÔhÈsesu arahattaÑ pattÈnaÑ bhikkh|nampi 
bhikkhunÊnampi upÈsakÈnampi upÈsikÈnampi paricchedo natthi. AbyattÈ 
bhikkh| pana pabbÈjentÈ arahattass|panissayaÑ nÈsenti. TasmÈ thero 
kammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjetvÈ dasasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. 

 MÈtÈpitaro puttassa pabbajitasakkÈraÑ karontÈ sattÈhaÑ vihÈreyeva 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa appodakamadhupÈyasameva 
adaÑsu. Bhikkh|pi “nibaddhaÑ appodakamadhupÈyasaÑ paribhuÒjituÑ na 
sakkomÈ”ti ujjhÈyiÑsu. Tassapi mÈtÈpitaro sattame divase sÈyaÑ gehaÑ 
agamaÑsu. SÈmaÓero aÔÔhame divase bhikkh|hi saddhiÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
SÈvatthivÈsino “sÈmaÓero kira ajja piÓÉÈya pavisissati, 
______________________________________________________________ 
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sakkÈramassa karissÈmÈ”ti paÒcahi sÈÔakasatehi cumbaÔakÈni katvÈ paÒca 
piÓÉapÈtasatÈni sajjetvÈ ÈdÈya paÔipathe ÔhatvÈ adaÑsu, punadivase 
vihÈrassa upavanaÑ1 ÈgantvÈ adaÑsu. EvaÑ sÈmaÓero dvÊheva divasehi 
sÈÔakasahassehi saddhiÑ piÓÉapÈtasahassaÑ labhitvÈ bhikkhusaÑghassa 
dÈpesi. BrÈhmaÓakÈle dinnath|lasÈÔakassa kiresa nissando. Athassa bhikkh| 
“PiÓÉapÈtadÈyakatisso”ti nÈmaÑ kariÑsu. 

 PunekadivasaÑ sÈmaÓero sÊtakÈle vihÈracÈrikaÑ caranto bhikkh| tattha 
tattha aggisÈlÈdÊsu visibbente disvÈ Èha “kiÑ bhante visibbento 
nisinnÈtthÈ”ti. SÊtaÑ no pÊÄeti sÈmaÓerÈti. Bhante sÊtakÈle nÈma kambalaÑ 
pÈrupituÑ vaÔÔati. So hi sÊtaÑ paÔibÈhituÑ samatthoti. SÈmaÓera tvaÑ 
mahÈpuÒÒo kambalaÑ labheyyÈsi, amhÈkaÑ kuto kambaloti. “Tena hi 
bhante kambalatthikÈ mayÈ saddhiÑ Ègacchant|”ti sakalavihÈre ÈrocÈpesi. 
Atha bhikkh| “sÈmaÓerena saddhiÑ gantvÈ kambalaÑ ÈharissÈmÈ”ti 
sattavassikasÈmaÓeraÑ nissÈya sahassamattÈ bhikkh| nikkhamiÑsu. So 
“ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ kuto kambalaÑ labhissÈmÊ”ti cittampi anuppÈdetvÈ 
te ÈdÈya nagarÈbhimukho pÈyÈsi. Sudinnassa hi dÈnassa evar|po ÈnubhÈvo 
hoti. So bahinagareyeva gharapaÔipÈÔiyÈ caranto paÒca kambalasatÈni 
labhitvÈ antonagaraÑ pÈvisi. ManussÈ ito cito ca kambale Èharanti. 

 Eko pana puriso ÈpaÓadvÈrena Ègacchanto paÒca kambalasatÈni 
pasÈretvÈ nisinnaÑ ekaÑ ÈpaÓikaÑ disvÈ Èha “ambho eko sÈmaÓero 
kambale saÑharanto Ègacchati, tava kambale paÔicchÈdehÊ”ti. KiÑ pana so 
dinnake gaÓhÈti, udÈhu adinnaketi. Dinnake gaÓhÈtÊti. “EvaÑ sante sace 
icchÈmi, dassÈmi, no ce, na dassÈmi, gaccha tvan”ti uyyojesi. Maccharinohi 
andhabÈlÈ evar|pesu dÈnaÑ dadamÈnesu maccharÈyitvÈ asadisadÈnaÑ disvÈ 
maccharÈyanto kÈÄo2 viya niraye nibbattanti. ŒpaÓiko cintesi “ayaÑ puriso 
attano dhammatÈya ÈgacchamÈno ‘tava kambale paÔicchÈdehÊ’ti maÑ Èha. 
Sacepi3 so dinnakaÑ gaÓhÈti, ahaÑ pana ‘mama santakaÑ sace icchÈmi, 
dassÈmi, no ce, 
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na dassÈmÊ’ti avacaÑ, diÔÔhakaÑ pana adentassa lajjÈ uppajjati, attano 
santakaÑ paÔicchÈdentassa doso natthi, imesu paÒcakambalasatesu dve 
kambalÈni satasahassagghanikÈni, imÈneva paÔicchÈdetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Dvepi 
kambale dasÈya dasaÑ sambandhitvÈ tesaÑ antare pakkhipitvÈ paÔicchÈdesi. 
SÈmaÓeropi bhikkhusahassena saddhiÑ taÑ padesaÑ pÈpuÓi. ŒpaÓikassa 
sÈmaÓeraÑ disvÈva puttasineho uppajji, sakalasarÊraÑ sinehena paripuÓÓaÑ 
ahosi. So cintesi “tiÔÔhatu kambalÈni, imaÑ disvÈ hadayamaÑsampi dÈtuÑ 
yuttan”ti. Te dvepi kambale nÊharitvÈ sÈmaÓerassa pÈdam|le ÔhapetvÈ 
vanditvÈ “bhante tayÈ diÔÔhadhammassa bhÈgÊ assan”ti avaca. Sopissa “evaÑ 
hot|”ti anumodanaÑ akÈsi. 

 SÈmaÓero antonagarepi paÒca kambalasatÈni labhi. EvaÑ 
ekadivasaÑyeva kambalasahassaÑ labhitvÈ bhikkhusahassassa adÈsi. 
Athassa KambaladÈyakatissattheroti nÈmaÑ kariÑsu. EvaÑ 
nÈmakaraÓadivase dinnakambalo sattavassikakÈle kambalasahassabhÈvaÑ 
pÈpuÓi. BuddhasÈsanaÑ hi ÔhapetvÈ natthaÒÒaÑ taÑ ÔhÈnaÑ, yattha appaÑ 
dinnaÑ bahuÑ hoti, bahuÑ dinnaÑ bahutaraÑ. TenÈha BhagavÈ– 

TathÈr|poyaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, yathÈr|pe 
bhikkhusaÑghe appaÑ dinnaÑ bahuÑ hoti, bahuÑ dinnaÑ 
bahutaranti1. 

 EvaÑ sÈmaÓero ekakambalassa nissandena sattavassikova 
kambalasahassaÑ labhi. Tassa Jetavane viharantassa abhikkhaÓaÑ 
ÒÈtidÈyakÈ2 santikaÑ ÈgantvÈ kathÈsallÈpaÑ karonti. So cintesi “mayÈ idha 
vasantena ÒÈtidÈyakesu3 ÈgantvÈ kathentesu akathetumpi na sakkÈ, etehi 
saddhiÑ kathÈpapaÒcena attano patiÔÔhaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, yaÑn|nÈhaÑ 
Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhitvÈ araÒÒaÑ paviseyyan”ti. So 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ yÈva arahattÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ 
upajjhÈyaÑ vanditvÈ pattacÊvaramÈdÈya vihÈrÈ nikkhamitvÈ “sace 
ÈsannaÔÔhÈne vasissÈmi, ÒÈtakÈ maÑ pakkosissantÊ”ti vÊsati yojanasataÑ 
maggaÑ agamÈsi. Athekena gÈmadvÈrena gacchanto ekaÑ 
mahallakapurisaÑ disvÈ pucchi “kiÑ nu kho mahÈ-upÈsaka imasmiÑ 
padese 
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vasantÈnaÑ ÈraÒÒakavihÈro atthÊ”ti. Atthi bhanteti. Tena hi me maggaÑ 
ÈcikkhÈhÊti. Mahallaka-upÈsakassa pana taÑ disvÈva puttasineho udapÈdi. 
Athassa tattheva Ôhito anÈcikkhitvÈ “ehi bhante, ÈcikkhissÈmi te”ti gahetvÈ 
agamÈsi. SÈmaÓero tena saddhiÑ gacchanto antarÈmagge 
nÈnÈpupphaphalapaÔimaÓÉite rukkhapabbatapadese1 disvÈ “ayaÑ upÈsaka 
kiÑ padeso nÈma, ayaÑ upÈsaka kiÑ padeso nÈmÈ”ti pucchi. Sopissa tesaÑ 
nÈmÈni Ècikkhanto ÈraÒÒakavihÈraÑ patvÈ “idaÑ bhante phÈsukaÔÔhÈnaÑ, 
idheva vasÈhÊ”ti vatvÈ “bhante konÈmo tvan”ti nÈmaÑ pucchitvÈ “ayaÑ 
VanavÈsÊtisso nÈma upÈsakÈ”ti vutte “sve amhÈkaÑ gÈme bhikkhÈya 
carituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ nivattitvÈ antogÈmameva gato. “VanavÈsÊtisso nÈma 
vihÈraÑ Ègato, tassa yÈgubhattÈdÊni paÔiyÈdethÈ”ti manussÈnaÑ Èrocesi. 

 SÈmaÓero paÔhamameva Tisso nÈma hutvÈ tato PiÓÉapÈtadÈyakatisso 
KambaladÈyakatisso VanavÈsÊtissoti tÊÓi nÈmÈni labhitvÈ 
sattavassabbhantare cattÈri nÈmÈni labhi. So punadivase pÈtova taÑ gÈmaÑ 
piÓÉÈya pÈvisi. ManussÈ bhikkhaÑ datvÈ vandiÑsu. SÈmaÓero “sukhitÈ 
hotha, dukkhÈ muccathÈ”ti Èha. Ekamanussopi tassa bhikkhaÑ datvÈ puna 
gehaÑ gantuÑ nÈsakkhi, sabbeva olokentÈ aÔÔhaÑsu. Sopi attano 
yÈpanamattameva gaÓhi. SakalagÈmavÈsino tassa pÈdam|le urena nipajjitvÈ 
bhante tumhesu imaÑ temÈsaÑ idha vasantesu mayaÑ tÊÓi saraÓÈni gahetvÈ 
paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈya mÈsassa aÔÔha uposathakammÈni upavasissÈma, 
idha vasanatthÈya no paÔiÒÒaÑ dethÈti. So upakÈraÑ sallakkhetvÈ tesaÑ 
paÔiÒÒaÑ datvÈ nibaddhaÑ tattheva piÓÉapÈtacÈraÑ cari. 
VanditavanditakkhaÓe ca “sukhitÈ hotha, dukkhÈ muccathÈ”ti 
padadvayameva kathetvÈ pakkÈmi. So tatthevapaÔhamamÈsaÒca 
dutiyamÈsaÒca vÊtinÈmetvÈ tatiyamÈse gacchante saha paÔisambhidÈhi 
arahatthaÑ pÈpuÓi. 

 Athassa pavÈretvÈ vuÔÔhavassakÈle upajjhÈyo SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ Èha “ahaÑ bhante TissasÈmaÓerassa santikaÑ gacchÈmÊ”ti. Gaccha 
SÈriputtÈti. So attano parivÈre paÒcasate 
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bhikkh| ÈdÈya pakkanto “Èvuso MoggallÈna ahaÑ TissasÈmaÓerassa 
santikaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. MahÈmoggallÈnatthero “ahampi Èvuso 
gacchÈmÊ”ti paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ nikkhami. EtenupÈyena 
MahÈkassapatthero Anuruddhatthero UpÈlitthero PuÓÓattheroti sabbe 
mahÈsÈvakÈ paÒcahi paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ nikkhamiÑsu. Sabbepi 
mahÈsÈvakÈnaÑ parivÈrÈ cattÈlÊsa bhikkhusahassÈni ahesuÑ. Te 
vÊsatiyojanasataÑ maggaÑ gantvÈ gocaragÈmaÑ sampattÈ. SÈmaÓerassa 
nibaddh|paÔÔhÈko upÈsako dvÈreyeva disvÈ paccuggantvÈ vandi. 

 Atha naÑ SÈriputtatthero pucchi “atthi nu kho upÈsaka imasmiÑ padese 
ÈraÒÒakavihÈro”ti. Atthi bhanteti. Sabhikkhuko, abhikkhukoti. Sabhikkhuko 
bhanteti. KonÈmo tattha vasatÊti. VanavÈsÊtisso bhanteti. Tena hi maggaÑ 
no ÈcikkhÈti. Ke tumhe bhanteti. MayaÑ sÈmaÓerassa santikaÑ ÈgatÈti. 
UpÈsako oloketvÈ DhammasenÈpatiÑ ÈdiÑ katvÈ sabbepi mahÈsÈvake 
saÒjÈnitvÈ nirantaraÑ pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊro hutvÈ “tiÔÔhatha tÈva bhante”ti 
vegena gÈmaÑ pavisitvÈ “ete ayyÈ SÈriputtattheraÑ ÈdiÑ katvÈ asÊti 
mahÈsÈvakÈ attano attano parivÈrehi saddhiÑ sÈmaÓerassa santikaÑ ÈgatÈ, 
maÒcapÊÔhapaccattharaÓadÊpatelÈdÊni gahetvÈ vegena nikkhamathÈ”ti 
ugghosesi. ManussÈ tÈvadeva maÒcÈdÊni gahetvÈ therÈnaÑ padÈnupadikÈ 
hutvÈ therehi saddhiÑyeva vihÈraÑ pavisiÑsu. SÈmaÓero sikkhusaÑghaÑ 
saÒjÈnitvÈ katipayÈnaÑ1 mahÈtherÈnaÑ pattacÊvarÈni paÔiggahetvÈ 
vattamakÈsi. Tassa therÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ saÑvidahantassa pattacÊvaraÑ 
paÔisÈmentasseva andhakÈro jÈtoti. SÈriputtatthero upÈsake Èha “gacchatha 
upÈsakÈ, tumhÈkaÑ andhakÈro jÈto”ti. Bhante ajja dhammassavanadivaso, 
na mayaÑ gamissÈma, dhammaÑ suÓissÈma, ito pubbe dhammassavanampi 
natthÊti. Tena hi sÈmaÓera dÊpaÑ jÈletvÈ dhammassavanassa kÈlaÑ 
ghosehÊti. So tathÈ akÈsi. Atha naÑ thero Èha “Tissa tava upaÔÔhÈkÈ 
‘dhammaÑ sotukÈmÈmhÈ’ti vadanti, kathehi tesaÑ dhamman”ti. UpÈsakÈ 
ekappahÈreneva uÔÔhÈya “bhante amhÈkaÑ ayyo ‘sukhitÈ hotha, dukkhÈ 
muccathÈ’ti imÈni dve padÈni ÔhapetvÈ aÒÒaÑ dhammakathaÑ na 
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jÈnÈti, amhÈkaÑ aÒÒaÑ dhammakathikaÑ dethÈ”ti vadiÑsu. SÈmaÓero pana 
arahattaÑ patvÈpi neva tesaÑ dhammakathaÑ kathesÊti. 

 TadÈ pana naÑ upajjhÈyo “sÈmaÓera kathaÑ pana sukhitÈ honti, 
‘kathaÑ pana dukkhÈ muccantÊ’ti imesaÑ no dvinnaÑ padÈnaÑ atthaÑ 
kathehÊ”ti Èha. So “sÈdhu bhante”ti cittabÊjaniÑ gahetvÈ dhammÈsanaÑ 
Èruyha paÒcahi nikÈyehi atthaÒca kÈraÓaÒca ÈkaÉÉhitvÈ ghanavassaÑ 
vassanto cÈtuddÊpakamahÈmegho viya khandhadhÈtu-
Èyatanabodhipakkhiyadhamme vibhajanto arahattak|Ôena dhammakathaÑ 
kathetvÈ “bhante evaÑ arahattappattassa sukhaÑ hoti, arahattaÑ pattoyeva 
dukkhÈ muccati, sesajanÈ jÈtidukkhÈdÊhi ceva nirayadukkhÈdÊhi ca na 
parimuccantÊ”ti Èha. SÈdhu sÈmaÓera, sukathito te paÔibhÈÓo1, idÈni 
sarabhaÒÒaÑ bhaÓÈhÊti. So sarabhaÒÒampi bhaÓi. AruÓe uggacchante 
sÈmaÓerassa upaÔÔhÈkamanussÈ dve bhÈgÈ ahesuÑ. Ekacce “na vata no ito 
pubbe evar|po kakkhaÄo diÔÔhapubbo. KathaÑ hi nÈma evar|paÑ 
dhammakathaÑ jÈnanto ettakaÑ kÈlaÑ mÈtÈpituÔÔhÈne ÔhatvÈ 
upaÔÔhahantÈnaÑ manussÈnaÑ ekampi dhammapadaÑ na kathesÊ”ti 
kujjhiÑsu. Ekacce “lÈbhÈ vata no, ye mayaÑ evar|paÑ bhadantaÑ guÓaÑ 
vÈ aguÓaÑ vÈ ajÈnantÈpi upaÔÔhahimha, idÈni ca panassa santike dhammaÑ 
sotuÑ labhimhÈ”ti tussiÑsu. 

 SammÈsambuddhopi taÑ divasaÑ pacc|sasamaye lokaÑ volokento 
VanavÈsÊtissassa upaÔÔhÈke attano ÒÈÓajÈlassa anto paviÔÔhe disvÈ “kiÑ nu 
kho bhavissatÊ”ti Èvajjento imamatthaÑ upadhÈresi 
“VanavÈsÊtissasÈmaÓerassa upaÔÔhÈkÈ ekacce tuÔÔhÈ, ekacce kuddhÈ, 
mayhaÑ puttassa pana sÈmaÓerassa kuddhÈ nirayabhÈgino2 bhavissanti, 
gantabbameva tattha mayÈ, mayi gate sabbepi te sÈmaÓere mettacittaÑ 
katvÈ dukkhÈ muccissantÊ”ti. Tepi manussÈ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ 
gÈmaÑ gantvÈ maÓÉapaÑ kÈretvÈ yÈgubhattÈdÊni sampÈdetvÈ ÈsanÈni 
paÒÒÈpetvÈ saÑghassa ÈgamanamaggaÑ olokentÈ nisÊdiÑsu. Bhikkh|pi 
sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ bhikkhÈcÈravelÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pavisantÈ 
sÈmaÓeraÑ pucchiÑsu “kiÑ Tissa tvaÑ amhehi saddhiÑ gamissasi, udÈhu 
pacchÈ”ti. Mama gamanavelÈyameva gamissÈmi, gacchatha tumhe bhanteti. 
Bhikkh| pattacÊvaramÈdÈya pavisiÑsu. 
______________________________________________________________ 
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 SatthÈ JetavanasmiÑyeva cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattamÈdÈya 
ekacittakkhaÓeneva gantvÈ bhikkh|naÑ purato Ôhitameva attÈnaÑ dassesi. 
“SammÈsambuddho Ègato”ti sakalagÈmo sa~khubhitvÈ ekakolÈhalo ahosi. 
ManussÈ udaggacittÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ 
yÈguÑ datvÈ khajjakaÑ adaÑsu. SÈmaÓero bhatte aniÔÔhiteyeva antogÈmaÑ 
pÈvisi. GÈmavÈsino nÊharitvÈ tassa sakkaccaÑ bhikkhaÑ adaÑsu. So 
yÈpanamattaÑ gahetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ pattaÑ upanÈmesi. SatthÈ 
“Èhara TissÈ”ti hatthaÑ pasÈretvÈ pattaÑ gahetvÈ “passa SÈriputta tava 
sÈmaÓerassa pattan”ti therassa dassesi. Thero Satthu hatthato pattaÑ gahetvÈ 
sÈmaÓerassa datvÈ “gaccha, attano pattaÔÔhÈne nisÊditvÈ bhattakiccaÑ 
karohÊ”ti Èha. 

 GÈmavÈsino BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ anumodanaÑ yÈciÑsu. SatthÈ anumodanaÑ karonto 
evamÈha “lÈbhÈ vata vo upÈsakÈ, ye tumhe attano kul|pakaÑ sÈmaÓeraÑ 
nissÈya SÈriputtaÑ MoggallÈnaÑ KassapaÑ Anuruddhanti asÊtimahÈsÈvake 
dassanÈya labhatha, ahampi tumhÈkaÑ kul|pakameva nissÈya Ègato, 
Buddhadassanampi vo imaÑ nissÈyeva laddhaÑ, lÈbhÈ vo, suladdhaÑ vo”ti. 
ManussÈ cintayiÑsu “aho amhÈkaÑ lÈbhÈ, BuddhÈnaÒceva 
bhikkhusaÑghassa ca ÈrÈdhanasamatthaÑ amhÈkaÑ ayyaÑ dassanÈya 
labhÈma, deyyadhammaÒcassa dÈtuÑ labhÈmÈ”ti sÈmaÓerassa kuddhÈ 
manussÈ tussiÑsu. TuÔÔhÈ manussÈ bhiyyoso mattÈya pasÊdiÑsu. 
AnumodanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. ManussÈ SatthÈraÑ anugantvÈ vanditvÈ nivattiÑsu. SatthÈ 
sÈmaÓerena saddhiÑ samadhurena gacchanto “sÈmaÓera ayaÑ padeso 
konÈmo, ayaÑ padeso konÈmo”ti pubbe tassa upÈsakena dassitapadese 
pucchanto agamÈsi. SÈmaÓeropi “bhante ayaÑ itthannÈmo, ayaÑ 
itthannÈmo”ti ÈcikkhamÈnova agamÈsi. SatthÈ tassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
pabbatamatthakaÑ abhiruhi. Tattha ÔhitÈnaÑ pana mahÈsamuddo paÒÒÈyati. 
SatthÈ sÈmaÓeraÑ pucchi “Tissa pabbatamatthake Ôhito ito cito ca oloketvÈ 
kiÑ passasÊ”ti. MahÈsamuddaÑ bhanteti. MahÈsamuddaÑ disvÈ kiÑ 
cintesÊti. “Mama dukkhitakÈle rodantassa cat|hi mahÈsamuddehi 

 



342 KhuddakanikÈya    

atirekatarena assunÈ bhavitabban”ti idaÑ bhante cintesinti. SÈdhu sÈdhu 
Tissa, evametaÑ. Ekekassa hi sattassa dukkhitakÈle paggharita-ass|ni cat|hi 
mahÈsamuddehi atirekatarÈnevÈti. IdaÒca pana vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Cat|su samuddesu jalaÑ parittakaÑ, 
   Tato bahuÑ assujalaÑ anappakaÑ. 
   Dukkhena phuÔÔhassa narassa socanÈ1,  
   KiÑ kÈraÓÈ samma tuvaÑ pamajjasÊ”ti. 

 Atha naÑ puna pucchi “Tissa kahaÑ vasasÊ”ti. ImasmiÑ pabbhÈre 
bhanteti. Tattha pana vasanto kiÑ cintesÊti. “MayÈ marantena imasmiÑ 
ÔhÈne katassa sarÊranikkhepassa paricchedo natthÊ”ti cintesiÑ bhanteti. 
“SÈdhu sÈdhu Tissa, evametaÑ. ImesaÒhi sattÈnaÑ pathaviyaÑ nipajjitvÈ 
amataÔÔhÈnaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ– 

   “UpasÈÄakanÈmÈni, sahassÈni catuddasa. 
   AsmiÑ padese daÉÉhÈni, natthi loke anÈmataÑ. 

   Yamhi saccaÒca dhammo ca, ahiÑsÈ saÑyamo damo. 
   EtaÑ ariyÈ sevanti, etaÑ loke anÈmatan”ti2– 

ImaÑ DukanipÈte UpasÈÄakajÈtakaÑ kathesi. Iti pathaviyaÑ 
sarÊranikkhepaÑ katvÈ marantesu sattesu amatapubbapadese marantÈ nÈma 
natthi, ŒnandattherasadisÈ pana amatapubbapadese parinibbÈyanti. 

 Œnandatthero kira vÊsavassasatikakÈle Èyusa~khÈraÑ olokento 
parikkhÊÓabhÈvaÑ ÒatvÈ “ito sattame divase parinibbÈyissÈmÊ”ti Èrocesi. 
TaÑ pavattiÑ sutvÈ RohiÓÊnadiyÈ ubhayatÊravÈsikesu manussesu 
orimatÊravÈsikÈ “mayaÑ therassa bah|pakÈrÈ, amhÈkaÑ santike 
parinibbÈyissatÊ”ti vadiÑsu. ParatÊravÈsikÈpi “mayaÑ therassa bah|pakÈrÈ, 
amhÈkaÑ santike parinibbÈyissatÊ”ti vadiÑsu. Thero tesaÑ vacanaÑ sutvÈ 
“ubhayatÊravÈsino mayhaÑ upakÈrÈ, ime nÈma anupakÈrÈti na sakkÈ vattuÑ, 
sacÈhaÑ 
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orimatÊre parinibbÈyissÈmi, paratÊravÈsino dhÈtugahaÓatthaÑ tehi saddhiÑ 
kalahaÑ karissanti. Sace paratÊre parinibbÈyissÈmi, orimatÊravÈsinopi tathÈ 
karissanti, kalaho uppajjamÈnopi maÑ nissÈyeva uppajjissati, 
v|pasamamÈnopi maÑ nissÈyeva v|pasamissatÊ”ti cintetvÈ 
“orimatÊravÈsinopi mayhaÑ upakÈrÈ, paratÊra vÈsinopi mayhaÑ upakÈrÈ, 
anupakÈrÈpi nÈma natthi, orimatÊravÈsino orimatÊreyeva sannipatantu, 
paratÊravÈsinopi paratÊreyevÈ”ti Èha. Tato sattame divase majjhenadiyÈ 
sattatÈlappamÈÓe ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ mahÈjanassa dhammaÑ 
kathetvÈ “mama sarÊraÑ majjhe bhijjitvÈ eko bhÈgo orimatÊre patatu, eko 
bhÈgo paratÊre”ti adhiÔÔhÈya yathÈnisinnova tejodhÈtuÑ samÈpajji, jÈlÈ 
uÔÔhahiÑsu. SarÊraÑ majjhe bhijjitvÈ eko bhÈgo orimatÊre pati, eko bhÈgo 
paratÊre. Tato mahÈjano paridevi, pathavi-undriyanasaddo viya 
Èrodanasaddo ahosi. Satthu parinibbÈne Èrodanasaddatopi kÈruÒÒataro 
ahosi. ManussÈ cattÈro mÈse rodantÈ paridevantÈ “Satthu pattacÊcaraggÈhake 
tiÔÔhante Satthu ÔhitakÈlo viya no ahosi, idÈni no SatthÈ parinibbuto”ti 
vippalapantÈ viravantÈ vicariÑs|ti. 

 Puna SatthÈ sÈmaÓeraÑ pucchi “Tissa imasmiÑ vanasaÓÉe dÊpi-ÈdÊnaÑ 
saddena bhÈyasi, na bhÈyasÊ”ti. “Na bhÈyÈmi BhagavÈ, apica kho pana me 
etesaÑ saddaÑ sutvÈ vanarati nÈma uppajjatÊ”ti vatvÈ saÔÔhimattÈhi gÈthÈhi 
vanavaÓÓanaÑ nÈma kathesi. Atha naÑ SatthÈ “TissÈ”ti Èmantesi. KiÑ 
bhanteti. MayaÑ gacchÈma, tvaÑ gamissasi, nivattissasÊti. MayhaÑ 
upajjhÈye maÑ ÈdÈya gacchante gamissÈmi, nivattente nivattissÈmi bhanteti. 
SatthÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ pakkÈmi. SÈmaÓerassa pana nivattitumeva 
ajjhÈsayo, thero taÑ ÒatvÈ “Tissa sace nivattitukÈmo, nivattÈ”ti Èha. So 
SatthÈraÒca bhikkhusaÑghaÒca vanditvÈ nivatti. SatthÈ Jetavanameva 
agamÈsi. 

 Bhikkh|naÑ dhammasabhÈyaÑ kathÈ udapÈdi “aho vata 
VanavÈsÊtissasÈmaÓero dukkaraÑ karoti, paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈyassa 
ÒÈtakÈ sattasu ma~galesu paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
appodakamadhupÈyasameva adaÑsu, pabbajitakÈle antovihÈre 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa satta divasÈni 
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appodakamadhupÈyasameva adaÑsu. PabbajitvÈ aÔÔhame divase antogÈmaÑ 
pavisanto dvÊheva divasehi sÈÔakasahassena saddhiÑ piÓÉapÈtasahassaÑ 
labhi, punekadivasaÑ kambalasahassaÑ labhi. Itissa idha vasanakÈle 
mahÈlÈbhasakkÈro uppajji, idÈni evar|paÑ lÈbhasakkÈraÑ chaÉÉetvÈ 
araÒÒaÑ pavisitvÈ missakÈhÈrena yÈpeti, dukkarakÈrako vata 
TissasÈmaÓero”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “Èma bhikkhave, lÈbh|panisÈ 
nÈmesÈ aÒÒÈ, nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ aÒÒÈ. ‘EvaÑ lÈbhaÑ labhissÈmÊ’ti hi 
ÈraÒÒikÈdidhuta~gasamÈdÈnavasena lÈbh|panisaÑ rakkhantassa bhikkhuno 
cattÈro apÈyÈ vivaÔadvÈrÈ eva tiÔÔhanti, nibbÈnagÈminiyÈ pana paÔipadÈya 
uppannaÑ lÈbhasakkÈraÑ pahÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ ghaÔento vÈyamanto 
arahattaÑ gaÓhÈtÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 75. “AÒÒÈ hi lÈbh|panisÈ, aÒÒÈ nibbÈnagÈminÊ. 
 EvametaÑ abhiÒÒÈya, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 SakkÈraÑ nÈbhinandeyya, vivekamanubr|haye”ti. 

 Tattha aÒÒÈ hi lÈbh|panisÈ, aÒÒÈ nibbÈnagÈminÊti lÈbh|panisÈ nÈmesÈ 
aÒÒÈ eva, aÒÒÈ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ. LÈbhuppÈdakena hi bhikkhunÈ 
thokaÑ akusalakammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, kÈyava~kÈdÊni kÈtabbÈni honti. 
YasmiÑ hi kÈle kÈyava~kÈdÊsu kiÒci karoti, tadÈ lÈbho uppajjati. 
PÈyasapÈtiyaÑ hi va~kaÑ akatvÈ ujukameva hatthaÑ otÈretvÈ 
ukkhipantassa hattho makkhitamattakova hoti, va~kaÑkatvÈ otÈretvÈ 
ukkhipantassa pana pÈyasapiÓÉaÑ uddharantova nikkhamati, evaÑ 
kÈyava~kÈdÊni karaÓakÈleyeva lÈbho uppajjati. AyaÑ adhammikÈ 
lÈbh|panisÈ nÈma. UpadhisampadÈ cÊvaradhÈraÓaÑ bÈhusaccaÑ parivÈro 
araÒÒavÈsoti evar|pehi pana kÈraÓehi uppanno lÈbho dhammiko nÈma hoti. 
NibbÈnagÈminiÑ paÔipadaÑ p|rentena pana bhikkhunÈ kÈyava~kÈdÊni 
pahÈtabbÈni. Anandheneva andhena viya, am|geneva m|gena viya, 
abadhireneva badhirena viya bhavituÑ vaÔÔati. AsaÔhena amÈyena bhavituÑ 
vaÔÔati. Evametanti etaÑ lÈbhuppÈdanaÑ paÔipadaÒca nibbÈnagÈminiÑ 
paÔipadaÒca evaÑ ÒatvÈ sabbesaÑ sa~khatÈsa~khatadhammÈnaÑ 
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bujjhanaÔÔhena Buddhassa savanante jÈtaÔÔhena ovÈdÈnusÈsaniÑ vÈ 
savanaÔÔhena sÈvako bhikkhu adhammikaÑ catupaccayasakkÈraÑ 
nÈbhinandeyya, na ceva dhammikaÑ paÔikkoseyya, kÈyavivekÈdikaÑ 
vivekaÑ anubr|haye. Tattha KÈyavivekoti kÈyassa ekÊbhÈvo. Cittavivekoti 
aÔÔha samÈpattiyo. Upadhivivekoti nibbÈnaÑ. Tesu kÈyaviveko 
gaÓasa~gaÓikaÑ vinodeti, cittaviveko kilesasa~gaÓikaÑ vinodeti, 
upadhiviveko sa~khÈrasa~gaÓikaÑ vinodeti. KÈyaviveko cittavivekassa 
paccayo hoti, cittaviveko upadhivivekassa paccayo hoti. VuttampihetaÑ– 

KÈyaviveko ca vivekaÔÔhakÈyÈnaÑ nekkhammÈbhiratÈnaÑ, 
cittaviveko ca parisuddhacittÈnaÑ paramavodÈnappattÈnaÑ, 
upadhiviveko ca nirupadhÊnaÑ puggalÈnaÑ visa~khÈragatÈnanti1. 

ImaÑ tividhampi vivekaÑ br|heyya vaÉÉheyya, upasampajja vihareyyÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

VanavÈsÊtissasÈmaÓeravatthu pannarasamaÑ. 
 

BÈlavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÒcamo vaggo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 7. 265 piÔÔhe MahÈniddese.

 



     

6. PaÓÉitavagga 
 

1. RÈdhattheravatthu 

 NidhÊnaÑva pavattÈranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ÈyasmantaÑ RÈdhattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira gihikÈle SÈvatthiyaÑ duggatabrÈhmaÓo ahosi. So “bhikkh|naÑ 
santike jÊvissÈmÊ”ti cintetvÈ vihÈraÑ gantvÈ appaharitakaÑ karonto 
pariveÓaÑ sammajjanto mukhadhovanÈdÊni dadanto antovihÈreyeva vasi. 
Bhikkh|pi naÑ sa~gaÓhiÑsu, pabbÈjetuÑ pana na icchanti. So pabbajjaÑ 
alabhamÈno kiso ahosi. AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sakÈle lokaÑ volokento 
taÑ brÈhmaÓaÑ disvÈ “kiÑ nukho”ti upadhÈrento “arahÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ 
sÈyanhasamaye vihÈracÈrikaÑ caranto viya brÈhmaÓassa santikaÑ gantvÈ 
“brÈhmaÓa kiÑ karonto vicarasÊ”ti Èha. Bhikkh|naÑ vattapaÔivattaÑ 
karonto bhanteti. Labhasi nesaÑ santikÈ sa~gahanti. Œma bhante, 
ÈhÈramattaÑ labhÈmi, na pana maÑ pabbÈjentÊti. SatthÈ etasmiÑ nidÈne 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ tamatthaÑ pucchitvÈ “bhikkhave atthi koci 
imassa brÈhmaÓassa adhikÈraÑ saratÊ”ti1 pucchi. SÈriputtatthero “ahaÑ 
bhante sarÈmi, ayaÑ me RÈjagahe piÓÉÈya carantassa attano abhihaÔaÑ 
kaÔacchubhikkhaÑ dÈpesi, imamassÈhaÑ adhikÈraÑ sarÈmÊ”ti Èha. So 
SatthÈrÈ “kiÑ pana te SÈriputta evaÑ kat|pakÈraÑ dukkhato mocetuÑ na 
vaÔÔatÊ”ti vutte “sÈdhu bhante,, pabbÈjessÈmÊ”ti taÑ brÈhmaÓaÑ pabbÈjesi. 
Tassa bhattagge Èsanapariyante ÈsanaÑ pÈpuÓÈti, yÈgubhattÈdÊhipi kilamati. 
Thero taÑ ÈdÈya cÈrikaÑ pakkÈmi, abhikkhaÓaÑ ca naÑ “idaÑ te 
kattabbaÑ, idaÑ te na kattabban”ti ovadi anusÈsi. So suvaco ahosi 
padakkhiÓaggÈhÊ. TasmÈ yathÈ nusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈno katipÈheneva 
arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Thero taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ nisÊdi. Atha naÑ 
SatthÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ Èha “suvaco nu kho SÈriputta te 
______________________________________________________________ 
 1. Sarantoti (SÊ, SyÈ) vi 3. 70 piÔÔhe vitthÈro. 
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antevÈsiko”ti. Œma bhante, ativiya suvaco, kismiÒci dose vuccamÈne na 
kuddhapubboti. SÈriputta evar|pe saddhivihÈrike labhanto kittake 
gaÓheyyÈsÊti. Bhante bahukepi gaÓheyyamevÈti. AthekadivasaÑ 
dhammasabhÈya kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “SÈriputtatthero kira kataÒÒ| 
katavedÊ, kaÔacchubhikkhÈmattaÑ upakÈraÑ saritvÈ DuggatabrÈhmaÓaÑ 
pabbÈjesi. Theropi ovÈdakkhamo ovÈdakkhamameva labhÊ”ti. SatthÈ tesaÑ 
kathaÑ sutvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi SÈriputto kataÒÒ| 
katavedÊyevÈ”ti vatvÈ tamatthaÑ pakÈsetuÑ– 

   “AlÊnacittaÑ nissÈya, pahaÔÔhÈ mahatÊ cam|. 
   KosalaÑ senÈ’santuÔÔhaÑ, jÊvaggÈhaÑ agÈhayi. 

   EvaÑ nissayasampanno, bhikkhu ÈraddhavÊriyo. 
   BhÈvayaÑ kusalaÑ dhammaÑ, yogakkhemassa pattiyÈ. 
   PÈpuÓe anupubbena, sabbasaÑyojanakkhayan”ti1– 

ImaÑ DukanipÈte AlÊnacittajÈtakaÑ vitthÈretvÈ kathesi. TadÈ kira 
vaÉÉhakÊhi pÈdassa arogakaraÓabhÈvena kataÑ attano upakÈraÑ ÒatvÈ 
sabbasetassa hatthipotakassa dÈyako ekacÈriko hatthÊ SÈriputtatthero ahosÊti 
evaÑ theraÑ Èrabbha jÈtakaÑ kathetvÈ RÈdhattheraÑ Èrabbha “bhikkhave 
bhikkhunÈ nÈma RÈdhena viya suvacena bhavitabbaÑ, dosaÑ dassetvÈ 
ovÈdiyamÈnenapi na kujjhitabbaÑ, ovÈdadÈyako pana nidhi-ÈcikkhaÓako 
viya daÔÔhabbo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 76. “NidhÊnaÑva pavattÈraÑ, yaÑ passe vajjadassinaÑ. 
 NiggayhavÈdiÑ medhÈviÑ, tÈdisaÑ paÓÉitaÑ bhaje. 
 TÈdisaÑ bhajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo”ti. 

 Tattha nidhÊnanti tattha tattha nidahitvÈ ÔhapitÈnaÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓÈdip|rÈnaÑ nidhikumbhÊnaÑ. PavattÈranti kicchajÊvike 
duggatamanusse anukampaÑ katvÈ “ehi, sukhena jÊvan|pÈyaÑ 
dassessÈmÊ”ti nidhiÔÔhÈnaÑ netvÈ hatthaÑ pasÈretvÈ “imaÑ gahetvÈ sukhena 
jÊvÈ”ti ÈcikkhitÈraÑ2 viya. Vajjadassinanti dve vajjadassino “iminÈ naÑ 
asÈruppena vÈ khalitena vÈ saÑghamajjhe niggaÓhissÈmÊ”ti  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 37 piÔÔhe. 2. ŒcikkhÈtÈraÑ (SÊ)
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randhagavesako ca, aÒÒÈtaÑ ÒÈpanatthÈya ÒÈtaÑ anuggahaÓatthÈya 
sÊlÈdÊnamassa vuddhikÈmatÈya taÑ taÑ vajjaÑ olokanena 
ullumpanasabhÈvasaÓÔhito ca. AyaÑ idha adhippeto. YathÈ hi 
duggatamanusso “imaÑ gaÓhÈhÊ”ti tajjetvÈpi pothetvÈpi nidhiÑ dassente 
kopaÑ na karoti, pamudito eva hoti, evameva evar|pe puggale asÈruppaÑ 
vÈ khalitaÑ vÈ disvÈ Ècikkhante kopo na kÈtabbo, tuÔÔheneva bhavitabbaÑ, 
“bhante mahantaÑ vo kammaÑ kataÑ, mayhaÑ ÈcariyupajjhÈyaÔÔhÈne 
ÔhatvÈ ovadantehi punapi maÑ vadeyyÈthÈ”ti pavÈretabbameva. 
NiggayhavÈdinti ekacco hi saddhivihÈrikÈdÊnaÑ asÈruppaÑ vÈ khalitaÑ vÈ 
disvÈ “ayaÑ me mukhodakadÈnÈdÊhi sakkaccaÑ upaÔÔhahati, sace naÑ 
vakkhÈmi, na maÑ upaÔÔhahissati, evaÑ me parihÈni bhavissatÊ”ti vattuÑ 
avisahanto na niggayhavÈdÊ nÈma hoti. So imasmiÑ sÈsane kacavaraÑ 
Èkirati. Yo pana tathÈr|paÑ vajjaÑ disvÈ vajjÈnur|paÑ tajjento paÓÈmento 
daÓÉakammaÑ karonto vihÈrÈ taÑ nÊharanto sikkhÈpeti, ayaÑ niggayhavÈdÊ 
nÈma seyyathÈpi SammÈsambuddho. VuttaÒhetaÑ “niggayha niggayhÈhaÑ 
Œnanda vakkhÈmi, pavayha pavayha Œnanda vakkhÈmi, yo sÈro so 
ÔhassatÊ”ti1. MedhÈvinti dhammojapaÒÒÈya samannÈgataÑ. TÈdisanti 
evar|paÑ paÓÉitaÑ bhajeyya payirupÈseyya. TÈdisaÒhi ÈcariyaÑ 
bhajamÈnassa antevÈsikassa seyyo hoti, na pÈpiyo vaÉÉhiyeva hoti, no 
parihÈnÊti. 

 DesanÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

RÈdhattheravatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Assajipunabbasukavatthu 

 OvadeyyÈnusÈseyyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Assajipunabbasukabhikkh| Èrabbha kathesi. DesanÈ pana KÊÔÈgirismiÑ 
samuÔÔhitÈ. 

 Te kira dve bhikkh| kiÒcÈpi aggasÈvakÈnaÑ saddhivihÈrikÈ, alajjino 
pana ahesuÑ pÈpabhikkh|. Te pÈpakehi attano parivÈrehi paÒcahi 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 159 piÔÔhe. 
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bhikkhusatehi saddhiÑ KÊÔÈgirismiÑ viharantÈ “mÈlÈvacchaÑ ropentipi 
ropÈpentipÊ”ti-ÈdikaÑ1 nÈnappakÈraÑ anÈcÈraÑ karontÈ 
kulad|sakakammaÑ katvÈ tato uppannehi paccayehi jÊvikaÑ kappentÈ taÑ 
ÈvÈsaÑ pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ anÈvÈsaÑ akaÑsu. SatthÈ taÑ pavattiÑ 
sutvÈ tesaÑ pabbÈjanÊyakammakaraÓatthÈya saparivÈre dve aggasÈvake 
ÈmantetvÈ “gacchatha SÈriputtÈ, tesu ye tumhÈkaÑ vacanaÑ na karonti, 
tesaÑ pabbÈjanÊyakammaÑ karotha, ye pana karonti, te ovadatha 
anusÈsatha. Ovadanto hi anusÈsanto apaÓÉitÈnaÑyeva appiyo hoti amanÈpo, 
paÓÉitÈnaÑ pana piyo hoti manÈpo”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 77. “OvadeyyÈnusÈseyya, asabbhÈ ca nivÈraye. 
 SataÑ hi so piyo hoti, asataÑ hoti appiyo”ti. 

 Tattha ovadeyyÈti uppanne vatthusmiÑ vadanto ovadati nÈma, 
anuppanne vatthusmiÑ “ayasopi te siyÈ”ti-Èdivasena anÈgataÑ dassento 
anusÈsati nÈma. SammukhÈ vadanto ovadati nÈma, parammukhÈ d|taÑ vÈ 
sÈsanaÑ vÈ pesento anusÈsati nÈma. SakiÑ vadanto ovadati nÈma, 
punappunaÑ vadanto anusÈsati nÈma. Ovadanto eva vÈ anusÈsati nÈmÈti 
evaÑ ovadeyya anusÈseyya. AsabbhÈ cÈti akusaladhammÈ ca nivÈreyya, 
kusaladhamme patiÔÔhÈpeyyÈti attho. SataÑ hi so piyo hotÊti so evar|po 
puggalo BuddhÈdÊnaÑ sappurisÈnaÑ piyo hoti. Ye pana adiÔÔhadhammÈ 
avitiÓÓaparalokÈ ÈmisacakkhukÈ jÊvikatthÈya pabbajitÈ, tesaÑ asataÑ so 
ovÈdako anusÈsako, “na tvaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyo, na Ècariyo, kasmÈ amhe 
ovadasÊ”ti evaÑ mukhasattÊhi vijjhantÈnaÑ appiyo hotÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
SÈriputtamoggallÈnÈpi tattha gantvÈ te bhikkh| ovadiÑsu anusÈsiÑsu. Tesu 
ekacce ovÈdaÑ sampaÔicchitvÈ sammÈ vattiÑsu, ekacce vibbhamiÑsu, 
ekacce pabbÈjanÊyakammaÑ pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Assajipunabbasukavatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 274; Vi 4. 22 piÔÔhesu. 
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3. Channattheravatthu 

 Na bhaje pÈpake mitteti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ChannattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ÈyasmÈ “ahaÑ amhÈkaÑ ayyaputtena saddhiÑ 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto tadÈ aÒÒaÑ ekampi na passÈmi, idÈni pana 
‘ahaÑ SÈriputto nÈma, ahaÑ MoggallÈno nÈma, mayaÑ aggasÈvakamhÈ’ti 
vatvÈ ime vicarantÊ”ti dve aggasÈvake akkosati. SatthÈ bhikkh|naÑ santikÈ 
taÑ pavattiÑ sutvÈ ChannattheraÑ pakkosÈpetvÈ ovadati. So taÑkhaÓeyeva 
tuÓhÊ hutvÈ puna gantvÈ there akkosatiyeva. EvaÑ yÈvatatiyaÑ akkosantaÑ 
pakkosÈpetvÈ SatthÈ ovaditvÈ “Channa dve aggasÈvakÈ nÈma tuyhaÑ 
kalyÈÓamittÈ uttamapurisÈ, evar|pe kalyÈÓamitte sevassu bhajass|”ti vatvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 78. “Na bhaje pÈpake mitte, na bhaje purisÈdhame. 
 Bhajetha mitte kalyÈÓe, bhajetha purisuttame”ti. 

 Tassattho–kÈyaduccaritÈdi-akusalakammÈbhiratÈ pÈpamittÈ nÈma. 
SandhicchedanÈdike vÈ ekavÊsati-anesanÈdibhede vÈ aÔÔhÈne niyojakÈ 
purisÈdhamÈ nÈma. Ubhopi vÈ ete pÈpamittÈ ceva purisÈdhamÈ ca, te na 
bhajeyya na payirupÈseyya. ViparÊtÈ pana kalyÈÓamittÈ ceva sappurisÈ ca, te 
bhajetha payirupÈsethÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Channatthero pana taÑ ovÈdaÑ sutvÈpi purimanayeneva bhikkh| 
akkosati paribhÈsati. Punapi Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “bhikkhave mayi 
dharante ChannaÑ sikkhÈpetuÑ na sakkhissatha, mayi pana parinibbute 
sakkhissathÈ”ti vatvÈ parinibbÈnakÈle ÈyasmatÈ Œnandena “bhante kathaÑ 
Channatthere amhehi paÔipajjitabban”ti vutte “Œnanda Channassa bhikkhuno 
brahmadaÓÉo dÈtabbo”ti ÈÓÈpesi. So Satthari parinibbute Œnandattherena 
ÈrocitaÑ1 brahmadaÓÉaÑ sutvÈ dukkhÊ dummano tikkhattuÑ mucchito 
patitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒropitaÑ (SyÈ) Vi 4. 487 piÔÔhe vitthÈro. 
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“MÈ maÑ bhante nÈsayitthÈ”ti yÈcitvÈ sammÈ vattaÑ p|rento na cirasseva 
saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

Channattheravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. MahÈkappinattheravatthu 

 DhammapÊti sukhaÑ setÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto MahÈkappinattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyaÑ anupubbÊ kathÈ–atÊte kira ÈyasmÈ MahÈkappino 
Padumuttarabuddhassa pÈdam|le katÈbhinÊhÈro saÑsÈre saÑsaranto 
BÈrÈÓasito avid|re ekasmiÑ PesakÈragÈme jeÔÔhakapesakÈro hutvÈ nibbatti. 
TadÈ sahassamattÈ PaccekabuddhÈ aÔÔha mÈse Himavante vasitvÈ vassike 
cattÈro mÈse janapade vasanti. Te ekavÈraÑ BÈrÈÓasiyÈ avid|re otaritvÈ 
“senÈsanakaraÓatthÈya hatthakammaÑ yÈcathÈ”ti raÒÒo santikaÑ aÔÔha 
Paccekabuddhe pahiÓiÑsu. TadÈ pana raÒÒo vappama~galakÈlo hoti. So 
“PaccekabuddhÈ kira ÈgatÈ”ti sutvÈ tasmiÑ khaÓe nikkhamitvÈ 
ÈgatakÈraÓaÑ pucchitvÈ “ajja bhante okÈso natthi, sve amhÈkaÑ 
vappama~galaÑ, tatiyadivase karissÈmÊ”ti vatvÈ Paccekabuddhe 
animantetvÈva pÈvisi. PaccekabuddhÈ “aÒÒattha gamissÈmÈ”ti pakkamiÑsu. 
TasmiÑ khaÓe jeÔÔhapesakÈrassa bhariyÈ kenacideva karaÓÊyena BÈrÈÓasiÑ 
gacchantÊ te Paccekabuddhe disvÈ vanditvÈ “kiÑ bhante avelÈya ayyÈ 
ÈgatÈ”ti pucchitvÈ Èdito paÔÔhÈya kathesuÑ. TaÑ pavattiÑ sutvÈ 
saddhÈsampannÈ ÒÈÓasampannÈ itthÊ “sve bhante amhÈkaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhathÈ”ti nimantesi. BahukÈ mayaÑ bhaginÊti. KittakÈ bhanteti. 
SahassamattÈti. “Bhante imasmiÑ gÈme sahassapesakÈrÈ vasimha1, ekeko 
ekekassa bhikkhaÑ dassati, bhikkhaÑ adhivÈsetha, ahameva vo 
vasanaÔÔhÈnampi kÈressÈmÊ”ti Èha. PaccekabuddhÈ adhivÈsayiÑsu. 

 SÈ gÈmaÑ pavisitvÈ ugghosesi “ahaÑ sahassamatte Paccekabuddhe 
disvÈ nimantayiÑ, ayyÈnaÑ nisÊdanaÔÔhÈnaÑ saÑvidahatha, yÈgubhattÈdÊni 
______________________________________________________________ 
 1. SahassamattÈva sippikÈ (SÊ) 

 



352 KhuddakanikÈya     

sampÈdethÈ”ti. GÈmamajjhe maÓÉapaÑ kÈretvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
punadivase Paccekabuddhe nisÊdÈpetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena 
parivisitvÈ bhattakiccÈvasÈne tasmiÑ gÈme sabbÈ itthiyo ÈdÈya tÈhi saddhiÑ 
Paccekabuddhe vanditvÈ “bhante temÈsaÑ vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti 
tesaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ puna gÈme ugghosesi “ammatÈtÈ ekekakulato 
ekeko puriso pharasuvÈsi-ÈdÊni gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ dabbasambhÈre 
ÈharitvÈ ayyÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ karot|”ti. GÈmavÈsino tassÈyeva vacanaÑ 
sutvÈ1 ekeko ekekaÑ katvÈ saddhiÑ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnehi 
paÓÓasÈlasahassaÑ kÈretvÈ attano attano paÓÓasÈlÈyaÑ vass|pagate 
Paccekabuddhe “ahaÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahissÈmi, ahaÑ sakkaccaÑ 
upaÔÔhahissÈmÊ”ti upaÔÔhahiÑsu. VassaÑvuÔÔhakÈle “attano attano 
paÓÓasÈlÈya vassaÑvuÔÔhÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ cÊvarasÈÔake sajjethÈ”ti 
samÈdapetvÈ ekekassa sahassasahassam|laÑ cÊvaraÑ dÈpesi. 
PaccekabuddhÈ vuÔÔhavassÈ anumodanaÑ katvÈ pakkamiÑsu. 

 GÈmavÈsinopi idaÑ puÒÒakammaÑ katvÈ ito cutÈ TÈvatiÑsabhavane 
nibbattitvÈ GaÓadevaputtÈ nÈma ahesuÑ. Te tattha dibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbikagehesu 
nibbattiÑsu. JeÔÔhakapesakÈro jeÔÔhakakuÔumbikassa putto ahosi. 
BhariyÈpissa jeÔÔhakakuÔumbikasseva dhÊtÈ ahosi. TÈ sabbÈpi vayappattÈ 
parakulaÑ gacchantiyo tesaÑ tesaÑyeva gehÈni agamiÑsu. AthekadivasaÑ 
vihÈre dhammassavanaÑ sa~ghuÔÔhaÑ. “SatthÈ dhammaÑ desessatÊ”ti sutvÈ 
sabbepi te kuÔumbikÈ “dhammaÑ sossÈmÈ”ti bhariyÈhi saddhiÑ vihÈraÑ 
agamiÑsu. TesaÑ vihÈramajjhaÑ paviÔÔhakkhaÓe vassaÑ uÔÔhahi. YesaÑ 
kul|pakÈ vÈ ÒÈtisÈmaÓerÈdayo vÈ atthi, te tesaÑ pariveÓÈni pavisiÑsu. Te 
pana tathÈr|pÈnaÑ natthitÈya katthaci2 pavisituÑ avisahantÈ 
vihÈramajjheyeva aÔÔhaÑsu. Atha ne jeÔÔhakakuÔumbiko Èha “passatha 
amhÈkaÑ vippakÈraÑ, kulaputtehi nÈma ettakena lajjituÑ yuttan”ti. Ayya 
kiÑ pana karomÈti. MayaÑ vissÈsikaÔÔhÈnassa abhÈvena imaÑ vippakÈraÑ 
pattÈ,  
______________________________________________________________ 
 1. TassÈ ovÈde ÔhatvÈ (SÊ), tassÈ vacane ÔhatvÈ (SyÈ) 
 2. YesaÑ pana tathÈr|pÈnaÑ natthi, te yattha katthaci (Ka) 
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sabbe dhanaÑ saÑharitvÈ pariveÓaÑ karomÈti. “SÈdhu ayyÈ”ti jeÔÔhako 
sahassaÑ adÈsi, sesÈ paÒca paÒca satÈni. Itthiyo aÉÉhateyyÈni aÉÉhateyyÈni 
satÈni. Te taÑ dhanaÑ saÑharitvÈ sahassak|ÔÈgÈraparivÈraÑ Satthu 
vasanatthÈya mahÈpariveÓaÑ nÈma ÈrabhiÑsu. Navakammassa mahantatÈya 
dhane appahonte pubbe dinnadhanato puna upaÉÉh|paÉÉhaÑ adaÑsu. 
NiÔÔhite pariveÓe vihÈramahaÑ karontÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ vÊsatiyÈ bhikkhusahassÈnaÑ 
cÊvarÈni sajjiÑsu. 

 JeÔÔhakakuÔumbikassa pana bhariyÈ sabbehi samÈnaÑ1 akatvÈ attano 
paÒÒÈya ÔhitÈ “atirekataraÑ katvÈ SatthÈraÑ p|jessÈmÊ”ti 
anojapupphavaÓÓena sahassam|lena sÈÔakena saddhiÑ 
anojapupphaca~koÔakaÑ gahetvÈ anumodanakÈle SatthÈraÑ anojapupphehi 
p|jetvÈ taÑ sÈÔakaÑ Satthu pÈdam|le ÔhapetvÈ “bhante 
nibbattanibbattaÔÔhÈne anojapupphavaÓÓaÑyeva me sarÊraÑ hotu, AnojÈ eva 
ca me nÈmaÑ hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. SatthÈ “evaÑ hot|”ti 
anumodanaÑ akÈsi. Te sabbepi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cutÈ devaloke 
nibbattitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde devalokÈ cavitvÈ jeÔÔhakakuÔumbiko 
KukkuÔavatÊnagare rÈjakule nibbattitvÈ vayappatto MahÈkappinarÈjÈ nÈma 
ahosi, sesÈ amaccakule nibbattiÑsu. JeÔÔhakakuÔumbikassa bhariyÈ 
MaddaraÔÔhe SÈgalanagare rÈjakule nibbatti, anojapupphavaÓÓamevassÈ 
sarÊraÑ ahosi, AnojÈtvevassÈ nÈmaÑ kariÑsu. SÈ vayappattÈ 
MahÈkappinaraÒÒo gehaÑ gantvÈ AnojÈdevÊ nÈma ahosi. Sesitthiyopi 
amaccakulesu nibbattitvÈ vayappattÈ tesaÑyeva amaccaputtÈnaÑ gehÈni 
agamaÑsu. Te sabbe raÒÒo sampattisadisaÑ sampattiÑ anubhaviÑsu. YadÈ 
rÈjÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito hatthiÑ abhiruhitvÈ vicari, tadÈ tepi tatheva 
vicaranti. TasmiÑ assena vÈ rathena vÈ vicarante tepi tatheva vicaranti. 
EvaÑ te ekato hutvÈ katÈnaÑ puÒÒÈnaÑ ÈnubhÈvena ekatova sampattiÑ 
anubhaviÑsu. RaÒÒo pana balo, balavÈhano2, puppho, pupphavÈhano, 
supattoti paÒca assÈ honti. RÈjÈ tesu supattaÑ assaÑ sayaÑ Èrohati, itare 
cattÈro assÈrohÈnaÑ sÈsanÈhÈraÓatthÈya adÈsi. RÈjÈ te pÈtova bhojetvÈ 
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 1. SamabhÈgikaÑ (SyÈ) 2. VÈlo vÈlavÈhano (SÊ) 
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“Gacchatha dve vÈ tÊÓi vÈ yojanÈni ÈhiÓÉitvÈ Buddhassa vÈ dhammassa vÈ 
saÑghassa vÈ uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ mayhaÑ sukhasÈsanaÑ ÈharathÈ”ti 
pesesi. Te cat|hi dvÈrehi nikkhamitvÈ tÊÓi yojanÈni ÈhiÓÉitvÈ sÈsanaÑ 
alabhitvÈ paccÈgacchanti. 

 AthekadivasaÑ rÈjÈ supattaÑ assaÑ Èruyha amaccasahassaparivuto 
uyyÈnaÑ gacchanto kilantar|pe paÒcasatavÈÓijake nagaraÑ pavisante disvÈ 
“ime addhÈnakilantÈ, addhÈ imesaÑ santikÈ ekaÑ bhaddakaÑ sÈsanaÑ 
sossÈmÊ”ti te pakkosÈpetvÈ “kuto ÈgacchathÈ”ti pucchi. Atthi deva ito 
vÊsatiyojanasatamatthake SÈvatthi nÈma nagaraÑ, tato ÈgacchÈmÈti. Atthi 
pana vo padese kiÒci sÈsanaÑ uppannanti. Deva aÒÒaÑ kiÒci natthi, 
SammÈsambuddho pana uppannoti. RÈjÈ tÈvadeva paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ 
phuÔÔhasarÊro kiÒci sallakkhetuÑ asakkonto muhuttaÑ vÊtinÈmetvÈ “tÈtÈ kiÑ 
vadethÈ”ti pucchi. Buddho deva uppannoti. RÈjÈ dutiyampi tatiyampi 
tatheva vÊtinÈmetvÈ catutthe vÈre “kiÑ vadetha tÈtÈ”ti pucchitvÈ “buddho 
deva uppanno”ti vutte “tÈtÈ vo satasahassaÑ dadÈmÊ”ti vatvÈ “aÒÒampi 
kiÒci sÈsanaÑ atthÊ”ti pucchi. Atthi deva, dhammo uppannoti. RÈjÈ tampi 
sutvÈ purimanayeneva tayo vÈre vÊtinÈmetvÈ catutthe vÈre “dhammo 
uppanno”ti vutte “idhÈpi vo satasahassaÑ dammÊ”ti vatvÈ “aparampi 
sÈsanaÑ atthi tÈtÈ”ti pucchi. Atthi deva, saÑgharatanaÑ uppannanti. RÈjÈ 
tampi sutvÈ tayo vÈre vÊtinÈmetvÈ catutthe vÈre “saÑgho”ti pade vutte 
“idhÈpi vo satasahassaÑ dammÊ”ti vatvÈ amaccasahassaÑ oloketvÈ “tÈtÈ 
kiÑ karissathÈ”ti pucchi. Deva tumhe kiÑ karissathÈti. AhaÑ tÈtÈ “Buddho 
uppanno, dhammo uppanno, saÑgho uppanno”ti sutvÈ na puna nivattissÈmi, 
SatthÈraÑ uddissa gantvÈ tassa santike pabbajissÈmÊti. Mayampi deva 
tumhehi saddhiÑ pabbajissÈmÈti. RÈjÈ suvaÓÓapaÔÔe akkharÈni likhÈpetvÈ 
vÈÓijake Èha “AnojÈ nÈma devÊ tumhÈkaÑ tÊÓi satasahassÈni dassati, evaÒca 
pana naÑ vadeyyÈtha ‘raÒÒÈ kira te issariyaÑ vissaÔÔhaÑ, yathÈsukhaÑ 
sampattiÑ paribhuÒjÈhÊ’ti, sace pana vo ‘rÈjÈ kahan’ti pucchati, ‘SatthÈraÑ 
uddissa pabbajissÈmÊti vatvÈ gato’ti ÈroceyyÈthÈ”ti. AmaccÈpi attano attano 
bhariyÈnaÑ tatheva sÈsanaÑ 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 355 

pahiÓiÑsu. RÈjÈ vÈÓijake uyyojetvÈ assaÑ abhiruyha 
amaccasahassaparivuto taÑ khaÓaÑyeva nikkhami. 

 SatthÈpi taÑ divasaÑ pacc|sakÈle lokaÑ volokento 
MahÈkappinarÈjÈnaÑ saparivÈraÑ disvÈ “ayaÑ MahÈkappino vÈÓijakÈnaÑ 
santikÈ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ uppannabhÈvaÑ sutvÈ tesaÑ vacanaÑ tÊhi 
satasahassehi p|jetvÈ rajjaÑ pahÈya amaccasahassehi parivuto maÑ uddissa 
pabbajitukÈmo sve nikkhamissati, so saparivÈro saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓissati, paccuggamanamassa karissÈmÊ”ti punadivase 
cakkavattÊ viya khuddakagÈmabhojakaÑ paccuggacchanto sayameva 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ vÊsayojanasataÑ maggaÑ paccuggantvÈ 
CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre nigrodharukkham|le chabbaÓÓarasmiyo 
vissajjento nisÊdi. RÈjÈpi Ègacchanto ekaÑ nadiÑ patvÈ “kÈ nÈmesÈ”ti 
pucchi. AparacchÈ1 nÈma devÈti. KimassÈ parimÈÓaÑ tÈtÈti. GambhÊrato 
gÈvutaÑ, puthulato dve gÈvutÈni devÈti. Atthi panettha nÈvÈ vÈ uÄumpo vÈti. 
Natthi devÈti. “NÈvÈdÊni olokente amhe jÈti jaraÑ upaneti, jarÈ maraÓaÑ. 
AhaÑ nibbematiko hutvÈ tÊÓi ratanÈni uddissa nikkhanto, tesaÑ me 
ÈnubhÈvena imaÑ udakaÑ udakaÑ viya mÈ ahosÊ”ti tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ 
guÓaÑ ÈvajjetvÈ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho”ti 
BuddhÈnussatiÑ anussaranto saparivÈro assasahassena udakapiÔÔhiÑ 
pakkhandi. SindhavÈ piÔÔhipÈsÈÓe viya pakkhandiÑsu. KhurÈnaÑ aggÈ 
neva2 temiÑsu. 

 So taÑ uttaritvÈ purato gacchanto aparampi nadiÑ disvÈ “ayaÑ kÈ 
nÈmÈ”ti pucchi. NÊlavÈhinÊ3 nÈma devÈti. KimassÈ parimÈÓanti. 
GambhÊratopi puthulatopi aÉÉhayojanaÑ devÈti. SesaÑ purimasadisameva. 
TaÑ pana nadiÑ disvÈ “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo”ti dhammÈnussatiÑ 
anussaranto pakkhandi. Tampi atikkamitvÈ gacchanto aparampi nadiÑ disvÈ 
“ayaÑ kÈ nÈmÈ”ti pucchi. CandÈbhÈgÈ nÈma devÈti. KimassÈ parimÈÓanti. 
GambhÊratopi puthulatopi yojanaÑ devÈti. SesaÑ purimasadisameva. 
______________________________________________________________ 
 1. AravacchÈ (SÊ), ÈravapacchÈ (SyÈ) 
 2. AggaggÈneva (SÊ) AÑ-®Ôha 1. 248; SaÑ-®Ôha 2. 225 piÔÔhesu pana passitabbaÑ. 
 3. NÊlavÈhanÈ (Ka) nalavÈhanÈ (SyÈ) 
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ImaÑ pana nadiÑ disvÈ “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti 
saÑghÈnussatiÑ anussaranto pakkhandi. TaÑ pana nadiÑ atikkamitvÈ 
gacchanto Satthu sarÊrato nikkhantÈ chabbaÓÓarasmiyo addasa. 
Nigrodharukkhassa sÈkhÈviÔapapalÈsÈni sovaÓÓamayÈni viya ahesuÑ. RÈjÈ 
cintesi “ayaÑ pana obhÈso neva candassa, na s|riyassa, na 
devamÈrabrahmanÈgasupaÓÓÈdÊnaÑ aÒÒatarassa, addhÈ ahaÑ SatthÈraÑ 
uddissa Ègacchanto MahÈgotamabuddhena diÔÔho bhavissÈmÊ”ti. So tÈvadeva 
assapiÔÔhito otaritvÈ onatasarÊro rasmi-anusÈrena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
manosilÈrase nimujjanto viya BuddharasmÊnaÑ anto pavisitvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi saddhiÑ amaccasahassena, SatthÈ tassa 
anupubbiÑ kathaÑ kathesi. DesanÈvasÈne rÈjÈ saparivÈro sotÈpattiphale 
patiÔÔhahi. Atha sabbeva uÔÔhahitvÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. SatthÈ “Ègamissati 
nu kho imesaÑ kulaputtÈnaÑ iddhimayapattacÊvaran”ti upadhÈrento “ime 
kulaputtÈ Paccekabuddhasahassassa cÊvarasahassaÑ adaÑsu, 
KassapasammÈsambuddhakÈle vÊsatiyÈ bhikkhusahassÈnampi 
vÊsaticÊvarasahassÈnipi adaÑsu, anacchariyaÑ imesaÑ 
iddhimayapattacÊvarÈgamanan”ti ÒatvÈ dakkhiÓahattaÑ pasÈretvÈ “etha 
bhikkhavo, caratha brahmacariyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti Èha. 
Te tÈvadeva aÔÔhaparikkhÈradharÈ vassasaÔÔhikattherÈ viya hutvÈ vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ paccorohitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdiÑsu. 

 Tepi vÈÓijakÈ rÈjakulaÑ gantvÈ raÒÒÈ pahitabhÈvaÑ ÈrocÈpetvÈ deviyÈ 
“Ègacchant|”ti vutte pavisitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Atha ne devÊ 
pucchi “tÈtÈ kiÑ kÈraÓÈ ÈgatÈtthÈ”ti. MayaÑ raÒÒÈ tumhÈkaÑ santikaÑ 
pahitÈ, tÊÓi kira no satasahassÈni dethÈti1. TÈtÈ atibahuÑ bhaÓatha, kiÑ 
tumhehi raÒÒo kataÑ, kismiÑ vo rÈjÈ pasanno ettakaÑ dhanaÑ dÈpesÊti. 
Devi na aÒÒaÑ kiÒci kataÑ, raÒÒo pana ekaÑ sÈsanaÑ ÈrocayimhÈti. SakkÈ 
pana tÈtÈ mayhaÑ Èrocetunti. SakkÈ devÊti. Tena hi tÈtÈ vadethÈti. Devi 
Buddho loke uppannoti. SÈpi taÑ sutvÈ purimanayeneva pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊrÈ 
tikkhattuÑ kiÒci asallakkhetvÈ catutthe vÈre “Buddho”ti padaÑ sutvÈ tÈtÈ 
imasmiÑ pade raÒÒÈ kiÑ dinnanti. SatasahassaÑ devÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdÈsi devÊti (SÊ) 
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TÈtÈ ananucchavikaÑ raÒÒÈ kataÑ evar|paÑ sÈsanaÑ sutvÈ tumhÈkaÑ 
satasahassaÑ dadamÈnena. AhaÑ hi vo mama duggatapaÓÓÈkÈre tÊÓi 
satasahassÈni dammi, aparampi tumhehi raÒÒo kiÑ Èrocitanti. Te 
idaÒcidaÒcÈti itarÈnipi dve sÈsanÈni ÈrocayiÑsu. DevÊ purimanayeneva 
pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊrÈ tikkhattuÑ kiÒci asallakkhetvÈ catutthe vÈre tatheva 
sutvÈ tÊÓi tÊÓi satasahassÈni dÈpesi. EvaÑ te sabbÈnipi dvÈdasa satasahassÈni 
labhiÑsu. 

 Atha ne devÊ pucchi “rÈjÈ kahaÑ tÈtÈ”ti. Devi “SatthÈraÑ uddissa 
pabbajissÈmÊ”ti gatoti. MayhaÑ tena kiÑ sÈsanaÑ dinnanti1. SabbaÑ kira 
tena tumhÈkaÑ issariyaÑ vissaÔÔhaÑ, tumhe kira yathÈruciyÈ sampattiÑ 
anubhavathÈti. AmaccÈ pana kahaÑ tÈtÈti. Tepi “raÒÒÈ saddhiÑyeva 
pabbajissÈmÈ”ti gatÈ devÊti. SÈ tesaÑ bariyÈyo pakkosÈpetvÈ ammÈ 
tumhÈkaÑ sÈmikÈ “raÒÒÈ saddhiÑ pabbajissÈmÈ”ti gatÈ, tumhe kiÑ 
karissathÈti. KiÑ pana tehi amhÈkaÑ sÈsanaÑ pahitaÑ devÊti. Tehi kira 
attano sampatti tumhÈkaÑ vissaÔÔhÈ, tumhe kira taÑ sampattiÑ yathÈruci 
paribhuÒjathÈti. Tumhe pana devi kiÑ karissathÈti. AmmÈ so tÈva rÈjÈ 
sÈsanaÑ sutvÈ2 magge Ôhitakova tÊhi satasahassehi tÊÓi ratanÈni p|jetvÈ 
kheÄapiÓÉaÑ viya sampattiÑ pahÈya “pabbajissÈmÊ”ti nikkhanto, mayÈ pana 
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ sÈsanaÑ sutvÈ tÊÓi ratanÈni navahi satasahassehi p|jitÈni, 
na kho panesÈ sampatti nÈma raÒÒoyeva dukkhÈ, mayhampi dukkhÈ eva. Ko 
raÒÒÈ chaÉÉitakheÄapiÓÉaÑ jÈÓukehi patiÔÔhahitvÈ mukhena gaÓhissati, na 
mayhaÑ sampattiyÈ attho, ahampi SatthÈraÑ uddissa gantvÈ pabbajissÈmÊti. 
Devi mayampi tumheheva saddhiÑ pabbajissÈmÈti. Sace sakkotha, sÈdhu 
ammÈti. Sakkoma devÊti. “SÈdhu ammÈ, tena hi ethÈ”ti rathasahassaÑ 
yojÈpetvÈ rathaÑ Èruyha tÈhi saddhiÑ nikkhamitvÈ antarÈmagge paÔhamaÑ 
nadiÑ disvÈ yathÈ raÒÒÈ puÔÔhaÑ, tatheva pucchitvÈ sabbapavattiÑ sutvÈ 
“raÒÒo gatamaggaÑ olokethÈ”ti vatvÈ “sindhavÈnaÑ padavalaÒjaÑ na 
passÈma devÊ”ti vutte “rÈjÈ tÊÓi ratanÈni uddissa nikkhanto saccakiriyaÑ 
katvÈ gato bhavissati. Ahampi tÊÓi ratanÈni uddissa nikkhantÈ, tesameva 
anubhÈvena idaÑ udakaÑ udakaÑ viya mÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Na dinnanti (Ka) 2. RÈjÈ hutvÈ (SÊ) 
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ahosÊ”ti tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓaÑ anussaritvÈ rathasahassaÑ pesesi. 
UdakaÑ piÔÔhipÈsÈÓasadisaÑ ahosi. CakkÈnaÑ aggagganemivaÔÔiyo neva 
temiÑsu. Eteneva upÈyena itarÈ dve nadiyo uttari. 

 Atha SatthÈ tassÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ yathÈ attano santike nisinnÈ 
bhikkh| na paÒÒÈyanti, evamakÈsi. SÈpi gacchantÊ gacchantÊ Satthu sarÊrato 
nikkhantÈ chabbaÓÓarasmiyo disvÈ tatheva cintetvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ pucchi “bhante MahÈkappino 
tumhÈkaÑ uddissa nikkhanto Ègatettha maÒÒe, kahaÑ so, amhÈkampi naÑ 
dassethÈ”ti. NisÊdatha tÈva, idheva naÑ passissathÈti. TÈ sabbÈpi tuÔÔhacittÈ 
“idheva kira nisinnÈ sÈmike passissÈmÈ”ti nisÊdiÑsu. SatthÈ tÈsaÑ 
anupubbiÑ kathaÑ kathesi, AnojÈdevÊ desanÈvasÈne saparivÈrÈ 
sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. MahÈkappinatthero tÈsaÑ vaÉÉhitadhammadesanaÑ 
suÓanto saparivÈro saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi, tasmiÑ khaÓe 
SatthÈ tÈsaÑ te bhikkh| arahattappatte dassesi. TÈsaÑ kira ÈgatakkhaÓeyeva 
attano sÈmike kÈsÈvadhare muÓÉakasÊse disvÈ cittaÑ ekaggaÑ na bhaveyya, 
tena maggaphalÈni pattuÑ na sakkuÓeyyuÑ. TasmÈ acalasaddhÈya 
patiÔÔhitakÈle tÈsaÑ te bhikkh| arahattappatteyeva dassesi. 

 TÈpi te disvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante tumhÈkaÑ tÈva 
pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pattan”ti vatvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ 
ÔhitÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. EvaÑ kira vutte “SatthÈ UppalavaÓÓÈya 
ÈgamanaÑ cintesÊ”ti ekacce vadanti. SatthÈ pana tÈ upÈsikÈyo Èha 
“SÈvatthiÑ gantvÈ bhikkhunÊ-upassaye pabbajethÈ”ti. TÈ anupubbena 
janapadacÈrikaÑ caramÈnÈ antarÈmagge mahÈjanena 
abhihaÔasakkÈrasammÈnÈ padasÈva vÊsayojanasatikaÑ gantvÈ bhikkhunÊ-
upassaye pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SatthÈpi bhikkhusahassaÑ ÈdÈya 
ÈkÈseneva JetavanaÑ agamÈsi. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ MahÈkappino 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊsu “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti udÈnaÑ udÈnento 
vicarati. Bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ “bhante MahÈkappino ‘aho sukhaÑ, 
aho sukhan’ti udÈnaÑ udÈnento vicarati, attano kÈmasukhaÑ rajjasukhaÑ 
Èrabbha kathesi maÒÒe”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ 
Kappina kÈmasukhaÑ 
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rajjasukhaÑ Èrabbha udÈnaÑ udÈnesÊ”ti. BhagavÈ me bhante taÑ Èrabbha 
udÈnabhÈvaÑ vÈ anudÈnabhÈvaÑ vÈ jÈnÈtÊti, SatthÈ “na bhikkhave mama 
putto kÈmasukhaÑ rajjasukhaÑ Èrabbha udÈnaÑ udÈneti, puttassa pana me 
dhammapÊti nÈma dhammarati nÈma uppajjati, so amatamahÈnibbÈnaÑ 
Èrabbha eva udÈnaÑ udÈnesÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 79. “DhammapÊti sukhaÑ seti, vippasannena cetasÈ. 
 Ariyappavedite dhamme, sadÈ ramati paÓÉito”ti. 

 Tattha dhammapÊtÊti dhammapÈyako, dhammaÑ pivantoti attho. 
Dhammo ca nÈmesa na sakkÈ bhÈjanena yÈgu-ÈdÊni viya pÈtuÑ, 
navavidhaÑ pana lokuttaradhammaÑ nÈmakÈyena phusanto ÈrammaÓato 
sacchikaronto pariÒÒÈbhisamayÈdÊhi dukkhÈdÊni ariyasaccÈni paÔivijjhanto 
dhammaÑ pivati nÈma. SukhaÑ setÊti desanÈmattamevetaÑ, cat|hipi 
iriyÈpathehi sukhaÑ viharatÊti attho. VippasannenÈti anÈvilena 
nirupakkilesena. Ariyappavediteti BuddhÈdÊhi ariyehi pavedite 
satipaÔÔhÈnÈdibhede bodhipakkhiyadhamme. SadÈ ramatÊti evar|po 
dhammapÊti vippasannena cetasÈ viharanto paÓÉiccena samannÈgato sadÈ 
ramati abhiramatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesunti. 
 

MahÈkappinattheravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. PaÓÉitasÈmaÓeravatthu 

 UdakaÑ hi nayantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PaÓÉitasÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. 

 AtÊte kira KassapasammÈsambuddho vÊsatikhÊÓÈsavasahassaparivÈro 
BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. ManussÈ attano balaÑ sallakkhetvÈ aÔÔhapi dasapi ekato 
hutvÈ ÈgantukadÈnÈdÊni adaÑsu. AthekadivasaÑ SatthÈ 
bhattakiccapariyosÈne evaÑ anumodanamakÈsi– 

“UpÈsakÈ idha ekacco ‘attano santakameva dÈtuÑ vaÔÔati, kiÑ 
parena samÈdapitenÈ’ti attanÈva dÈnaÑ deti, paraÑ na 
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samÈdapeti. So nibbattanibbattaÔÔhÈne bhogasampadaÑ labhati, no 
parivÈrasampadaÑ. Ekacco paraÑ samÈdapeti, attanÈ na deti. So 
nibbattanibbattaÔÔhÈne parivÈrasampadaÑ labhati, no bhogasampadaÑ. 
Ekacco attanÈpi na deti, parampi na samÈdapeti. So 
nibbattanibbattaÔÔhÈne neva bhogasampadaÑ labhati, na 
parivÈrasampadaÑ, vighÈsÈdova hutvÈ jÊvati. Ekacco attanÈ ca deti, 
paraÒca samÈdapeti. So nibbattanibbattaÔÔhÈne bhogasampadampi 
labhati parivÈrasampadampÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ samÊpe Ôhito eko paÓÉitapuriso cintesi “ahaÑ dÈni tathÈ 
karissÈmi, yathÈ me dvepi sampattiyo bhavissantÊ”ti. So SatthÈraÑ vanditvÈ 
Èha “bhante svÈtanÈya1 mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti. Kittakehi te 
bhikkh|hi atthoti. Kittako pana vo bhante parivÈroti. VÊsati 
bhikkhusahassÈnÊti. Bhante sabbehi saddhiÑ svÈtanÈya mayhaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhathÈti. SatthÈ adhivÈsesi. So gÈmaÑ pavisitvÈ “ammatÈtÈ svÈtanÈya 
mayÈ Buddhappamukho bhikkhusaÑgho nimantito, tumhe yattakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ dÈtuÑ sakkhissatha, tattakÈnaÑ dÈnaÑ dethÈ”ti ÈrocetvÈ 
vicaranto attano attano balaÑ sallakkhetvÈ “mayaÑ dasannaÑ dassÈma, 
mayaÑ vÊsatiyÈ, mayaÑ satassa, mayaÑ paÒcasatÈnan”ti vutte sabbesaÑ 
vacanaÑ Èdito paÔÔhÈya paÓÓe Èropesi. 

 Tena ca samayena tasmiÑ nagare atiduggatabhÈveneva 
“mahÈduggato”ti paÒÒÈto eko puriso atthi, so tampi sammukhÈgataÑ disvÈ 
samma mahÈduggata mayÈ svÈtanÈya Buddhappamukho bhikkhusaÑgho 
nimantito, sve nagaravÈsino dÈnaÑ dassanti, tvaÑ kati bhikkh| bhojessasÊti. 
SÈmi mayhaÑ kiÑ bhikkh|hi, bhikkh|hi nÈma sadhanÈnaÑ attho, mayhaÑ 
pana sve yÈgu-atthÈya taÓÉulanÈÄimattampi natthi, ahaÑ bhatiÑ katvÈ 
jÊvÈmi, kiÑ me bhikkh|hÊti. SamÈdapakena nÈma byattena bhavitabbaÑ. 
TasmÈ so tena “natthÊ”ti vuttepi tuÓhÊbh|to ahutvÈ2 evamÈha “samma 
mahÈduggata imasmiÑ nagare subhojanaÑ bhuÒjitvÈ sukhumavatthaÑ 
nivÈsetvÈ nÈnÈbharaÓapaÔipaÓÉitÈ sirisayane sayamÈnÈ bah| janÈ sampattiÑ 
anubhavanti, tvaÑ pana divasaÑ bhatiÑ katvÈ kucchip|raÓamattampi na 
labhasi, 
______________________________________________________________ 
 1. Sve (SÊ, SyÈ, Ka) 2. AnÈgantvÈ (SÊ), ahutvÈ ÈgantvÈ (Ka) 
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evaÑ santepi ‘ahaÑ pubbe puÒÒaÑ akatattÈ kiÒci na labhÈmÊ’ti na jÈnÈsÊ”ti. 
JÈnÈmi sÈmÊti. Atha kasmÈ idÈni puÒÒaÑ na karosi, tvaÑ yuvÈ 
balasampanno, kiÑ tayÈ bhatiÑ katvÈpi yathÈbalaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ na 
vaÔÔatÊti. So tasmiÑ kathenteyeva saÑvegappatto hutvÈ “mayhampi ekaÑ 
bhikkhuÑ paÓÓe Èropehi, kiÒcideva bhatiÑ katvÈ ekassa bhikkhaÑ 
dassÈmÊ”ti Èha. Itaro “kiÑ ekena bhikkhunÈ1 paÓÓe ÈropitenÈ”ti na Èropesi. 
MahÈduggatopi gehaÑ gantvÈ bhariyaÑ Èha “bhadde nagaravÈsino sve 
saÑghabhattaÑ karissanti, ahampi samÈdapakena ‘ekassa bhikkhaÑ dehÊ’ti 
vutto, mayampi sve ekassa bhikkhaÑ dassÈmÈ”ti. Athassa bhariyÈ “mayaÑ 
daliddÈ, kasmÈ tayÈ sampaÔicchitan”ti avatvÈva “sÈmi bhaddakaÑ te kataÑ, 
mayaÑ pubbepi kiÒci adatvÈ idÈni duggatÈ jÈtÈ, mayaÑ ubhopi bhatiÑ 
katvÈ ekassa bhikkhaÑ dassÈma sÈmÊ”ti vatvÈ ubhopi gehÈ nikkhamitvÈ 
bhatiÔÔhÈnaÑ agamaÑsu. 

 MahÈseÔÔhi taÑ disvÈ “kiÑ samma mahÈduggata bhatiÑ karissasÊ”ti 
pucchi. Œma ayyÈti. KiÑ karissasÊti. YaÑ tumhe kÈressatha, taÑ 
karissÈmÊti. “Tena hi mayaÑ sve dve tÊÓi bhikkhusatÈni bhojessÈma, ehi, 
dÈr|ni phÈlehÊ”ti vÈsipharasuÑ nÊharitvÈ dÈpesi. MahÈduggato daÄhaÑ 
kacchaÑ bandhitvÈ mahussÈhappatto vÈsiÑ pahÈya pharasuÑ gaÓhanto, 
pharasuÑ pahÈya vÈsiÑ gaÓhanto dÈr|ni phÈleti. Atha naÑ seÔÔhi Èha 
“samma tvaÑ ajja ativiya ussÈhappatto kammaÑ karosi, kiÑ nu kho 
kÈraÓan”ti. SÈmi ahaÑ sve ekaÑ bhikkhuÑ bhojessÈmÊti. TaÑ sutvÈ seÔÔhi 
pasannamÈnaso cintesi “aho iminÈ dukkaraÑ kataÑ, ‘ahaÑ duggato’ti 
tuÓhÊbhÈvaÑ anÈpajjitvÈ ‘bhatiÑ katvÈ ekaÑ bhikkhuÑ bhojessÈmÊ’ti 
vadatÊ”ti. SeÔÔhibhariyÈpi tassa bhariyaÑ disvÈ “amma kiÑ kammaÑ 
karissasÊ”ti pucchitvÈ “yaÑ tumhe kÈressatha, taÑ karomÊ”ti vutte 
udukkhalasÈlaÑ pavesetvÈ suppamusalÈdÊni dÈpesi. SÈ naccantÊ viya 
tuÔÔhapahaÔÔhÈ vÊhiÑ koÔÔeti ceva ophuÓÈti ca. Atha naÑ seÔÔhibhariyÈ 
pucchi “amma tvaÑ ativiya tuÔÔhapahaÔÔhÈ kammaÑ karosi, kiÑ nu kho 
kÈraÓan”ti. Ayye imaÑ bhatiÑ katvÈ mayampi ekaÑ bhikkhuÑ 
bhojessÈmÈti. TaÑ sutvÈ seÔÔhibhariyÈpi tassaÑ “aho vatÈyaÑ 
dukkarakÈrikÈ”ti pasÊdi. SeÔÔhi mahÈduggatassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ekabhikkhuno (Ka) 
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dÈr|naÑ phÈlitakÈle “ayaÑ te bhatÊ”ti sÈlÊnaÑ catasso nÈÄiyo dÈpetvÈ “ayaÑ 
te tuÔÔhidÈyo”ti aparÈpi catasso nÈÄiyo dÈpesi. 

 So gehaÑ gantvÈ bhariyaÑ Èha “mayÈ bhatiÑ katvÈ sÈli laddho, ayaÑ 
nivÈpo bhavissati, tayÈ laddhÈya bhatiyÈ dadhitelakaÔukabhaÓÉÈni 
gaÓhÈhÊ”ti. SeÔÔhibhariyÈpi puna tassÈ ekaÑ sappikaroÔikaÒceva1 
dadhibhÈjanaÒca kaÔukabhaÓÉaÒca suddhataÓÉulanÈÄiÒca dÈpesi. Iti ca 
ubhinnampi nava taÓÉulanÈÄiyo ahesuÑ. Te “deyyadhammo no laddho”ti 
tuÔÔhahaÔÔhÈ pÈtova uÔÔhahiÑsu. BhariyÈ mahÈduggataÑ Èha “gaccha sÈmi, 
paÓÓaÑ pariyesitvÈ ÈharÈ”ti. So antarÈpaÓe paÓÓaÑ adisvÈ nadÊtÊraÑ gantvÈ 
“ajja ayyÈnaÑ bhojanaÑ dÈtuÑ labhissÈmÊ”ti pahaÔÔhamÈnaso gÈyanto 
paÓÓaÑ uccinati. MahÈjÈlaÑ khipitvÈ Ôhito kevaÔÔo “mahÈduggatassa 
saddena bhavitabban”ti taÑ pakkositvÈ pucchi “ativiya tuÔÔhacitto gÈyasi, 
kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. PaÓÓaÑ uccinÈmi sammÈti. KiÑ karissasÊti. EkaÑ 
bhikkhuÑ bhojessÈmÊti. Aho sukhito bhikkhu, so tava kiÑ paÓÓaÑ 
khÈdissatÊti2. KiÑ karomi samma, attanÈ laddhapaÓÓena bhojessÈmÊti. Tena 
hi ehÊti. KiÑ karomi sammÈti. Ime macche gahetvÈ pÈdagghanakÈni 
aÉÉhagghanakÈni kahÈpaÓagghanakÈni ca uddÈnÈni karohÊti. So tathÈ akÈsi. 
Baddhabaddhe macche nagaravÈsino nimantitanimantitÈnaÑ bhikkh|naÑ 
atthÈya hariÑsu. Tassa macchuddÈnÈni karontasseva bhikkhÈcÈravelÈ 
pÈpuÓi. So velaÑ sallakkhetvÈ “gamissÈmahaÑ samma, ayaÑ bhikkh|naÑ 
ÈgamanavelÈ”ti Èha. Atthi pana kiÒci macchuddÈnanti. Natthi samma 
sabbÈni khÊÓÈnÊti. “Tena hi mayÈ attano atthÈya vÈlukÈya nikhaÓitvÈ cattÈro 
rohitamacchÈ ÔhapitÈ, sace bhikkhuÑ bhojetukÈmosi, ime gahetvÈ gacchÈ”ti 
te macche tassa adÈsi. 

 TaÑ divasaÑ pana SatthÈ pacc|sakÈle lokaÑ volokento mahÈduggataÑ 
attano ÒÈÓajÈlassa anto paviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento 
“mahÈduggato ‘ekaÑ bhikkhuÑ bhojessÈmÊ’ti 
______________________________________________________________ 
 1. Sappikar−ÉakaÒceva (SyÈ) 
 2. Aho suhito bhikkhu yo tava paÓÓaÑ khÈdissatÊti (SyÈ) 
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bhariyÈya saddhiÑ hiyyo bhatiÑ akÈsi, kataraÑ nu kho bhikkhuÑ 
labhissatÊ”ti cintetvÈ “manussÈ paÓÓe ÈropitasaÒÒÈya bhikkh| gahetvÈ 
attano attano gehesu nisÊdÈpessanti, mahÈduggato maÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ 
bhikkhuÑ na labhissatÊ”ti upadhÈresi. BuddhÈ kira duggatesu anukampaÑ 
karonti. TasmÈ SatthÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ “mahÈduggataÑ 
sa~gaÓhissÈmÊ”ti GandhakuÔiÑ pavisitvÈ nisÊdi. MahÈduggatepi macche 
gahetvÈ gehaÑ pavisante Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ 
dassesi. So “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti olokento “hiyyo mahÈduggato ‘ekassa 
bhikkhuno bhikkhaÑ dassÈmÊ”ti attano bhariyÈya saddhiÑ bhatiÑ akÈsi, 
kataraÑ nu kho bhikkhuÑ labhissatÊ”ti cintetvÈ “natthetassa aÒÒo bhikkhu, 
SatthÈ pana mahÈduggatassa sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti GandhakuÔiyaÑ nisinno. 
MahÈduggato attano upakappanakaÑ yÈgubhattaÑ paÓÓas|peyyampi 
TathÈgatassa dadeyya, “yaÑn|nÈhaÑ mahÈduggatassa gehaÑ gantvÈ 
bhattakÈrakakammaÑ kareyyan”ti aÒÒÈtakavesena tassa gehasamÊpaÑ 
gantvÈ “atthi nu kho kassaci kiÒci bhatiyÈ kÈtabban”ti pucchi. MahÈduggato 
taÑ disvÈ Èha “samma kiÑ kammaÑ karissasÊ”ti. AhaÑ sÈmi sabbasippiko, 
mayhaÑ ajÈnanasippaÑ nÈma natthi, yÈgubhattÈdÊnipi sampÈdetuÑ 
jÈnÈmÊti. Samma mayaÑ tava kammena atthikÈ, tuyhaÑ pana kiÒci 
dÈtabbaÑ bhatiÑ na passÈmÈti. KiÑ pana te kattabbanti. Ekassa bhikkhussa 
bhikkhaÑ dÈtukÈmomhi, tassa yÈgubhattasaÑvidhÈnaÑ icchÈmÊti. Sace 
bhikkhussa bhikkhaÑ dassasi, na me bhatiyÈ attho, kiÑ mama puÒÒaÑ na 
vaÔÔatÊti. EvaÑ sante sÈdhu samma, pavisÈti. So tassa gehaÑ pavisitvÈ 
telataÓÉulÈdÊni ÈharÈpetvÈ “gaccha, attano pattabhikkhuÑ ÈnehÊ”ti taÑ 
uyyojesi. DÈnaveyyÈvaÔikopi paÓÓe ÈropitaniyÈmeneva tesaÑ tesaÑ gehÈni 
bhikkh| pahiÓi. 

 MahÈduggato tassa santikaÑ gantvÈ “mayhaÑ pattabhikkhuÑ dehÊ”ti 
Èha. So tasmiÑ khaÓe satiÑ labhitvÈ “ahaÑ tava bhikkhuÑ pamuÔÔho”ti Èha. 
MahÈduggato tikhiÓÈya sattiyÈ kucchiyaÑ pahaÔo viya “sÈmi kasmÈ maÑ 
nÈsesi, ahaÑ tayÈ hiyyo samÈdapito bhariyÈya saddhiÑ divasaÑ bhatiÑ 
katvÈ ajja pÈtova paÓÓatthÈya nadÊtÊre ÈhiÓÉitvÈ Ègato, dehi me ekaÑ 
bhikkhun”ti bÈhÈ paggayha paridevi. ManussÈ 
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sannipatitvÈ “kimetaÑ mahÈduggatÈ”ti pucchiÑsu. So tamatthaÑ Èrocesi. 
Te veyyÈvaÔikaÑ pucchiÑsu “saccaÑ kira samma tayÈ esa ‘bhatiÑ katvÈ 
ekassa bhikkhussa bhikkhaÑ dehÊ’ti samÈdapito”ti. Œma ayyÈti. BhÈriyaÑ 
te kammaÑ kataÑ, yo tvaÑ ettake bhikkh| saÑvidahanto etassa ekaÑ 
bhikkhuÑ nÈdÈsÊti. So tesaÑ vacanena ma~kubh|to taÑ Èha “samma 
mahÈduggata mÈ maÑ nÈsayi, ahaÑ tava kÈraÓÈ mahÈvihesaÑ patto, 
manussÈ paÓÓe ÈropitaniyÈmena attano attano pattabhikkh| nayiÑsu, attano 
gehe nisinnabhikkhuÑ nÊharitvÈ dento nÈma natthi, SatthÈ pana mukhaÑ 
dhovitvÈ GandhakuÔiyameva nisinno, rÈjayuvarÈjasenÈpati-Èdayo Satthu 
GandhakuÔito nikkhamanaÑ olokentÈ nisinnÈ Satthu pattaÑ gahetvÈ 
gamissÈmÈ”ti. BuddhÈ nÈma duggate anukampaÑ karonti, tvaÑ vihÈraÑ 
gantvÈ ‘duggatomhi bhante, mama sa~gahaÑ karothÈ’ti SatthÈraÑ vanda, 
sace te puÒÒaÑ atthi, addhÈ lacchasÊ”ti. 

 So vihÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ aÒÒesu divasesu vihÈre 
vighÈsÈdabhÈvena diÔÔhattÈ rÈjayuvarÈjÈdayo “mahÈduggata na tÈva 
bhattakÈlo, kasmÈ tvaÑ ÈgacchasÊ”ti ÈhaÑsu. So “jÈnÈmi sÈmi, ‘na tÈva 
bhattakÈlo’ti. SatthÈraÑ pana vandituÑ ÈgacchÈmÊ”ti vadanto gantvÈ 
GandhakuÔiyÈ ummÈre sÊsaÑ ÔhapetvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante 
imasmiÑ nagare mayÈ duggatataro natthi, avassayo me hotha, karotha me 
sa~gahan”ti Èha. SatthÈ GandhakuÔidvÈraÑ vivaritvÈ pattaÑ nÊharitvÈ tassa 
hatthe Ôhapesi. So cakkavattisiriÑ patto viya ahosi. RÈjayuvarÈjÈdayo 
aÒÒamaÒÒassa mukhÈni olokayiÑsu. SatthÈrÈ dinnapattaÒhi koci 
issariyavasena gahetuÑ samattho nÈma natthi. EvaÑ pana vadiÑsu “samma 
mahÈduggata Satthu pattaÑ amhÈkaÑ dehi, ettakaÑ nÈma te dhanaÑ 
dassÈma, tvaÑ duggato dhanaÑ gaÓhÈhi, kiÑ te pattenÈ’ti. MahÈduggato 
“na kassaci dassÈmi, na me dhanena attho, SatthÈraÑyeva bhojessÈmÊ”ti 
Èha. AvasesÈ taÑ yÈcitvÈ pattaÑ alabhitvÈ nivattiÑsu. RÈjÈ pana 
“mahÈduggato dhanena palobhiyamÈnopi Satthu pattaÑ na deti, SatthÈrÈ ca 
sayaÑ dinnapattaÑ koci gahetuÑ na sakkoti, imassa deyyadhammo nÈma 
kittako bhavissati, iminÈ deyyadhammassa dinnakÈle SatthÈraÑ ÈdÈya 
gehaÑ netvÈ mayhaÑ sampÈditaÑ ÈhÈraÑ dassÈmÊ”ti cintetvÈ SatthÈrÈ 
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saddhiÑyeva agamÈsi. Sakkopi devarÈjÈ 
yÈgukhajjakabhattas|peyyapaÓÓÈdÊni sampÈdetvÈ Satthu nisÊdanÈrahaÑ 
ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nisÊdi. 

 MahÈduggato SatthÈraÑ netvÈ “pavisatha bhante”ti Èha. 
VasanagehaÒcassa nÊcaÑ hoti, anonatena pavisituÑ na sakkÈ. BuddhÈ ca 
nÈma gehaÑ pavisantÈ na onamitvÈ pavisanti. GehaÒhi pavisanakÈle 
mahÈpathavÊ vÈ heÔÔhÈ ogacchati, gehaÑ vÈ uddhaÑ gacchati. IdaÑ tesaÑ 
sudinnadÈnassa phalaÑ. Puna nikkhamitvÈ gatakÈle sabbaÑ pÈkatikameva 
hoti. TasmÈ SatthÈ Ôhitakova gehaÑ pavisitvÈ Sakkena paÒÒattÈsane nisÊdi. 
Satthari nisinne rÈjÈ Èha “samma mahÈduggata tayÈ amhÈkaÑ yÈcantÈnampi 
Satthu patto na dinno, passÈma tÈva, kÊdiso te Satthu sakkÈro kato”ti. 
Athassa Sakko yÈgukhajjakÈdÊni vivaritvÈ dassesi. TesaÑ vÈsagandho 
sakalanagaraÑ chÈdetvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ yÈgu-ÈdÊni oloketvÈ BhagavantaÑ Èha 
“bhante ‘ahaÑ mahÈduggatassa deyyadhammo kittako bhavissati, iminÈ 
deyyadhamme dinne SatthÈraÑ gehaÑ netvÈ attano sampÈditaÑ ÈhÈraÑ 
dassÈmÊ’ti cintetvÈ Ègato, mayÈ evar|po ÈhÈro na diÔÔhapubbo, mayi idha 
Ôhite mahÈduggato kilameyya, gacchÈmahan”ti SatthÈraÑ vanditvÈ pakkÈmi. 
Sakkopi SatthÈraÑ yÈgu-ÈdÊni datvÈ sakkaccaÑ parivisi. SatthÈpi 
katabhattakicco anumodanaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 

 Sakko mahÈduggatassa saÒÒaÑ adÈsi. So pattaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ 
anugacchi. Sakko nivattitvÈ mahÈduggatassa gehadvÈre Ôhito ÈkÈsaÑ 
olokesi. TÈvadeva ÈkÈsato sattaratanavassaÑ vassitvÈ tassa gehe 
sabbabhÈjanÈni p|retvÈ sakalaÑ gehaÑ p|resi. Tassa gehe okÈso nÈhosi. 
Tassa bhariyÈ dÈrake hatthesu gahetvÈ nÊharitvÈ bahi aÔÔhÈsi. So SatthÈraÑ 
anugantvÈ nivatto dÈrake bahi disvÈ “kiÑ idan”ti pucchi. SÈmi sakalaÑ no 
gehaÑ sattahi ratanehi puÓÓaÑ, pavisituÑ okÈso natthÊti. So “ajjeva me 
dÈnena vipÈko dinno”ti cintetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “kasmÈ 
ÈgatosÊ”ti vutte Èha “deva gehaÑ me sattahi ratanehi puÓÓaÑ, taÑ dhanaÑ 
gaÓhathÈ”ti. RÈjÈ “aho 
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BuddhÈnaÑ dinnadÈnaÑ, ajjeva matthakaÑ pattan”ti cintetvÈ taÑ Èha “kiÑ 
te laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti. DhanaharaÓatthÈya sakaÔasahassaÑ devÈti. RÈjÈ 
sakaÔasahassaÑ pesetvÈ dhanaÑ ÈharÈpetvÈ rÈja~gaÓe okirÈpesi. 
TÈlappamÈÓo rÈsi ahosi. RÈjÈ nÈgare sannipÈtÈpetvÈ “imasmiÑ nagare atthi 
kassaci ettakaÑ dhanan”ti pucchi. Natthi devÈti. EvaÑ mahÈdhanassa kiÑ 
kÈtuÑ vaÔÔatÊti. SeÔÔhiÔÔhÈnaÑ dÈtuÑ vaÔÔati devÈti. RÈjÈ tassa 
mahÈsakkÈraÑ katvÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ dÈpesi. 

 Athassa pubbe ekassa seÔÔhino gehaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ “ettha jÈte 
gacche harÈpetvÈ gehaÑ uÔÔhÈpetvÈ vasÈhÊ”ti Èha. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ 
sodhetvÈ samaÑ katvÈ bh|miyÈ khaÒÒamÈnÈya aÒÒamaÒÒaÑ Èhacca 
nidhikumbhiyo uÔÔhahiÑsu. Tena raÒÒo Èrocite “tava puÒÒena nibbattÈ, 
tvameva gaÓhÈhÊ”ti Èha. So gehaÑ kÈretvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adÈsi. Tato parampi yÈvatÈyukaÑ tiÔÔhanto 
puÒÒÈni karitvÈ ÈyupariyosÈne devaloke nibbatto. 

 EkaÑ BuddhantaraÑ dibbasampattiÑ anubhavitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde tato cuto SÈvatthiyaÑ SÈriputtattherass|paÔÔhÈkakule 
seÔÔhidhÊtu kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. AthassÈ mÈtÈpitaro gabbhassa 
patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ1 gabbhaparihÈraÑ adaÑsu. TassÈ aparena samayena 
evar|po dohaÄo uppajji “aho vatÈhaÑ DhammadesanÈpatiÑ ÈdiÑ katvÈ 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ rohitamaccharasena dÈnaÑ datvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni nivÈsetvÈ Èsanapariyante nisinnÈ tesaÑ bhikkh|naÑ 
ucchiÔÔhabhattaÑ paribhuÒjeyyan”ti. SÈ mÈtÈpit|naÑ ÈrocetvÈ tathÈ akÈsi, 
dohaÄo paÔipassambhi. AthassÈ tato aparesupi sattasu ma~galesu 
rohitamaccharaseneva DhammasenÈpatittherappamukhÈni paÒca 
bhikkhusatÈni bhojesuÑ. SabbaÑ TissakumÈrassa vatthumhi 
vuttaniyÈmeneva veditabbaÑ. Ayamassa pana mahÈduggatakÈle dinnassa 
rohitamaccharasadÈnasseva nissando. NÈmaggahaÓadivase panassa “bhante 
dÈsassa vo sikkhÈpadÈni dethÈ”ti mÈtarÈ vutte thero Èha “konÈmo ayaÑ 
dÈrako”ti. Bhante imassa dÈrakassa kucchiyaÑ paÔisandhiggahaÓato 
paÔÔhÈya imasmiÑ gehe jaÄÈ eÄam|gÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. SutvÈ (SÊ) 
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paÓÉitÈ jÈtÈ, tasmÈ me puttassa PaÓÉitotveva nÈmaÑ bhavissatÊti. Thero 
sikkhÈpadÈni adÈsi. JÈtadivasato paÔÔhÈya panassa “nÈhaÑ mama puttassa 
ajjhÈsayaÑ bhindissÈmÊ”ti mÈtu cittaÑ uppajji. So sattavassikakÈle mÈtaraÑ 
Èha “amma therassa santike pabbajissÈmÊ”ti. “SÈdhu tÈta, ‘ahaÑ tava 
ajjhÈsayaÑ na bhindissÈmi’cceva manaÑ uppÈdesin”ti vatvÈ theraÑ 
nimantetvÈ bhojetvÈ “bhante dÈso vo pabbajitukÈmo, ahaÑ imaÑ 
sÈyanhasamaye vihÈraÑ ÈnessÈmÊ”ti theraÑ uyyojetvÈ ÒÈtake 
sannipÈtÈpetvÈ “mama puttassa gihikÈle kattabbasakkÈraÑ ajjeva 
karissÈmÈ”ti mahantaÑ sakkÈraÑ kÈretvÈ taÑ ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ “imaÑ 
bhante pabbÈjethÈ”ti therassa adÈsi. 

 Thero pabbajjÈya dukkarabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ “karissÈmahaÑ bhante 
tumhÈkaÑ ovÈdan”ti vutte “tena hi ehÊ”ti kese temetvÈ 
tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjesi. MÈtÈpitaropissa sattÈhaÑ 
vihÈreyeva vasantÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
rohitamaccharaseneva dÈnaÑ datvÈ sattame divase sÈyaÑ gehaÑ 
agamaÑsu. Thero aÔÔhame divase antogÈmaÑ gacchanto taÑ ÈdÈya 
gacchati, bhikkhusaÑghena saddhiÑ nÈgamÈsi. KiÑ kÈraÓÈ? NatÈvassa 
pattacÊvaraggahaÓÈni vÈ iriyÈpatho vÈ pÈsÈdiko hoti, apica vihÈre therassa 
kattabbavattaÑ atthi. Thero hi1 bhikkhusaÑghe antogÈmaÑ paviÔÔhe 
sakalavihÈraÑ vicaranto asammajjanaÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ tucchabhÈjanesu 
pÈnÊyaparibhojanÊyÈni upaÔÔhapetvÈ dunnikkhittÈni maÒcapÊÔhÈdÊni 
paÔisÈmetvÈ pacchÈ gÈmaÑ pavisati. Apica “aÒÒatitthiyÈ tucchavihÈraÑ 
pavisitvÈ ‘passatha samaÓassa Gotamassa sÈvakÈnaÑ nisinnaÔÔhÈnÈnÊ’ti 
vattuÑ mÈ labhiÑs|”ti sakalavihÈraÑ paÔijaggitvÈ pacchÈ gÈmaÑ pavisati. 
TasmÈ taÑ divasampi sÈmaÓerena pattacÊvaraÑ gÈhÈpetvÈ divÈtaraÑ 
piÓÉÈya pÈvisi. 

 SÈmaÓero upajjhÈyena saddhiÑ gacchanto antarÈmagge mÈtikaÑ disvÈ 
“bhante idaÑ kiÑnÈmÈ”ti pucchi. MÈtikÈ nÈma sÈmaÓerÈti. ImÈya kiÑ 
karontÊti. Ito cito ca udakaÑ ÈharitvÈ attano sassakammaÑ sampÈdentÊti. 
KiÑ pana bhante udakassa cittaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Theropi ca (SÊ, SyÈ) 

 



368 KhuddakanikÈya     

atthÊti. NatthÈvusoti. Evar|paÑ acittakaÑ attano icchitaÔÔhÈnaÑ haranti 
bhanteti. ŒmÈvusoti. So cintesi “sace evar|pampi acittakaÑ attano 
icchiticchitaÔÔhÈnaÑ haritvÈ1 kammaÑ karonti, kasmÈ sacittakÈpi cittaÑ 
attano vase vattetvÈ samaÓadhammaÑ kÈtuÑ na sakkhissantÊ”ti. Atheso 
purato gacchanto usukÈre saradaÓÉakaÑ aggimhi tÈpetvÈ akkhikoÔiyÈ 
oloketvÈ ujukaÑ karonte disvÈ “ime bhante ke nÈmÈ”ti pucchi. UsukÈrÈ 
nÈmÈvusoti. KiÑ panete karontÊti. Aggimhi tÈpetvÈ saradaÓÉakaÑ ujuÑ 
karontÊti. Sacittako bhante esoti. Acittako Èvusoti. So cintesi “sace acittakaÑ 
gahetvÈ aggimhi tÈpetvÈ ujuÑ karonti, kasmÈ sacittakÈpi attano cittaÑ vase 
vattetvÈ samaÓadhammaÑ kÈtuÑ na sakkhissantÊ”ti. Atheso purato 
gacchanto dÈr|ni araneminÈbhi-ÈdÊni tacchante disvÈ “bhante ime ke 
nÈmÈ”ti pucchi. TacchakÈ nÈmÈvusoti. KiÑ panete karontÊti. DÈr|ni gahetvÈ 
yÈnakÈdÊnaÑ cakkÈdÊni karonti Èvusoti. EtÈni pana sacittakÈni bhanteti. 
AcittakÈni Èvusoti. Athassa etadahosi “sace acittakÈni kaÔÔhakali~garÈni 
gahetvÈ cakkÈdÊni karonti, kasmÈ sacittakÈ attano cittaÑ vase vattetvÈ 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ na sakkhissantÊ”ti. So imÈni kÈraÓÈni disvÈ “bhante 
sace tumhÈkaÑ pattacÊvare tumhe gaÓheyyÈtha, ahaÑ nivatteyyan”ti. Thero 
“ayaÑ adhunÈ pabbajito daharasÈmaÓero maÑ anubandhamÈno2 evaÑ 
vadetÊ”ti cittaÑ anuppÈdetvÈva “Èhara sÈmaÓerÈ”ti vatvÈ attano 
pattacÊvaraÑ aggahesi. 

 SÈmaÓeropi upajjhÈyaÑ vanditvÈ nivattanto “bhante mayhaÑ ÈhÈraÑ 
Èharanto rohitamaccharaseneva ÈhareyyÈthÈ”ti Èha. KathaÑ 
labhissÈmÈvusoti. “Bhante attano puÒÒena alabhantÈ mama puÒÒena 
labhissathÈ”ti Èha. Thero “daharasÈmaÓerassa bahi nisinnakassa 
paripanthopi bhaveyyÈ”ti kuÒcikaÑ datvÈ “mayhaÑ vasanagabbhassa 
dvÈraÑ vivaritvÈ anto pavisitvÈ nisÊdeyyÈsÊ”ti Èha. So tathÈ katvÈ attano 
karajakÈye ÒÈÓaÑ otÈretvÈ attabhÈvaÑ sammasanto nisÊdi. Athassa 
guÓatejena sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So “kiÑ nu kho 
______________________________________________________________ 
 1. PÈpetvÈ (SÊ) 2. AnubuddhasamÈnaÑ (SÊ), anubuddhamÈno (SyÈ) 
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kÈraÓan”ti upadhÈrento “paÓÉitasÈmaÓero upajjhÈyassa pattacÊvaraÑ datvÈ 
‘samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti nivatto, mayÈpi tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ cattÈro mahÈrÈje ÈmantetvÈ “vihÈrassa upavane vasante sakuÓe 
palÈpetvÈ samantato ÈrakkhaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ CandadevaputtaÑ 
“candamaÓÉalaÑ ÈkaÉÉhitvÈ gaÓhÈhÊ”ti, S|riyadevaputtaÑ 
“s|riyamaÓÉalaÑ ÈkaÉÉhitvÈ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ sayaÑ gantvÈ 
ÈviÒchanarajjuÔÔhÈne ÈrakkhaÑ gahetvÈ aÔÔhÈsi, vihÈre purÈÓapaÓÓassa 
patantassapi saddo nÈhosi, sÈmaÓerassa cittaÑ ekaggaÑ ahosi. So 
antarÈbhatteyeva attabhÈvaÑ sammasitvÈ tÊÓi phalÈni pÈpuÓi. 

 Theropi “sÈmaÓero vihÈre nisinno, tassa upakappanakaÑ bhojanaÑ 
asukakule nÈma sakkÈ laddhun”ti ekaÑ pemagÈravayuttaÑ upaÔÔhÈkakulaÑ 
agamÈsi. Tattha ca manussÈ taÑ divasaÑ rohitamacche labhitvÈ therasseva 
ÈgamanaÑ olokentÈ nisÊdiÑsu. Te theraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “bhante 
bhaddakaÑ vo kataÑ idhÈgacchantehÊ”ti antogehe pavesetvÈ 
yÈgukhajjakÈdÊni datvÈ rohitamaccharasenassa piÓÉapÈtaÑ1 adaÑsu. Thero 
haraÓÈkÈraÑ2 dassesi. ManussÈ “paribhuÒjatha bhante, haraÓakabhattampi 
labhissathÈ”ti vatvÈ therassa bhattakiccÈvasÈne pattaÑ 
rohitamaccharasabhojanassa p|retvÈ adaÑsu. Thero “sÈmaÓero me chÈto”ti 
sÊghaÑ agamÈsi. SatthÈpi taÑ divasaÑ kÈlasseva bhuÒjitvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
evaÑ Èvajjesi “PaÓÉitasÈmaÓero upajjhÈyassa pattacÊvaraÑ datvÈ 
‘samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti nivatto, nipphajjissati nu kho assa 
pabbajitakiccan”ti upadhÈrento tiÓÓaÑ phalÈnaÑ pattabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“arahattassa upanissayo atthi, natthÊ”ti Èvajjento “atthÊ”ti disvÈ 
“purebhattameva arahattaÑ pattuÑ sakkhissati, na sakkhissatÊ”ti 
upadhÈrento “sakkhissatÊ”ti aÒÒÈsi. Athassa etadahosi “SÈriputto 
sÈmaÓerassa bhattaÑ ÈdÈya sÊghaÑ Ègacchati, antarÈyampissa kareyya, 
dvÈrakoÔÔhake ÈrakkhaÑ gahetvÈ nisÊdissÈmi, atha naÑ paÒhaÑ3 
pucchissÈmi, tasmiÑ paÒhe vissajjiyamÈne4 sÈmaÓero saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓissatÊ”ti. Tato 
______________________________________________________________ 
 1. Patte bhojanaÑ p|retvÈ piÓÉapÈtaÑ (Ka) 2. GamanÈkÈraÑ (SÊ) 
 3. CattÈro paÒhe (SyÈ, Ka) 4. TasmiÑ vissajjamÈne (SyÈ) 
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gantvÈ dvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ sampattaÑ theraÑ cattÈro paÒhe pucchi, 
puÔÔhaÑ puÔÔhaÑ paÒhaÑ1 vissajjesi. 

 TatridaÑ pucchÈvissajjanaÑ–SatthÈ kira naÑ Èha “SÈriputta kiÑ te 
laddhan”ti. ŒhÈro bhanteti. ŒhÈro nÈma kiÑ Èharati SÈriputtÈti. VedanaÑ 
bhanteti. VedanÈ kiÑ Èharati SÈriputtÈti. R|paÑ bhanteti. R|paÑ pana kiÑ 
Èharati SÈriputtÈti. PhassaÑ bhanteti. TatrÈyaÑ adhippÈyo–jighacchitena hi 
paribhutto ÈhÈro tassa khuddaÑ2 pariharitvÈ sukhaÑ vedanaÑ Èharati. 
ŒhÈraparibhogena sukhitassa sukhÈya vedanÈya uppajjamÈnÈya sarÊre 
vaÓÓasampatti hoti. EvaÑ vedanÈ r|paÑ Èharati. Sukhito pana 
ÈhÈrajar|pavasena uppannasukhasomanasso “idÈni me assÈdo jÈto”ti 
nipajjanto vÈ nisÊdanto vÈ sukhasamphassaÑ paÔilabhatÊti. 

 EvaÑ imesu cat|su paÒhesu vissajjitesu3 sÈmaÓero saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ patto. SatthÈpi theraÑ Èha “gaccha SÈriputta, tava sÈmaÓerassa 
bhattaÑ dehÊ”ti. Thero gantvÈ dvÈraÑ ÈkoÔesi. SÈmaÓero nikkhamitvÈ 
therassa hatthato pattaÑ gahetvÈ ekamantaÑ ÔhapetvÈ tÈlavaÓÔena theraÑ 
bÊji. Atha naÑ thero Èha “sÈmaÓera bhattakiccaÑ karohÊ”ti. Tumhe pana 
bhanteti. KataÑ mayÈ bhattakiccaÑ, tvaÑ karohÊti. SattavassikadÈrako 
pabbajitvÈ aÔÔhame divase taÑ khaÓaÑ vikasitapadumuppalasadiso 
arahattaÑ patto, paccavekkhitaÔÔhÈnaÑ4 pana paccavekkhanto nisÊditvÈ 
bhattakiccamakÈsi. Tena pattaÑ dhovitvÈ paÔisÈmitakÈle Candadevaputto 
candamaÓÉalaÑ5 vissajjesi, S|riyadevaputto s|riyamaÓÉalaÑ. CattÈro 
mahÈrÈjÈno catuddisaÑ ÈrakkhaÑ vissajjesuÑ, Sakko devarÈjÈ ÈviÒchanake 
ÈrakkhaÑ vissajjesi. S|riyo majjhaÔÔhÈnato galitvÈ gato. 

  Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “chÈyÈ adhikappamÈÓÈ jÈtÈ, s|riyo majjhaÔÔhÈnato 
galitvÈ gato6, sÈmaÓerena ca idÈneva bhuttaÑ, kiÑ nu kho etan”ti. SatthÈ 
taÑ pavattiÑ ÒatvÈ ÈgantvÈ pucchi “bhikkhave kiÑ kathethÈ”ti, idaÑ nÈma 
bhanteti. “Œma bhikkhave, puÒÒavato samaÓadhammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PuÔÔhapaÒhe (SÊ, SyÈ) 2. KhudaÑ (SÊ) 3. Vissajjantesu (SÊ, Ka) 
 4. PaccavekkhaÓaÔÔhÈnaÑ (SÊ), bhattapakkhipanaÔÔhÈnaÑ (SyÈ) 
 5. CandaÑ (SÊ, Ka) 6. Galito (SÊ) 
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karaÓakÈle Candadevaputto candamaÓÉalaÑ, S|riyadevaputto 
s|riyamaÓÉalaÑ ÈkaÉÉhitvÈ gaÓhi, cattÈro mahÈrÈjÈno vihÈropavane 
catuddisaÑ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu, Sakko devarÈjÈ ÈviÒchanake ÈrakkhaÑ 
gaÓhi, ahampi ‘BuddhomhÊ’ti appossukko nisÊdituÑ nÈlatthaÑ, gantvÈ 
dvÈrakoÔÔhake mama puttassa ÈrakkhaÑ aggahesiÑ, nettike ca mÈtikÈya 
udakaÑ harante, usukÈre ca usuÑ ujuÑ karonte, tacchake ca dÈr|ni 
tacchante disvÈ ettakaÑ ÈrammaÓaÑ gahetvÈ paÓÉitÈ attÈnaÑ dametvÈ 
arahattaÑ gaÓhantiyevÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 80. “UdakaÑ hi nayanti nettikÈ, usukÈrÈ namayanti tejanaÑ. 
 DÈruÑ namayanti tacchakÈ, attÈnaÑ damayanti paÓÉitÈ”ti. 

 Tattha udakanti pathaviyÈ thalaÔÔhÈnaÑ khaÓitvÈ ÈvÈÔaÔÔhÈnaÑ p|retvÈ 
mÈtikaÑ vÈ katvÈ rukkhadoÓiÑ vÈ ÔhapetvÈ attanÈ icchiticchitaÔÔhÈnaÑ 
udakaÑ. NentÊti nettikÈ. Tejananti kaÓÉaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–nettikÈ 
attano ruciyÈ udakaÑ nayanti, usukÈrÈpi tÈpetvÈ tejanaÑ namayanti usuÑ 
ujuÑ karonti. TacchakÈpi nemi-ÈdÊnaÑ atthÈya tacchantÈ dÈruÑ namayanti 
attano ruciyÈ ujuÑ vÈ va~kaÑ vÈ karonti. EvaÑ ettakaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ 
paÓÉitÈ sotÈpattimaggÈdÊni uppÈdentÈ attÈnaÑ damayanti, arahattappattÈ 
pana1 ekantadantÈ nÈma hontÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PaÓÉitasÈmaÓeravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu 

 Selo yathÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
LakuÓÉakabhaddiyattheraÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Arahatte pana patte (SyÈ), arahattaÑ pana patte (SÊ), arahattaÑ pana pattena (Ka) 
 KÈÓamÈtuvatthumhi 375 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
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 PuthujjanÈ kira sÈmaÓerÈdayo theraÑ disvÈ sÊsepi kaÓÓesupi nÈsÈyapi 
gahetvÈ “kiÑ c|Äapita sÈsanasmiÑ na ukkaÓÔhasi, abhiramasÊ”ti vadanti. 
Thero tesu neva kujjhati, na dussati. DhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “passathÈvuso, LakuÓÉakabhaddiyattheraÑ disvÈ 
sÈmaÓerÈdayo evaÒcevaÒca viheÔhenti, so tesu neva kujjhati, na dussatÊ”ti. 
SatthÈ ÈgantvÈ “kiÑ kathetha bhikkhave”ti pucchitvÈ “imaÑ nÈma bhante”ti 
vutte “Èma bhikkhave khÊÓÈsavÈ nÈma neva kujjhanti, na dussanti. 
GhanaselasadisÈ hete acalÈ akampiyÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 81. “Selo yathÈ ekaghano, vÈtena na samÊrati. 
 EvaÑ nindÈpasaÑsÈsu, na samiÒjanti paÓÉitÈ”ti. 

 Tattha nindÈpasaÑsÈs|ti kiÒcÈpi idha dve lokadhammÈ vuttÈ, attho 
pana aÔÔhannampi vasena veditabbo. YathÈ hi ekaghano asusiro selo 
puratthimÈdibhedena vÈtena na samÊrati na iÒjati na calati, evaÑ aÔÔhasupi 
lokadhammesu ajjhottharantesu paÓÉitÈ na samiÒjanti, paÔighavasena vÈ 
anunayavasena vÈ na calanti na kampanti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. KÈÓamÈtuvatthu 

 YathÈpi rahadoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KÈÓamÈtaraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu Vinaye1 Ègatameva. 

 TadÈ pana KÈÓamÈtarÈ atucchahattaÑ dhÊtaraÑ patikulaÑ pesetuÑ 
pakkesu p|vesu catukkhattuÑ catunnaÑ bhikkh|naÑ dinnakÈle SatthÈrÈ 
tasmiÑ vatthusmiÑ sikkhÈpade paÒÒatte kÈÓÈya sÈmikena aÒÒÈya 
pajÈpatiyÈ ÈnÊtÈya kÈÓÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “imehi me gharÈvÈso nÈsito”ti 
diÔÔhadiÔÔhe bhikkh| akkosati paribhÈsati. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 106 piÔÔhe. 
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bhikkh| taÑ vÊthiÑ paÔipajjituÑ na visahiÑsu. SatthÈ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ 
tattha agamÈsi. KÈÓamÈtÈ SatthÈraÑ vanditvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ 
yÈgukhajjakaÑ adÈsi, SatthÈ katapÈtarÈso “kahaÑ KÈÓÈ”ti pucchi. EsÈ 
bhante tumhe disvÈ ma~kubh|tÈ rodantÊ ÔhitÈti. KiÑ kÈraÓÈti. EsÈ bhante 
bhikkh| akkosati paribhÈsati, tasmÈ tumhe disvÈ ma~kubh|tÈ rodamÈnÈ 
ÔhitÈti. Atha naÑ SatthÈ pakkosÈpetvÈ KÈÓe kasmÈ maÑ disvÈ ma~kubh|tÈ 
nilÊyitvÈ rodasÊti. AthassÈ mÈtÈ tÈya katakiriyaÑ Èrocesi. Atha naÑ SatthÈ 
Èha “kiÑ pana KÈÓamÈte mama sÈvakÈ tayÈ dinnakaÑ gaÓhiÑsu, 
adinnakan”ti. DinnakaÑ bhanteti. Sace mama sÈvakÈ piÓÉÈya carantÈ tava 
gehadvÈraÑ pattÈ tayÈ dinnakaÑ gaÓhiÑsu, ko tesaÑ dosoti. Natthi bhante 
ayyÈnaÑ doso. EtissÈyeva dosoti. SatthÈ KÈÓaÑ Èha “KÈÓe mayhaÑ kira 
sÈvakÈ piÓÉÈya caramÈnÈ gehadvÈraÑ ÈgatÈ, atha nesaÑ tava mÈtarÈ p|vÈ 
dinnÈ, ko nÈmettha mama sÈvakÈnaÑ doso”ti “natthi bhante ayyÈnaÑ doso, 
mayhameva doso”ti SatthÈraÑ vanditvÈ khamÈpesi. 

 AthassÈ SatthÈ anupubbiÑ kathaÑ kathesi, sÈ sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. 
SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ gacchanto rÈja~gaÓena pÈyÈsi. RÈjÈ disvÈ 
“SatthÈ viya bhaÓe”ti pucchitvÈ “Èma devÈ”ti vutte “gacchatha, mama 
ÈgantvÈ vandanabhÈvaÑ ÈrocethÈ”ti pesetvÈ rÈja~gaÓe ÔhitaÑ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “kahaÑ bhante gatÈtthÈ”ti pucchi. KÈÓamÈtÈya1 
gehaÑ mahÈrÈjÈti. KiÑ kÈraÓÈ bhanteti. KÈÓÈ kira bhikkh| akkosati 
paribhÈsati, taÑkÈraÓÈ gatomhÊti. KiÑ pana vo bhante tassÈ 
anakkosanabhÈvo katoti. Œma mahÈrÈja, bhikkh|naÒca anakkosikÈ katÈ, 
lokuttarakuÔumbasÈminÊ cÈti. “Hotu bhante, tumhehi sÈ 
lokuttarakuÔumbasÈminÊ katÈ, ahaÑ pana naÑ lokiyakuÔumbasÈminiÑ 
karissÈmÊ”ti vatvÈ rÈjÈ SatthÈraÑ vanditvÈ paÔinivatto 
paÔicchannamahÈyoggaÑ pahiÓitvÈ KÈÓaÑ pakkosÈpetvÈ sabbÈbharaÓehi 
ala~karitvÈ jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne ÔhapetvÈ “mama dhÊtaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈÓamÈtuyÈ (SÊ) 
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posetuÑ samatthÈ gaÓhant|”ti Èha. Atheko sabbatthakamahÈmatto “ahaÑ 
devassa dhÊtaraÑ posessÈmÊ”ti taÑ attano gehaÑ netvÈ sabbaÑ issariyaÑ 
paÔicchÈpetvÈ1 “yathÈruci puÒÒÈni karohÊ”ti Èha. Tato paÔÔhÈya KÈÓÈ cat|su 
dvÈresu purise ÔhapetvÈ attanÈ upaÔÔhÈtabbe bhikkh| ca bhikkhuniyo ca 
pariyesamÈnÈpi na labhati. KÈÓÈya gehadvÈre paÔiyÈdetvÈ ÔhapitaÑ 
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ mahogho viya pavattati. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “pubbe Èvuso cattÈro mahallakattherÈ KÈÓÈya 
vippaÔisÈraÑ kariÑsu, sÈ evaÑ vippaÔisÈrinÊ hutvÈpi SatthÈraÑ Ègamma 
saddhÈsampadaÑ labhi, SatthÈrÈ puna tassÈ gehadvÈraÑ bhikkh|naÑ 
upasa~kamanÈrahaÑ kataÑ. IdÈni upaÔÔhÈtabbe bhikkh| vÈ bhikkhuniyo vÈ 
pariyesamÈnÈpi na labhati, aho BuddhÈ nÈma acchariyaguÓÈ”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva tehi mahallakabhikkh|hi 
kÈÓÈya vippaÔisÈro kato, pubbepi kariÑsuyeva. Na ca idÈneva mayÈ KÈÓÈ 
mama vacanakÈrikÈ katÈ, pubbepi katÈyevÈ”ti vatvÈ tamatthaÑ sotukÈmehi 
bhikkh|hi yÈcito– 

   Yatthe’ko labhate babbu, dutiyo tattha jÈyati. 
   Tatiyo ca catuttho ca, idaÑ te babbukÈ bilanti2– 

IdaÑ BabbujÈtakaÑ vitthÈrena kathetvÈ “tadÈ cattÈro mahallakabhikkh| 
cattÈro biÄÈrÈ ahesuÑ, m|sikÈ KÈÓÈ, maÓikÈro ahamevÈ”ti jÈtakaÑ 
samodhÈnetvÈ “evaÑ bhikkhave atÊtepi KÈÓÈ dummanÈ ÈvilacittÈ 
vikkhittacittÈ hutvÈ mama vacanena pasanna-udakarahado viya 
vippasannacittÈ ahosÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 82. “YathÈpi rahado gambhÊro. Vippasanno anÈvilo. 
 EvaÑ dhammÈni sutvÈna, vippasÊdanti paÓÉitÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔicchÈdesi (Ka) 2. Khu 5. 32 piÔÔhe JÈtake. 
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 Tattha rahadoti yo catura~giniyÈpi senÈya ogÈhantiyÈ nakhubhati1 
evar|po udakaÓÓavo, sabbÈkÈrena pana caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊro 
nÊlamahÈsamuddo rahado nÈma. Tassa hi heÔÔhÈ cattÈlÊsayojanasahassamatte 
ÔhÈne udakaÑ macchehi calati, upari tÈvattakeyeva ÔhÈne udakaÑ vÈtena 
calati, majjhe catuyojanasahassamatte ÔhÈne udakaÑ niccalaÑ tiÔÔhati. AyaÑ 
gambhÊro rahado nÈma. EvaÑ dhammÈnÊti desanÈdhammÈni. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–yathÈ nÈma rahado anÈkulatÈya2 vippasanno, acalatÈya anÈvilo, evaÑ 
mama desanÈdhammaÑ sutvÈ sotÈpattimaggÈdivasena nirupakkilesacittataÑ 
ÈpajjantÈ vippasÊdanti paÓÉitÈ, arahattappattÈ pana ekantavippasannÈva 
hontÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KÈÓamÈtuvatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. PaÒcasatabhikkhuvatthu 

 Sabbattha ve sappurisÈ cajantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto paÒcasate bhikkh| Èrabbha kathesi. DesanÈ VeraÒjÈyaÑ 
samuÔÔhitÈ. 

 PaÔhamabodhiyaÒhi BhagavÈ VeraÒjaÑ gantvÈ VeraÒjena brÈhmaÓena 
nimantito paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ vassaÑ upagaÒchi. VeraÒjo 
brÈhmaÓo mÈrÈvaÔÔanena ÈvaÔÔo ekadivasampi SatthÈraÑ Èrabbha satiÑ na 
uppÈdesi. VeraÒjÈpi dubbhikkhÈ ahosi, bhikkh| santarabÈhiraÑ VeraÒjaÑ 
piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtaÑ alabhantÈ kilamiÑsu. TesaÑ assavÈÓijakÈ 
patthapatthapulakaÑ3 bhikkhaÑ paÒÒÈpesuÑ. Te kilamante disvÈ 
MahÈmoggallÈnatthero pathavojaÑ bhojetukÈmo, UttarakuruÒca piÓÉÈya 
pavesetukÈmo4 ahosi, SatthÈ taÑ paÔikkhipi. Bhikkh|naÑ ekadivasampi 
piÓÉapÈtaÑ Èrabbha parittÈso5 
______________________________________________________________ 
 1. Nakkhubbhati (SÊ), nakkhambhati (Ka) 2. AthalusatÈya (SÊ) 
 3. Patthapatthap|lakaÑ (SyÈ), patthapattham|lakaÑ (Ka) 
 4. PesetukÈmo (Ka) 5. ParibhÈso nÈma (Ka) 
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nÈhosi, icchÈcÈraÑ vajjetvÈ eva vihariÑsu. SatthÈ tattha temÈsaÑ vasitvÈ 
VeraÒjaÑ brÈhmaÓaÑ apaloketvÈ tena katasakkÈrasammÈno taÑ saraÓesu 
patiÔÔhÈpetvÈ tato nikkhanto anupubbena cÈrikaÑ caramÈno ekasmiÑ 
samaye SÈvatthiÑ patvÈ Jetavane vihÈsi. SÈvatthivÈsino Satthu 
ÈgantukabhattÈni kariÑsu. TadÈ pana paÒcasatamattÈ vighÈsÈdÈ bhikkh| 
nissÈya antovihÈreyeva vasanti. Te bhikkh|naÑ bhuttÈvasesÈni 
paÓÊtabhojanÈni bhuÒjitvÈ niddÈyitvÈ uÔÔhÈya nadÊtÊraÑ gantvÈ nadantÈ 
vaggantÈ mallamuÔÔhiyuddhaÑ yujjhantÈ1 kÊÄantÈ antovihÈrepi bahivihÈrepi 
anÈcÈrameva carantÈ vicaranti. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “passathÈvuso, ime vighÈsÈdÈ dubbhikkhakÈle VeraÒjÈyaÑ 
kaÒci vikÈraÑ na dassesuÑ, idÈni pana evar|pÈni paÓÊtabhojanÈni bhuÒjitvÈ 
anekappakÈraÑ vikÈraÑ dassentÈ vicaranti, bhikkh| pana VeraÒjÈyampi 
upasantar|pÈ viharitvÈ idÈnipi upasantupasantÈva viharantÊ”ti. SatthÈ 
dhammasabhaÑ gantvÈ “bhikkhave kiÑ kathethÈ”ti pucchitvÈ “idaÑ 
nÈmÈ”ti vutte “i-ubbepete gadrabhayoniyaÑ nibbattÈ paÒcasatÈ gadrabhÈ 
hutvÈ paÒcasatÈnaÑ ÈjÈnÊyasindhavÈnaÑ 
allarasamuddikapÈnakapÊtÈvasesaÑ ucchiÔÔhakasaÔaÑ udakena madditvÈ 
makacipilobhikÈhi parissÈvitattÈ ‘vÈlodakan’ti sa~khyaÑ gataÑ apparasaÑ 
nihÊnaÑ pivitvÈ madhumattÈ viya nadantÈ vicariÑs|ti vatvÈ– 

   “VÈlodakaÑ apparasaÑ nihÊnaÑ, 
   PitvÈ mado jÈyati gadrabhÈnaÑ. 
   ImaÒca pitvÈna rasaÑ paÓÊtaÑ, 
   Mado na saÒjÈyati sindhavÈnaÑ. 

   AppaÑ pivitvÈna nihÊnajacco, 
   So majjatÊ tena janinda puÔÔho2. 
   DhorayhasÊlÊ ca kulamhi jÈto, 
   Na majjatÊ aggarasaÑ pivitvÈ”ti3. 

IdaÑ VÈlodakajÈtakaÑ vitthÈrena kathetvÈ “evaÑ bhikkhave sappurisÈ 
lokadhammaÑ vivajjetvÈ sukhitakÈlepi dukkhitakÈlepi 
______________________________________________________________ 
 1. MallayuddhaÑ bujjhantÈ (SÊ) 2. PhuÔÔho (SÊ, SyÈ, Ka) 3. Khu 5. 47 piÔÔhe. 
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nibbikÈrÈva hontÊ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 83. “Sabbattha ve sappurisÈ cajanti, 
 Na kÈmakÈmÈ lapayanti santo. 
 Sukhena phuÔÔhÈ atha vÈ dukhena, 
 Na uccÈvacaÑ paÓÉitÈ dassayantÊ”ti. 

 Tattha sabbatthÈti paÒcakkhandhÈdibhedesu sabbadhammesu. 
SappurisÈti supurisÈ. CajantÊti arahattamaggaÒÈÓena apakaÉÉhantÈ 
chandarÈgaÑ vijahanti. KÈmakÈmÈti kÈme kÈmayantÈ kÈmahetu 
kÈmakÈraÓÈ. Na lapayanti santoti BuddhÈdayo santo kÈmahetu neva attanÈ 
lapayanti, na paraÑ lapÈpenti. Ye hi bhikkhÈya paviÔÔhÈ icchÈcÈre ÔhitÈ “kiÑ 
upÈsaka sukhaÑ te puttadÈrassa, rÈjacorÈdÊnaÑ vasena dvipadacatuppadesu 
natthi koci upaddavo”ti-ÈdÊni vadanti, tÈva te lapayanti nÈma. TathÈ pana 
vatvÈ “Èma bhante, sabbesaÑ no sukhaÑ, natthi koci upaddavo, idÈni no 
gehaÑ pah|ta-annapÈnaÑ, idheva vasathÈ”ti attÈnaÑ nimantÈpentÈ1 
lapÈpenti nÈma. Santo pana idaÑ ubhayampi na karonti. Sukhena phuÔÔhÈ 
atha vÈ dukhenÈti desanÈmattametaÑ, aÔÔhahi pana lokadhammehi phuÔÔhÈ 
tuÔÔhibhÈvama~kubhÈvavasena vÈ vaÓÓabhaÓana-avaÓÓabhaÓanavasena vÈ 
uccÈvacaÑ ÈkÈraÑ paÓÉitÈ na dassayantÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PaÒcasatabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Dhammikattheravatthu 

 Na attahet|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
DhammikattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko upÈsako dhammena samena agÈraÑ ajjhÈvasati. So 
pabbajitukÈmo hutvÈ ekadivasaÑ bhariyÈya saddhiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NimantÈpetvÈ (SyÈ, Ka) 
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nisÊditvÈ sukhakathaÑ kathento Èha “bhadde icchÈmahaÑ pabbajitun”ti. 
Tena hi sÈmi Ègamehi tÈva, yÈvÈhaÑ kucchigataÑ dÈrakaÑ vijÈyÈmÊti. So 
ÈgametvÈ dÈrakassa padasÈ gamanakÈle puna taÑ ÈpucchitvÈ “Ègamehi tÈva 
sÈmi, yÈvÈsaÑ vayappatto hotÊ”ti vutte “kiÑ me imÈya apalokitÈya vÈ 
anapalokitÈya vÈ, attano dukkhanissaraÓaÑ karissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ 
pabbaji. So kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ghaÔento vÈyamanto attano pabbajita 
kiccaÑ niÔÔhapetvÈ tesaÑ dassanatthÈya puna SÈvatthiÑ gantvÈ puttassa 
dhammakathaÑ kathesi. Sopi nikkhamitvÈ pabbaji, pabbajitvÈ ca pana na 
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. PurÈÓaduti yikÈpissa “yesaÑ atthÈya ahaÑ 
gharÈvÈse vaseyyaÑ, te ubhopi pabbajitÈ, idÈni me kiÑ gharÈvÈsena, 
pabbajissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ pabbaji, pabbajitvÈ ca pana na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Dhammika-upÈsako attano1 dhamme patiÔÔhitattÈ 
nikkhamitvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ patto puttadÈrassÈpi patiÔÔhÈ jÈto”ti. 
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti 
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave paÓÉitena nÈma neva attahetu, 
na parahetu samiddhi icchitabbÈ, dhammikeneva pana dhammapaÔisaraÓena2 
bhavitabban”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 84. “Na attahetu na parassa hetu, 
 Na puttamicche na dhanaÑ na raÔÔhaÑ. 
 Na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
 Sa sÊlavÈ paÒÒavÈ dhammiko siyÈ”ti. 

 Tattha na attahet|ti paÓÉito nÈma attahetu vÈ parahetu vÈ pÈpaÑ na 
karoti. Na puttamiccheti puttaÑ vÈ dhanaÑ vÈ raÔÔhaÑ vÈ pÈpakammena na 
iccheyya, etÈnipi icchanto pÈpakammaÑ na karotiyevÈti attho. 
Samiddhimattanoti yÈ attano samiddhi, tampi adhammena na iccheyya, 
samiddhikÈraÓÈpi pÈpaÑ na karotÊti attho. Sa sÊlavÈti yo evar|po 
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈpi (SÊ, Ka) 2. DhammanissaraÓena (Ka) 
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puggalo, so eva sÊlavÈ ca paÒÒavÈ ca dhammiko ca siyÈ, na aÒÒoti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Dhammikattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. Dhammassavanavatthu 

 AppakÈ te manusses|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto dhammassavanaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira ekavÊthivÈsino manussÈ samaggÈ hutvÈ gaÓabandhena 
dÈnaÑ datvÈ sabbarattiÑ dhammassavanaÑ kÈresuÑ, sabbarattiÑ pana 
dhammaÑ sotuÑ nÈsakkhiÑsu. Ekacce kÈmaratinissitÈ hutvÈ puna 
gehameva gatÈ, ekacce dosanissitÈ hutvÈ, ekacce mÈnanissitÈ hutvÈ, ekacce 
thinimiddhasama~gino hutvÈ tattheva nisÊditvÈ pacalÈyantÈ sotuÑ 
nÈsakkhiÑsu. Punadivase bhikkh| taÑ pavattiÑ ÒatvÈ dhammasabhÈyaÑ 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave ime sattÈ 
nÈma yebhuyyena bhavanissitÈ, bhavesu eva laggÈ viharanti, pÈragÈmino 
nÈma appakÈ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ Èha– 
 
 85. “AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
 AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 
 
 86. Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
 Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaran”ti. 

 Tattha appakÈti thokÈ na bah|. PÈragÈminoti nibbÈnapÈragÈmino. 
AthÈyaÑ itarÈ pajÈti yÈ panÈyaÑ avasesÈ pajÈ sakkÈyadiÔÔhitÊrameva 
anudhÈvati, ayameva bahutarÈti attho. SammadakkhÈteti sammÈ akkhÈte 
sukathite. Dhammeti desanÈdhamme. DhammÈnuvattinoti taÑ 
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dhammaÑ sutvÈ tadanucchavikaÑ paÔipadaÑ p|retvÈ 
maggaphalasacchikaraÓena dhammÈnuvattino. PÈramessantÊti te evar|pÈ 
janÈ nibbÈnapÈraÑ gamissanti. Maccudheyyanti kilesamÈrasa~khÈtassa 
maccussa nivÈsaÔÔhÈnabh|taÑ1 tebh|mikavaÔÔaÑ. Suduttaranti ye janÈ 
dhammÈnuvattino, te etaÑ2 suduttaraÑ duratikkamaÑ mÈradheyyaÑ taritvÈ 
atikkamitvÈ nibbÈnapÈraÑ gamissantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Dhammassavanavatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. PaÒcasata-Ègantukabhikkhuvatthu 

 KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto paÒcasate Ègantuke bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 KosalaraÔÔhe kira paÒcasatÈ bhikkh| vassaÑ vasitvÈ vuÔÔhavassÈ 
“SatthÈraÑ passissÈmÈ”ti JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. SatthÈ tesaÑ cariyapaÔipakkhaÑ nisÈmetvÈ3 dhammaÑ desento 
imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 87. “KaÓhaÑ dhamma vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
 OkÈ anokamÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 
 
 88. TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
 Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 
 
 89. YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
 ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
 KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈ”ti.  

 Tattha kaÓhaÑ dhammanti kÈyaduccaritÈdibhedaÑ akusalaÑ dhammaÑ 
vippahÈya jahitvÈ. SukkaÑ bhÈvethÈti paÓÉito bhikkhu abhinikkhamanato 
paÔÔhÈya yÈva arahattamaggÈ kÈyasucaritÈdibhedaÑ sukkaÑ dhammaÑ 
bhÈveyya. KathaÑ? 
______________________________________________________________ 
 1. NivÈsanaÔÔhÈnabh|taÑ (SÊ, SyÈ) 2. Te eva (Ka) 3. NiyÈmetvÈ (Ka) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 381 

OkÈ anokamÈgammÈti okaÑ vuccati Èlayo, anokaÑ vuccati anÈlayo, Èlayato 
nikkhamitvÈ anÈlayasa~khÈtaÑ nibbÈnaÑ paÔicca Èrabbha taÑ 
patthayamÈno bhÈveyyÈti attho. TatrÈbhiratimiccheyyÈ-i yasmiÑ 
anÈlayasa~khÈte viveke nibbÈne imehi sattehi durabhiramaÑ, tatra abhiratiÑ 
iccheyya. HitvÈ kÈmeti vatthukÈmakilesakÈme hitvÈ akiÒcano hutvÈ viveke 
abhiratiÑ iccheyyÈti attho. CittaklesehÊti paÒcahi nÊvaraÓehi attÈnaÑ 
pariyodapeyya vodÈpeyya, parisodheyyÈti attho. Sambodhiya~ges|ti 
sambojjha~gesu. SammÈ cittaÑ subhÈvitanti hetunÈ nayena cittaÑ suÔÔhu 
bhÈvitaÑ vaÉÉhitaÑ. ŒdÈnapaÔinissaggeti ÈdÈnaÑ vuccati gahaÓaÑ, tassa 
paÔinissaggasa~khÈte aggahaÓe cat|hi upÈdÈnehi kiÒci anupÈdiyitvÈ ye ratÈti 
attho. Jutimantoti ÈnubhÈvavanto, arahattamaggaÒÈÓajutiyÈ khandhÈdibhede 
dhamme jotetvÈ ÔhitÈti attho. Te loketi imasmiÑ khandhÈdiloke parinibbutÈ 
nÈma arahattappattito paÔÔhÈya kilesavaÔÔassa khepitattÈ sa-upÈdisesena, 
carimacittanirodhena khandhavaÔÔassa khepitattÈ anupÈdisesena cÈti dvÊhi 
parinibbÈnehi parinibbutÈ, anupÈdÈno viya padÊpo apaÓÓattikabhÈvaÑ 
gatÈti1 attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PaÒcasata-Ègantukabhikkhuvatthu ekÈdasamaÑ. 
 
 

PaÓÉitavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

ChaÔÔho vaggo. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. KatÈti (Ka)

 



      

7. Arahantavagga 
 

1. JÊvakapaÒhavatthu 

 Gataddhinoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ JÊvakambavane viharanto 
JÊvakena puÔÔhapaÒhaÑ Èrabbha kathesi. JÊvakavatthu Khandhake1 
vitthÈritameva. 

 EkasmiÑ pana samaye Devadatto AjÈtasattunÈ saddhiÑ ekato hutvÈ 
Gijjhak|ÔaÑ abhiruhitvÈ paduÔÔhacitto “SatthÈraÑ vadhissÈmÊ”ti silaÑ 
pavijjhi. TaÑ dve pabbatak|ÔÈni sampaÔicchiÑsu. Tato bhijjitvÈ gatÈ 
papaÔikÈ Bhagavato pÈdaÑ paharitvÈ2 lohitaÑ uppÈdesi, bhusÈ3 vedanÈ 
pavattiÑsu. Bhikkh| SatthÈraÑ maddakucchiÑ4 nayiÑsu. SatthÈ tatopi 
JÊvakambavanaÑ gantukÈmo “tattha maÑ nethÈ”ti Èha. Bhikkh| 
BhagavantaÑ ÈdÈya JÊvakambavanaÑ agamaÑsu. JÊvako taÑ pavattiÑ sutvÈ 
Satthu santikaÑ gantvÈ vaÓapaÔikammatthÈya tikhiÓabhesajjaÑ datvÈ vaÓaÑ 
bandhitvÈ SatthÈraÑ etadavoca “bhante mayÈ antonagare ekassa manussassa 
bhesajjaÑ kataÑ, tassa santikaÑ gantvÈ puna ÈgamissÈmi, idaÑ bhesajjaÑ 
yÈva mamÈgamanÈ baddhaniyÈmeneva tiÔÔhat|”ti. So gantvÈ tassa purisassa 
kattabbakiccaÑ katvÈ dvÈrapidahanavelÈya Ègacchanto dvÈraÑ na 
sampÈpuÓi. Athassa etadahosi “aho mayÈ bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, 
yvÈhaÑ aÒÒatarassa purisassa viya TathÈgatassa pÈde tikhiÓabhesajjaÑ 
datvÈ vaÓaÑ bandhiÑ, ayaÑ tassa mocanavelÈ, tasmiÑ amuccamÈne 
sabbarattiÑ Bhagavato sarÊre pariÄÈho uppajjissatÊ”ti. TasmiÑ khaÓe SatthÈ 
ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda JÊvako sÈyaÑ Ègacchanto dvÈraÑ na 
sampÈpuÓi, ‘ayaÑ vaÓassa mocanavelÈ’ti pana cintesi, mocehi nan”ti. Thero 
mocesi, vaÓo rukkhato challi5 viya apagato. JÊvako anto-aruÓeyeva Satthu 
santikaÑ vegena ÈgantvÈ “kiÑ nu kho bhante sarÊre vo pariÄÈho uppanno”ti 
pucchi. SatthÈ “TathÈgatassa kho JÊvaka BodhimaÓÉeyeva sabbapariÄÈho 
v|pasanto”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 377 piÔÔhe. 2. AbhihanitvÈ (SÊ, SyÈ) 3. KharÈ (SÊ) 
 4. MaddakucchipabbataÑ (Ka) 5. Jalli (SÊ) 
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 90. “Gataddhino visokassa, vippamuttassa sabbadhi. 
 SabbaganthappahÊnassa, pariÄÈho na vijjatÊ”ti. 

 Tattha gataddhinoti gatamaggassa kantÈraddhÈ vaÔÔaddhÈti1 dve addhÈ 
nÈma. Tesu kantÈrapaÔipanno yÈva icchitaÔÔhÈnaÑ na pÈpuÓÈti, tÈva 
addhikoyeva, etasmiÑ pana patte gataddhi nÈma hoti. VaÔÔasannissitÈpi sattÈ 
yÈva vaÔÔe vasanti, tÈva addhikÈ eva. KasmÈ? VaÔÔassa akhepitattÈ. 
SotÈpannÈdayopi addhikÈ eva, vaÔÔaÑ pana khepetvÈ Ôhito khÊÓÈsavo 
gataddhi nÈma hoti. Tassa gataddhino. VisokassÈti vaÔÔam|lakassa sokassa 
vigatattÈ visokassa. Vippamuttassa sabbadhÊti sabbesu khandhÈdidhammesu 
vippamuttassa, sabbaganthappahÊnassÈti catunnampi ganthÈnaÑ pahÊnattÈ 
sabbaganthappahÊnassa. PariÄÈho na vijjatÊti duvidho pariÄÈho kÈyiko 
cetasiko cÈti. Tesu khÊÓÈsavassa sÊtuÓhÈdivasena uppannattÈ2 kÈyikapariÄÈho 
anibbutova, taÑ sandhÈya JÊvako pucchati. SatthÈ pana DhammarÈjatÈya 
desanÈvidhikusalatÈya cetasika3pariÄÈhavasena desanaÑ vinivattento “JÊvaka 
paramatthena4 evar|passa khÊÓÈsavassa pariÄÈho na vijjatÊ”ti Èha. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

JÊvakapaÒhavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. MahÈkassapattheravatthu 

 UyyuÒjantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
MahÈkassapattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SatthÈ RÈjagahe vuÔÔhavasso “addhamÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissÈmÊ”ti bhikkh|naÑ ÈrocÈpesi. VattaÑ kiretaÑ 
BuddhÈnaÑ bhikkh|hi saddhiÑ cÈrikaÑ caritukÈmÈnaÑ “evaÑ bhikkh| 
attano pattapacanacÊvararajanÈdÊni katvÈ sukhaÑ gamissantÊ”ti “idÈni 
addhamÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissÈmÊ”ti bhikkh|naÑ ÈrocÈpanaÑ. 
Bhikkh|su pana attano pattapacanÈdÊni 
______________________________________________________________ 
 1. KantÈraddhÈnavaÔÔaddhÈnÈti (SÊ, Ka) 2. Uppajjanako (SÊ), uppajjanto (SyÈ) 
 3. KÈyikacetasika... (SÊ) 4. Œvuso JÊvaka paramatthena hi (sabbattha)
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karontesu MahÈkassapattheropi cÊvarÈni dhovi. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “thero 
kasmÈ cÊvarÈni dhovati, imasmiÑ nagare anto ca bahi ca aÔÔhÈrasa 
manussakoÔiyo vasanti. Tattha ye therassa na ÒÈtakÈ, te upaÔÔhÈkÈ, ye na 
upaÔÔhÈkÈ, te ÒÈtakÈ. Te therassa cat|hi paccayehi sammÈnasakkÈraÑ1 
karonti. EttakaÑ upakÈraÑ pahÈya esa kahaÑ gamissati. Sacepi gaccheyya, 
mÈpamÈdakandarato paraÑ na gamissatÊ”ti. SatthÈ kira yaÑ kandaraÑ patvÈ 
nivattetabbayuttake bhikkh| “tumhe ito nivattatha, mÈ pamajjitthÈ”ti vadati. 
TaÑ2 “mÈpamÈdakandaran”ti vuccati, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 SatthÈpi cÈrikaÑ pakkamanto cintesi “imasmiÑ nagare anto ca bahi ca 
aÔÔhÈrasa manussakoÔiyo vasanti, manussÈnaÑ ma~galÈma~galaÔÔhÈnesu 
bhikkh|hi gantabbaÑ hoti, na sakkÈ vihÈraÑ tucchaÑ kÈtuÑ, kaÑ nu kho 
nivattessÈmÊ”ti. Athassa etadahosi “Kassapassa hete manussÈ ÒÈtakÈ ca 
upaÔÔhÈkÈ ca, KassapaÑ nivattetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So theraÑ Èha “Kassapa na 
sakkÈ vihÈraÑ tucchaÑ kÈtuÑ, manussÈnaÑ ma~galÈma~galaÔÔhÈnesu 
bhikkh|hi attho hoti, tvaÑ attano parisÈya saddhiÑ nivattass|”ti. “SÈdhu 
bhante”ti thero parisaÑ ÈdÈya nivatti. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “diÔÔhaÑ vo 
Èvuso, nanu idÈneva amhehi vuttaÑ ‘MahÈkassapo kasmÈ cÊvarÈni dhovati, 
na eso SatthÈrÈ saddhiÑ gamissatÊ’ti, yaÑ amhehi vuttaÑ, tadeva jÈtan”ti. 
SatthÈ bhikkh|naÑ kathaÑ sutvÈ nivattitvÈ Ôhito Èha “bhikkhave kiÑ 
nÈmetaÑ kathethÈ”ti. “MahÈkassapattheraÑ Èrabbha kathema bhante”ti 
attanÈ kathitaniyÈmeneva sabbaÑ ÈrocesuÑ. TaÑ sutvÈ SatthÈ “na 
bhikkhave tumhe KassapaÑ ‘kulesu ca paccayesu ca laggo’ti vadetha, so 
‘mama vacanaÑ karissÈmÊ’ti nivatto. Eso hi pubbe patthanaÑ karontoyeva 
‘cat|su paccayesu alaggo cand|pamo hutvÈ kulÈni upasa~kamituÑ samattho 
bhaveyyan’ti patthanaÑ akÈsi. Natthetassa kule vÈ paccaye vÈ laggo, ahaÑ 
candopamappaÔipadaÒceva3 ariyavaÑsappaÔipadaÒca kathento mama puttaÑ 
KassapaÑ ÈdiÑ katvÈ kathesin”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈnaÑ sakkÈraÑ (SyÈ) 2. TasmÈ (SÊ) 3. SaÑ 1. 401 piÔÔhe. 
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 Bhikkh| SatthÈraÑ pucchiÑsu “bhante kadÈ pana therena patthanÈ 
ÔhapitÈ”ti. SotukÈmÈttha bhikkhaveti. Œma bhanteti. SatthÈ tesaÑ 
“bhikkhave ito kappasatasahassamatthake Padumuttaro nÈma Buddho loke 
udapÈdÊ”ti vatvÈ PadumuttarapÈdam|le tena ÔhapitapatthanaÑ ÈdiÑ katvÈ 
sabbaÑ therassa pubbacaritaÑ kathesi. TaÑ TherapÈÄiyaÑ1 vitthÈritameva. 
SatthÈ pana imaÑ therassa pubbacaritaÑ vitthÈretvÈ “iti kho bhikkhave 
ahaÑ candopamappaÔipadaÒceva ariyavaÑsappaÔipadaÒca mama puttaÑ 
KassapaÑ ÈdiÑ katvÈ kathesiÑ, mama puttassa Kassapassa paccayesu vÈ 
kulesu vÈ vihÈresu vÈ pariveÓesu vÈ laggo nÈma natthi, pallale otaritvÈ 
tattha caritvÈ gacchanto rÈjahaÑso viya katthaci alaggoyeva mama putto”ti 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 91. “UyyuÒjanti satÊmanto, na nikete ramanti te. 
 HaÑsÈva pallalaÑ hitvÈ, okamokaÑ jahanti te”ti. 

 Tattha uyyuÒjanti satÊmantoti sativepullappattÈ khÊÓÈsavÈ attanÈ 
paÔividdhaguÓesu2 jhÈnavipassanÈdÊsu 
ÈvajjanasamÈpajjanavuÔÔhÈnÈdhiÔÔhÈnapacca-vekkhaÓÈhi yuÒjanti ghaÔenti. 
Na nikete ramanti teti tesaÑ Èlaye rati nÈma natthi. HaÑsÈvÈti 
desanÈsÊsametaÑ, ayaÑ panettha attho–yathÈ gocarasampanne pallale 
sakuÓÈ attano gocaraÑ gahetvÈ gamanakÈle “mama udakaÑ, mama 
padumaÑ, mama uppalaÑ, mama kaÓÓikÈ”ti tasmiÑ ÔhÈne kaÒci ÈlayaÑ 
akatvÈ anapekkhÈva taÑ ÔhÈnaÑ pahÈya uppatitvÈ ÈkÈse kÊÄamÈnÈ gacchanti, 
evamevaÑ3 khÊÓÈsavÈ yattha katthaci viharantÈpi kulÈdÊsu alaggÈ eva 
viharitvÈ gamanasamayepi taÑ ÔhÈnaÑ pahÈya gacchantÈ “mama vihÈro, 
mama pariveÓaÑ, mam|paÔÔhÈkÈ”ti anÈlayÈ anapekkhÈva gacchanti. 
Okamokanti ÈlayÈlayaÑ, sabbÈlaye pariccajantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈkassapattheravatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 350 piÔÔhe. 2. PaÔiladdhaguÓesu (Ka) 3. Evamete (SyÈ) 
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3. BelaÔÔhasÊsattheravatthu 

 YesaÑ sannicayo natthÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ÈyasmantaÑ BelaÔÔhasÊsaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kirÈyasmÈ antogÈme ekaÑ vÊthiÑ piÓÉÈya caritvÈ bhattakiccaÑ 
katvÈ puna aparaÑ vÊthiÑ caritvÈ sukkhaÑ k|raÑ1 ÈdÈya vihÈraÑ haritvÈ 
paÔisÈmetvÈ “nibaddhaÑ piÓÉapÈtapariyesanaÑ nÈma dukkhan”ti katipÈhaÑ 
jhÈnasukhena vÊtinÈmetvÈ ÈhÈrena atthe sati taÑ paribhuÒjati. Bhikkh| 
ÒatvÈ ujjhÈyitvÈ tamatthaÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. SatthÈ etasmiÑ nidÈne 
ÈyatiÑ sannidhikÈraparivajjanatthÈya bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒapetvÈpi2 therena pana apaÒÒatte sikkhÈpade appicchataÑ nissÈya 
katattÈ tassa dosÈbhÈvaÑ pakÈsento anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 92. “YesaÑ sannicayo natthi. Ye pariÒÒÈtabhojanÈ. 
 SuÒÒato animitto ca, vimokkho yesaÑ gocaro. 
 ŒkÈseva sakuntÈnaÑ, gati tesaÑ durannayÈ”ti. 

 Tattha sannicayoti dve sannicayÈ kammasannicayo ca 
paccayasannicayo ca. Tesu kusalÈkusalakammaÑ kammasannicayo nÈma, 
cattÈro paccayÈ paccayasannicayo nÈma. Tattha vihÈre vasantassa 
bhikkhuno ekaÑ guÄapiÓÉaÑ, catubhÈgamattaÑ sappiÑ, ekaÒca 
taÓÉulanÈÄiÑ Ôhapentassa paccayasannicayo natthi, tato uttari hoti. YesaÑ 
ayaÑ duvidhopi sannicayo natthi. PariÒÒÈtabhojanÈti tÊhi pariÒÒÈhi 
pariÒÒÈtabhojanÈ. YÈgu-ÈdÊnaÑ hi yÈgubhÈvÈdijÈnanaÑ ÒÈtapariÒÒÈ, ÈhÈre 
paÔik|lasaÒÒÈvasena pana bhojanassa parijÈnanaÑ tÊraÓapariÒÒÈ, 
kabaÄÊkÈrÈhÈre chandarÈga apakaÉÉhanaÒÈÓaÑ pahÈnapariÒÒÈ. ImÈhi tÊhi 
pariÒÒÈhi ye pariÒÒÈtabhojanÈ. SuÒÒato animitto cÈti ettha 
appaÓihitavimokkhopi gahitoyeva. TÊÓipi cetÈni nibbÈnasseva nÈmÈni. 
NibbÈnaÑ hi rÈgadosamohÈnaÑ abhÈvena suÒÒato3, tehi ca vimuttanti 
suÒÒato vimokkho, tathÈ rÈjÈdinimittÈnaÑ abhÈvena animittaÑ, tehi ca 
vimuttanti animitto vimokkho, rÈgÈdipaÓidhÊnaÑ pana abhÈvena 
______________________________________________________________ 
 1. SukkhÈhÈraÑ (Ka) Vi 2. 116 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 2. PaÒÒapesi. (Ka) 3. SuÒÒaÑ (SyÈ) 
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appaÓihitaÑ, tehi ca vimuttanti appaÓihito vimokkhoti vuccati. 
PhalasamÈpattivasena taÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ viharantÈnaÑ ayaÑ tividho 
vimokkho yesaÑ gocaro. Gati tesaÑ durannayÈti yathÈ nÈma ÈkÈsena 
gatÈnaÑ sakuÓÈnaÑ padanikkhepassa adassanena gati durannayÈ na sakkÈ 
jÈnituÑ, evameva yesaÑ ayaÑ duvidho sannicayo natthi, imÈhi ca tÊhi 
pariÒÒÈhi pariÒÒÈtabhojanÈ, yesaÒca ayaÑ vuttappakÈro vimokkho gocaro, 
tesaÑ tayo bhavÈ catasso yoniyo paÒca gatiyo satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo nava 
sattÈvÈsÈti imesu paÒcasu koÔÔhÈsesu iminÈ nÈma gatÈti gamanassa 
apaÒÒÈyanato gati durannayÈ na sakkÈ paÒÒÈpetunti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

BelaÔÔhasÊsattheravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. Anuruddhattheravatthu 

 YassÈsavÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
AnuruddhattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase thero jiÓÓacÊvaro sa~kÈrak|ÔÈdÊsu cÊvaraÑ 
pariyesati. Tassa ito tatiye attabhÈve purÈÓadutiyikÈ TÈvatiÑsabhavane 
nibbattitvÈ JÈlinÊ nÈma devadhÊtÈ ahosi. SÈ theraÑ coÄakÈni pariyesamÈnaÑ 
disvÈ therassa atthÈya terasahatthÈyatÈni catuhatthavitthatÈni tÊÓi 
dibbadussÈni gahetvÈ “sacÈhaÑ imÈni iminÈ nÊhÈrena dassÈmi, thero na 
gaÓhissatÊ”ti cintetvÈ tassa coÄakÈni pariyesamÈnassa purato ekasmiÑ 
sa~kÈrak|Ôe yathÈ nesaÑ dasantamattameva paÒÒÈyati, tathÈ Ôhapesi. Thero 
tena maggena coÄakapariyesamÈnaÑ caranto nesaÑ dasantaÑ disvÈ tattheva 
gahetvÈ ÈkaÉÉhamÈno vuttappamÈÓÈni dibbadussÈni disvÈ 
“ukkaÔÔhapaÑsuk|laÑ vata idan”ti ÈdÈya pakkÈmi. Athassa 
cÊvarakaraÓadivase SatthÈ paÒcasatabhikkhuparivÈro vihÈraÑ gantvÈ nisÊdi, 
asÊtimahÈtherÈpi tattheva nisÊdiÑsu, cÊvaraÑ sibbetuÑ MahÈkassapatthero 
m|le nisÊdi, SÈriputtatthero majjhe, Œnandatthero agge, bhikkhusaÑgho 
suttaÑ vaÔÔesi, SatthÈ 
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s|cipÈsake ÈvuÓi, MahÈmoggallÈnatthero yena yena attho, taÑ taÑ 
upanento vicari. 

 DevadhÊtÈpi antogÈmaÑ pavisitvÈ “bhontÈ ayyassa no 
Anuruddhattherassa cÊvaraÑ karonto SatthÈ asÊtimahÈsÈvakaparivuto 
paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ vihÈre nisÊdi, yÈgu-ÈdÊni ÈdÈya vihÈraÑ 
gacchathÈ”ti bhikkhaÑ samÈdapesi. MahÈmoggallÈnattheropi antarÈbhatte 
mahÈjambupesiÑ Èhari, paÒcasatÈ bhikkh| parikkhÊÓaÑ khÈdituÑ 
nÈsakkhiÑsu. Sakko cÊvarakaraÓaÔÔhÈne bh|miparibhaÓÉamakÈsi, bh|mi 
alattakarasaraÒjitÈ viya ahosi. Bhikkh|hi paribhuttÈvasesÈnaÑ 
yÈgukhajjakabhattÈnaÑ mahÈrÈsi ahosi. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “ettakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ kiÑ evaÑbahukehi yÈgu-ÈdÊhi, nanu nÈma pamÈÓaÑ 
sallakkhetvÈ ‘ettakaÑ nÈma ÈharathÈ’ti ÒÈtakÈ ca upaÔÔhÈkÈ ca vattabbÈ 
siyuÑ, Anuruddhatthero attano ÒÈti-upaÔÔhÈkÈnaÑ bahubhÈvaÑ ÒÈpetukÈmo 
maÒÒe”ti, atha ne SatthÈ “kiÑ bhikkhave kathethÈ”ti pucchitvÈ “bhante idaÑ 
nÈmÈ”ti vutte kiÑ pana tumhe bhikkhave “idaÑ Anuruddhena ÈharÈpitan”ti 
maÒÒathÈti. Œma bhanteti. “Na bhikkhave mama putto Anuruddho 
evar|paÑ vadeti. Na hi khÊÓÈsavÈ paccayapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ kathenti, 
ayaÑ pana piÓÉapÈto devatÈnubhÈvena nibbatto”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 93. “YassÈsavÈ parikkhÊÓÈ, ÈhÈre ca anissito. 
 SuÒÒato animitto ca, vimokkho yassa gocaro. 
 ŒkÈseva sakuntÈnaÑ, padaÑ tassa durannayan”ti. 

 Tattha yassÈsavÈti yassa cattÈro ÈsavÈ parikkhÊÓÈ. ŒhÈre ca anissitoti 
ÈhÈrasmiÑ ca taÓhÈdiÔÔhinissayehi anissito. PadaÑ tassa durannayanti yathÈ 
ÈkÈse gacchantÈnaÑ sakuÓÈnaÑ “imasmiÑ ÔhÈne pÈdehi akkamitvÈ gatÈ, 
idaÑ ÔhÈnaÑ urena paharitvÈ gatÈ, idaÑ sÊsena, idaÑ pakkhehÊ”ti na sakkÈ 
ÒÈtuÑ, evameva evar|passa bhikkhuno “nirayapadena vÈ gato, 
tiracchÈnayonipadena vÈ”ti-ÈdinÈ nayena padaÑ paÒÒÈpetuÑ nÈma na 
sakkoti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Anuruddhattheravatthu catutthaÑ. 
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5. MahÈkaccÈyanattheravatthu 

 YassindriyÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PubbÈrÈme viharanto 
MahÈkaccÈyanattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye BhagavÈ mahÈpavÈraÓÈya MigÈramÈtuyÈ pÈsÈdassa 
heÔÔhÈ mahÈsÈvakaparivuto nisÊdi. TasmiÑ samaye MahÈkaccÈyanatthero 
avantÊsu viharati. So panÈyasmÈ d|ratopi ÈgantvÈ dhammassavanaÑ 
paggaÓhÈtiyeva. TasmÈ mahÈtherÈ nisÊdantÈ MahÈkaccÈyanattherassa 
ÈsanaÑ ÔhapetvÈ nisÊdiÑsu. Sakko devarÈjÈ dvÊhi devalokehi devaparisÈya 
saddhiÑ ÈgantvÈ dibbagandhamÈlÈdÊhi SatthÈraÑ p|jetvÈ Ôhito 
MahÈkaccÈyanattheraÑ adisvÈ kiÑ nu kho mama ayyo na dissati, sÈdhu kho 
panassa sace ÈgaccheyyÈti. Theropi taÑ khaÓaÒÒeva ÈgantvÈ attano Èsane1 
nisinnameva attÈnaÑ dassesi. Sakko theraÑ disvÈ gopphakesu daÄaÑ gatetvÈ 
“sÈdhu vata me ayyo Ègato, ahaÑ ayyassa Ègamanameva paccÈsÊsÈmÊ”ti 
vatvÈ ubhohi hatthehi pÈde sambÈhitvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “Sakko mukhaÑ oloketvÈ sakkÈraÑ 
karoti, avasesamahÈsÈvakÈnaÑ evar|paÑ sakkÈraÑ akaritvÈ 
MahÈkaccÈyanaÑ disvÈ vegena gopphakesu gahetvÈ ‘sÈdhu vata me ayyo 
Ègato, ahaÑ ayyassa Ègamanameva paccÈsÊsÈmÊ’ti vatvÈ ubhohi hatthehi 
pÈde sambÈhitvÈ p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito”ti. SatthÈ tesaÑ taÑ 
kathaÑ sutvÈ “bhikkhave mama puttena MahÈkaccÈyanena sadisÈ indriyesu 
guttadvÈrÈ bhikkh| devÈnampi manussÈnampi piyÈyevÈ”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 94. “YassindriyÈni samatha~gatÈni, 
 AssÈ yathÈ sÈrathinÈ sudantÈ. 
 PahÊnamÈnassa anÈsavassa, 
 DevÈpi tassa pihayanti tÈdino”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈ (Ka) 
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 Tassattho–yassa bhikkhuno chekena sÈrathinÈ sudantÈ assÈ viya cha 
indriyÈni samathaÑ dantabhÈvaÑ nibbisevanabhÈvaÑ gatÈni, tassa 
navavidhaÑ mÈnaÑ pahÈya ÔhitattÈ pahÊnamÈnassa catunnaÑ ÈsavÈnaÑ 
abhÈvena anÈsavassa. TÈdinoti tÈdibhÈvasaÓÔhitassa tathÈr|passa devÈpi 
pihayanti, manussÈpi dassanaÒca ÈgamanaÒca patthentiyevÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈkaccÈyanattheravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. SÈriputtattheravatthu 

 Pathavisamoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye ÈyasmÈ SÈriputto vuÔÔhavasso cÈrikaÑ 
pakkamitukÈmo BhagavantaÑ ÈpucchitvÈ vanditvÈ attano parivÈrena 
saddhiÑ nikkhami. AÒÒepi bah| bhikkh| theraÑ anugacchiÑsu. Thero ca 
nÈmagottavasena paÒÒÈyamÈne bhikkh| nÈmagottavasena kathetvÈ 
nivattÈpesi. AÒÒataro nÈmagottavasena apÈkaÔo bhikkhu cintesi “aho vata 
mampi nÈmagottavasena paggaÓhanto kathetvÈ nivattÈpeyyÈ”ti. Thero 
mahÈbhikkhusaÑghassa antare taÑ na sallakkhesi. So “aÒÒe viya bhikkh| 
na maÑ paggaÓhÈtÊ”ti there ÈghÈtaÑ bandhi. Therassapi saÑghÈÔikaÓÓo 
tassa bhikkhuno sarÊraÑ phusi, tenÈpi ÈghÈtaÑ bandhiyeva. So “dÈni thero 
vihÈr|pacÈraÑ atikkanto bhavissatÊ”ti ÒatvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
“ÈyasmÈ maÑ bhante SÈriputto tumhÈkaÑ aggasÈvakomhÊti kaÓÓasakkhaliÑ 
bhindanto viya paharitvÈ akhamÈpetvÈva cÈrikaÑ pakkanto”ti Èha. SatthÈ 
theraÑ pakkosÈpesi. 

 TasmiÑ khaÓe MahÈmoggallÈnatthero ca Œnandatthero ca cintesuÑ 
“amhÈkaÑ aggajeÔÔhabhÈtarÈ imassa bhikkhuno apahaÔabhÈvaÑ SatthÈ no na 
jÈnÈti, sÊhanÈdaÑ pana nadÈpetukÈmo bhavissatÊti parisaÑ 
sannipÈtÈpessÈmÈ”ti. Te kuÒcikahatthÈ pariveÓadvÈrÈni vivaritvÈ 
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“AbhikkamathÈyasmanto, abhikkamathÈyasmanto, idÈnÈyasmÈ SÈriputto 
Bhagavato sammukhÈ sÊhanÈdaÑ nadissatÊ”ti1 mahÈbhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtesuÑ. Theropi ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ 
tamatthaÑ pucchi. Thero “nÈyaÑ bhikkhu mayÈ pahaÔo”ti avatvÈva attano 
guÓakathaÑ kathento “yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, 
so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja cÈrikaÑ 
pakkameyyÈ”ti vatvÈ “seyyathÈpi bhante pathaviyaÑ sucimpi nikkhipanti, 
asucimpi nikkhipantÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena attano pathavÊsamacittataÒca 
ÈpotejovÈyo rajoharaÓa caÓÉÈlakumÈraka usabhachinnavisÈÓasamacittataÒca 
ahikuÓapÈdÊhi viya attano kÈyena aÔÔiyanaÒca medakathÈlikÈ viya attano 
kÈyapariharaÓaÒca pakÈsesi. ImÈhi ca pana navahi upamÈhi there attano 
guÓe kathente navasupi ÔhÈnesu2 udakapariyantaÑ katvÈ mahÈpathavÊ 
kampi. RajoharaÓacaÓÉÈlakumÈrakamedakathÈliko pamÈnaÑ pana 
ÈharaÓakÈle puthujjanÈ bhikkh| ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhiÑsu, 
khÊÓÈsavÈnaÑ dhammasaÑvego udapÈdi. 

 There attano guÓaÑ kathenteyeva abbhÈcikkhanakassa bhikkhuno 
sakalasarÊre ÉÈho uppajji, so tÈvadeva Bhagavato pÈdesu patitvÈ attano 
abbhÈcikkhanadosaÑ3 pakÈsetvÈ accayaÑ desesi. SatthÈ theraÑ ÈmantetvÈ 
“SÈriputta khama imassa moghapurisassa, yÈvassa sattadhÈ muddhÈ na 
phalatÊ”ti Èha. Thero ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggayha “khamÈmahaÑ 
bhante tassa Èyasmato, khamatu ca me so ÈyasmÈ, sace mayhaÑ doso 
atthÊ”ti Èha. Bhikkh| kathayiÑsu “passatha dÈnÈvuso therassa 
anopamaguÓaÑ4, evar|passa nÈma musÈvÈdena abbhÈcikkhanakassa 
bhikkhuno upari appamattakampi kopaÑ vÈ dosaÑ vÈ akatvÈ sayameva 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggayha khamÈpetÊ”ti. SatthÈ taÑ kathaÑ 
sutvÈ “bhikkhave kiÑ kathethÈ”ti pucchitvÈ “idaÑ nÈma bhante”ti vutte “na 
bhikkhave sakkÈ SÈriputtasadisÈnaÑ kopaÑ vÈ dosaÑ vÈ uppÈdetuÑ, 
mahÈpathavÊsadisaÑ bhikkhave indakhÊlasadisaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 181 piÔÔhe. 2. VÈresu (SÊ, SyÈ) 
 3. Abh|tabbhakkhÈnadosaÑ (SÊ, SyÈ) 4. AnomaguÓattaÑ (SyÈ) 
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pasanna-udakarahadasadisaÒca SÈriputtassa cittan”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 95. “Pathavisamo no virujjhati, 
 Indakhilupamo tÈdi subbato. 
 Rahadova apetakaddamo, 
 SaÑsÈrÈ na bhavanti tÈdino”ti. 

 Tassattho–bhikkhave yathÈ nÈma pathaviyaÑ sucÊni gandhamÈlÈdÊnipi 
nikkhipanti, asucÊni muttakarÊsÈdÊnipi nikkhipanti, yathÈ nÈma nagaradvÈre1 
nikhÈtaÑ indakhÊlaÑ dÈrakÈdayo omuttentipi2 |hadantipi, apare pana taÑ 
gandhamÈlÈdÊhi sakkaronti. Tattha pathaviyÈ indakhÊlassa ca3 neva 
anurodho uppajjati, na virodho, evameva yvÈyaÑ khÊÓÈsavo bhikkhu aÔÔhahi 
lokadhammehi akampiyabhÈvena tÈdi, vatÈnaÑ sundaratÈya subbato. So 
“ime maÑ cat|hi paccayehi sakkaronti, ime pana na sakkarontÊ”ti 
sakkÈraÒca asakkÈraÒca karontesu neva anurujjhati, no virujjhati, atha kho 
pathavisamo ca indakhilupamo eva ca hoti. YathÈ ca apagatakaddamo 
rahado pasannodako hoti, evaÑ apagatakilesatÈya rÈgakaddamÈdÊhi 
akaddamo vippasannova hoti. TÈdinoti tassa pana evar|passa 
sugatiduggatÊsu saÑsaraÓavasena saÑsÈrÈ nÈma na hontÊti. 

 DesanÈvasÈne nava bhikkhusahassÈni saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattheravatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. KosambivÈsÊtissattherasÈmaÓeravatthu 

 SantaÑ tassa manaÑ hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto Tissattherassa sÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira KosambivÈsÊ kulaputto Satthu sÈsane pabbajitvÈ 
laddh|pasampado “KosambivÈsÊtissatthero”ti paÒÒÈyi. Tassa KosambiyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ nagaradvÈre (SÊ, SyÈ) 2. Ummihantipi (SyÈ) 
 3. PathaviyÈ vÈ indakhÊlassa vÈ (SyÈ) 
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vuÔÔhavassassa upaÔÔhÈko ticÊvaraÒceva sappiphÈÓitaÒca ÈharitvÈ pÈdam|le 
Ôhapesi. Atha naÑ thero Èha “kiÑ idaÑ upÈsakÈ”ti. Nanu mayÈ bhante 
tumhe vassaÑ vÈsitÈ, amhÈkaÒca vihÈre vuÔÔhavassÈ imaÑ lÈbhaÑ labhanti, 
gaÓhatha bhanteti. Hotu upÈsaka, na mayhaÑ iminÈ atthoti. KiÑ kÈraÓÈ 
bhanteti. Mama santike kappiyakÈrako sÈmaÓeropi natthi Èvusoti. Sace 
bhante kappiyakÈrako natthi, mama putto ayyassa santike sÈmaÓero 
bhavissatÊti. Thero adhivÈsesi. UpÈsako sattavassikaÑ attano puttaÑ 
therassa santikaÑ netvÈ “imaÑ pabbÈjethÈ”ti adÈsi. Athassa thero kese 
temetvÈ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. So khuraggeyeva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Thero taÑ pabbÈjetvÈ aÉÉhamÈsaÑ tattha vasitvÈ “SatthÈraÑ 
passissÈmÊ”ti sÈmaÓeraÑ bhaÓÉakaÑ gÈhÈpetvÈ gacchanto antarÈmagge 
ekaÑ vihÈraÑ pÈvisi. SÈmaÓero upajjhÈyassa senÈsanaÑ gahetvÈ paÔijaggi, 
tassa taÑ paÔijaggantasseva vikÈlo jÈto, tena attano senÈsanaÑ paÔijaggituÑ 
nÈsakkhi. Atha naÑ upaÔÔhÈnavelÈyaÑ ÈgantvÈ nisinnaÑ thero pucchi 
“sÈmaÓera attano vasanaÔÔhÈnaÑ paÔijaggitan”ti1. Bhante paÔijaggituÑ 
okÈsaÑ nÈlatthanti. “Tena hi mama vasanaÔÔhÈneyeva vasa, dukkhaÑ te 
ÈgantukaÔÔhÈne bahi vasitun”ti taÑ gahetvÈva senÈsanaÑ pÈvisi. Thero pana 
puthujjano nipannamattova niddaÑ okkami. SÈmaÓero cintesi “ajja me 
upajjhÈyena saddhiÑ tatiyo divaso2 ekasenÈsane vasantassa, ‘sace nipajjitvÈ 
niddÈyissÈmi, thero sahaseyyaÑ ÈpajjeyyÈ’ti nisinnakova vÊtinÈmessÈmÊ”ti 
upajjhÈyassa maÒcakasamÊpe palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinnakova rattiÑ 
vÊtinÈmesi. Thero pacc|sakÈle paccuÔÔhÈya “sÈmaÓeraÑ nikkhamÈpetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti maÒcakapasse ÔhapitabÊjaniÑ gahetvÈ bÊjanipattassa aggena 
sÈmaÓerassa kaÔasÈrakaÑ paharitvÈ bÊjaniÑ uddhaÑ ukkhipanto “sÈmaÓera 
bahi nikkhamÈ”ti Èha. BÊjanipattadaÓÉako akkhimhi paÔihaÒÒi, tÈvadeva 
akkhi bhijji. So “kiÑ bhante”ti vatvÈ uÔÔhÈya “bahi nikkhamÈ”ti vutte “akkhi 
me bhante bhinnan”ti avatvÈ ekena hatthena paÔicchÈdetvÈ nikkhami. 
VattakaraÓakÈle ca pana “akkhi me bhinnan”ti tuÓhÊ anisÊditvÈ ekena 
hatthena akkhiÑ gahetvÈ ekena 
______________________________________________________________ 
 1. Na paÔijaggitanti (SÊ) 2. Tayo divasÈ (Ka) 
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hatthena muÔÔhisammuÒjaniÑ ÈdÈya vaccakuÔiÒca mukhadhovanaÔÔhÈnaÒca 
sammajjitvÈ mukhadhovanodakaÒca ÔhapetvÈ pariveÓaÑ sammajji. So 
upajjhÈyassa dantakaÔÔhaÑ dadamÈno ekeneva hatthena adÈsi. 

 Atha naÑ upajjhÈyo Èha “asikkhito vatÈyaÑ sÈmaÓero, 
ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ ekena hatthena dantakaÔÔhaÑ dÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti1. 
JÈnÈmahaÑ bhante “na evaÑ vaÔÔatÊ”ti2, eko pana me hattho na tucchoti. 
KiÑ sÈmaÓerÈti. So Èdito paÔÔhÈya taÑ pavattiÑ Èrocesi. Thero sutvÈva 
saÑviggamÈnaso “aho vata mayÈ bhÈriyaÑ kammaÑ katan”ti vatvÈ 
“khamÈhi me sappurisa, nÈhametaÑ jÈnÈmi, avassayo me hohÊ”ti aÒjaliÑ 
paggayha sattavassikadÈrakassa pÈdam|le ukkuÔikaÑ nisÊdi. Atha naÑ 
sÈmaÓero Èha “nÈhaÑ bhante etadatthÈya kathesiÑ, tumhÈkaÑ cittaÑ 
anurakkhantena mayÈ evaÑ vuttaÑ, nevettha tumhÈkaÑ doso atthi, na 
mayhaÑ. VaÔÔasseveso doso, mÈ cintayittha, mayÈ tumhÈkaÑ vippaÔisÈraÑ 
rakkhanteneva nÈrocitan”ti. Thero sÈmaÓerena assÈsiyamÈnopi anassÈsitvÈ 
uppannasaÑvego sÈmaÓerassa bhaÓÉakaÑ gahetvÈ Satthu santikaÑ pÈyÈsi. 
SatthÈpissa ÈgamanaÑ olokentova nisÊdi. So gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
SatthÈrÈ saddhiÑ paÔisammodanaÑ katvÈ “khamanÊyaÑ te bhikkhu, kiÒci3 
atirekaÑ aphÈsukaÑ atthÊ”ti pucchito Èha “khamanÊyaÑ bhante, natthi me 
kiÒci atirekaÑ aphÈsukaÑ, apica kho pana me ayaÑ daharasÈmaÓero viya 
aÒÒo atirekaguÓo na diÔÔhapubbo”ti. KiÑ pana iminÈ kataÑ bhikkh|ti. So 
Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ Bhagavato Èrocento Èha “evaÑ bhante 
mayÈ khamÈpiyamÈno maÑ evaÑ vadesi ‘nevettha tumhÈkaÑ doso atthi, na 
mayhaÑ. VaÔÔasseveso doso, tumhe mÈ cintayitthÈ’ti, iti maÑ assÈsesiyeva, 
mayi neva kopaÑ, na dosamakÈsi, na me bhante evar|po guÓasampanno 
diÔÔhapubbo”ti. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu khÊÓÈsavÈ nÈma na kassaci 
kuppanti, na dussanti, santindriyÈ santamÈnasÈva hontÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. DÈtuÑ labhatÊti (SÊ, SyÈ) 2. Na etaÑ vattanti (SÊ, SyÈ) 3. Na kiÒci (SÊ, SyÈ) 
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 96. “SantaÑ tassa manaÑ hoti, santÈ vÈcÈ ca kamma ca. 
 SammadaÒÒÈ vimuttassa, upasantassa tÈdino”ti. 

 Tattha santaÑ tassÈti tassa khÊÓÈsavasÈmaÓerassa abhijjhÈdÊnaÑ 
abhÈvena manaÑ santameva hoti upasantaÑ nibbutaÑ. TathÈ 
musÈvÈdÈdÊnaÑ abhÈvena vÈcÈ ca pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ abhÈvena 
kÈyakammaÒca santameva hoti. SammadaÒÒÈ vimuttassÈti nayena hetunÈ 
jÈnitvÈ paÒcahi vimuttÊhi vimuttassa. UpasantassÈti abbhantare rÈgÈdÊnaÑ 
upasamena upasantassa. TÈdinoti tathÈr|passa guÓasampannassÈti. 

 DesanÈvasÈne KosambivÈsÊtissatthero saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi, sesamahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

KosambivÈsÊtissattherasÈmaÓeravatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. SÈriputtattheravatthu 

 Assaddhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye tiÑsamattÈ ÈraÒÒakÈ bhikkh| Satthu santikaÑ 
ÈgantvÈ1 vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ tesaÑ saha paÔisambhidÈhi 
arahattass|panissayaÑ disvÈ SÈriputtattheraÑ ÈmantetvÈ “saddahasi tvaÑ 
SÈriputta, saddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti 
amatapariyosÈnan”ti2 evaÑ paÒcindriyÈni Èrabbha paÒhaÑ pucchi. Thero 
“na khvÈhaÑ bhante ettha Bhagavato saddhÈya gacchÈmi, saddhindriyaÑ 
-pa- amatapariyosÈnaÑ. YesaÑ hetaÑ bhante aÒÒÈtaÑ assa adiÔÔhaÑ 
aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya, te tattha paresaÑ saddhÈya 
gaccheyyuÑ. SaddhindriyaÑ -pa- amatapariyosÈnan”ti evaÑ taÑ paÒhaÑ 
byÈkÈsi. TaÑ sutvÈ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “SÈriputtatthero 
micchÈgahaÓaÑ neva3 vissajjesi, ajjÈpi SammÈsambuddhassa na 
saddahatiyevÈ”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “kiÑ nÈmetaÑ bhikkhave vadetha. 
AhaÑ hi ‘paÒcindriyÈni abhÈvetvÈ samathavipassanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GantvÈ (SyÈ) 2. SaÑ 3. 194 piÔÔhe. 3. MicchÈgahaÓeneva (SyÈ) 
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avaÉÉhetvÈ maggaphalÈni sacchikÈtuÑ samattho nÈma atthÊti saddahasi 
tvaÑ SÈriputtÈ’ti pucchiÑ. So ‘evaÑ sacchikaronto atthi nÈmÈti na 
saddahÈmi bhante’ti kathesi. Na dinnassa vÈ katassa vÈ phalaÑ vipÈkaÑ na 
saddahati, nÈpi BuddhÈdÊnaÑ guÓaÑ na saddahati. Eso pana attanÈ 
paÔividdhesu jhÈnavipassanÈmaggaphaladhammesu paresaÑ saddhÈya na 
gacchati. TasmÈ anupavajjo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 97. “Assaddho akataÒÒ| ca, sandhicchedo ca yo naro, 
 HatÈvakÈso vantÈso, sa ve uttamaporiso”ti. 

 Tassattho–attano paÔividdhaguÓaÑ paresaÑ kathÈya na saddahatÊti 
assaddho. AkataÑ nibbÈnaÑ jÈnÈtÊti akataÒÒ|, sacchikatanibbÈnoti attho. 
VaÔÔasandhiÑ saÑsÈrasandhiÑ chinditvÈ Ôhitoti sandhicchedo. 
KusalÈkusalakammabÊjassa khÊÓattÈ nibbattanÈvakÈso hato assÈti 
hatÈvakÈso. Cat|hi maggehi kattabbakiccassa katattÈ sabbÈ ÈsÈ iminÈ 
vantÈti vantÈso. So evar|po naro. PaÔividdhalokuttaradhammatÈya purisesu 
uttamabhÈvaÑ pattoti purisuttamoti. 

 GÈthÈvasÈne te ÈraÒÒakÈ tiÑsamattÈ bhikkh| saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, sesajanassÈpi satthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SÈriputtattheravatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Khadiravaniyarevatattheravatthu 

 GÈme vÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KhadiravaniyarevatattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 ŒyasmÈ hi SÈriputto sattÈsÊtikoÔidhanaÑ pahÈya pabbajitvÈ CÈlÈ 
UpacÈlÈ SÊs|pacÈlÈti tisso bhaginiyo, Cundo Upasenoti ime dve ca bhÈtaro 
pabbÈjesi, RevatakumÈro ekova gehe avasiÔÔho. Athassa mÈtÈ cintesi “mama 
putto Upatisso ettakaÑ dhanaÑ pahÈya pabbajitvÈ Tisso ca bhaginiyo dve 
ca bhÈtaro pabbÈjesi, Revato ekova avaseso. Sace imampi pabbÈjessati, 
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ettakaÑ no dhanaÑ nassissati, kulavaÑso pacchijjissati, daharakÈleyeva 
naÑ gharÈvÈsena bandhissÈmÊ”ti. SÈriputtattheropi paÔikacceva bhikkh| 
ÈÓÈpesi “sace Èvuso Revato pabbajitukÈmo Ègacchati, Ègatamattameva naÑ 
pabbÈjeyyÈtha, mama mÈtÈpitaro micchÈdiÔÔhikÈ, kiÑ tehi Èpucchitehi, 
ahameva tassa mÈtÈ ca pitÈ cÈ”ti. MÈtÈpissa RevatakumÈraÑ 
sattavassikameva gharabandhanena bandhitukÈmÈ samÈnajÈtike kule 
dÈrikaÑ vÈretvÈ divasaÑ vavatthapetvÈ kumÈraÑ maÓÉetvÈ pasÈdhetvÈ 
mahatÈ parivÈrena saddhiÑ ÈdÈya kumÈrikÈya ÒÈtigharaÑ agamÈsi. Atha 
nesaÑ katama~galÈnaÑ dvinnampi ÒÈtakesu sannipatitesu udakapÈtiyaÑ 
hatthe otÈretvÈ ma~galÈni vatvÈ kumÈrikÈya vuÉÉhiÑ Èka~khamÈnÈ ÒÈtakÈ 
“tava ayyikÈya diÔÔhadhammaÑ passa1, ayyikÈ viya ciraÑ jÊva ammÈ”ti 
ÈhaÑsu. RevatakumÈro “ko nu kho imissÈ ayyikÈya diÔÔhadhammo”ti 
cintetvÈ “katarÈ imissÈ ayyikÈ”ti pucchi. Atha naÑ ÈhaÑsu “tÈta kiÑ na 
passasi imaÑ vÊsavassasatikaÑ khaÓÉadantaÑ palitakesaÑ valittacaÑ 
tilakÈhatagattaÑ gopÈnasiva~kaÑ, esÈ etissÈ ayyikÈ”ti. KiÑ pana ayampi 
evar|pÈ bhavissatÊti. Sace jÊvissati, bhavissati tÈtÈti. So cintesi “evar|pampi 
nÈma sarÊraÑ jarÈya imaÑ vippakÈraÑ pÈpuÓissati, idaÑ me bhÈtarÈ 
Upatissena diÔÔhaÑ bhavissati, ajjeva mayÈ palÈyitvÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti. 
Atha naÑ ÒÈtakÈ kumÈrikÈya saddhiÑ ekayÈnaÑ ÈropetvÈ ÈdÈya 
pakkamiÑsu. 

 So thokaÑ gantvÈ sarÊrakiccaÑ apadisitvÈ “Ôhapetha tÈva yÈnaÑ, 
otaritvÈ ÈgamissÈmÊ”ti yÈnÈ otaritvÈ ekasmiÑ gumbe thokaÑ papaÒcaÑ 
katvÈ agamÈsi. Punapi thokaÑ gantvÈ teneva apadesena otaritvÈ abhiruhi, 
punapi tatheva akÈsi. Athassa ÒÈtakÈ “addhÈ imassa uÔÔhÈnÈni vattantÊ”ti 
sallakkhetvÈ nÈtidaÄhaÑ ÈrakkhaÑ kariÑsu. So punapi thokaÑ gantvÈ 
teneva apadesena otaritvÈ “tumhe pÈjento purato gacchatha, mayaÑ 
pacchato saÓikaÑ ÈgamissÈmÈ”ti vatvÈ otaritvÈ gumbÈbhimukho ahosi. 
©ÈtakÈpissa “pacchato ÈgamissatÊ”ti saÒÒÈya yÈnaÑ pÈjentÈ gamiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. PassitvÈ (Ka) 
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Sopi tato palÈyitvÈ ekasmiÑ padese tiÑsamattÈ bhikkh| vasanti, tesaÑ 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ Èha “pabbÈjetha maÑ bhante”ti. Œvuso tvaÑ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito, mayaÑ te rÈjaputtabhÈvaÑ vÈ 
amaccaputtabhÈvaÑ vÈ na jÈnÈma, kathaÑ pabbÈjessÈmÈti. Tumhe maÑ 
bhante na jÈnÈthÈti. Na jÈnÈmÈvusoti. AhaÑ Upatissassa kaniÔÔhabhÈtikoti. 
Ko esa Upatisso nÈmÈti. Bhante1 bhaddantÈ mama bhÈtaraÑ “SÈriputto”ti 
vadanti, tasmÈ mayÈ “Upatisso”ti vutte na jÈnantÊti. KiÑ pana tvaÑ 
SÈriputtattherassa kaniÔÔhabhÈtikoti. Œma bhanteti. “Tena hi ehi, bhÈtarÈ te 
anuÒÒÈtamevÈ”ti vatvÈ bhikkh| tassa ÈbharaÓÈni omuÒcÈpetvÈ ekamantaÑ 
ÔhapÈpetvÈ taÑ pabbÈjetvÈ therassa sÈsanaÑ pahiÓiÑsu. Thero taÑ sutvÈ 
Bhagavato Èrocesi “bhante ‘ÈraÒÒikabhikkh|hi kira Revato pabbÈjito’ti 
sÈsanaÑ pahiÓiÑsu, gantvÈ taÑ passitvÈ ÈgamissÈmÊ”ti. SatthÈ “adhivÈsehi 
tÈva SÈriputtÈ”ti gantuÑ na adÈsi. Thero puna katipÈhaccayena SatthÈraÑ 
Èpucchi. SatthÈ “adhivÈsehi tÈva SÈriputta, mayampi ÈgamissÈmÈ”ti neva 
gantuÑ adÈsi. 

 SÈmaÓeropi “sacÈhaÑ idha vasissÈmi, ÒÈtakÈ maÑ anubandhitvÈ 
pakkosissantÊ”ti tesaÑ bhikkh|naÑ santike yÈva arahattÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
uggaÓhitvÈ pattacÊvaramÈdÈya cÈrikaÑ caramÈno tato tiÑsayojanike ÔhÈne 
KhadiravanaÑ gantvÈ antovasseyeva temÈsabbhantare saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. Theropi pavÈretvÈ SatthÈraÑ puna tattha gamanatthÈya 
Èpucchi. SatthÈ “mayampi gamissÈma SÈriputtÈ”ti paÒcahi bhikkhusatehi 
saddhiÑ nikkhami. ThokaÑ gatakÈle Œnandatthero dvedhÈpathe ÔhatvÈ 
SatthÈraÑ Èha “bhante Revatassa santikaÑ gamanamaggesu ayaÑ 
parihÈrapatho saÔÔhiyojaniko manussÈvÈso, ayaÑ ujumaggo tiÑsayojaniko 
amanussapariggahito, katarena gacchÈmÈ”ti. SÊvali pana Œnanda amhehi 
saddhiÑ Ègatoti. Œma bhanteti. Sace SÊvali Ègato, ujumaggameva gaÓhÈhÊti. 
SatthÈ kira “ahaÑ tumhÈkaÑ yÈgubhattaÑ uppÈdessÈmi, ujumaggaÑ 
gaÓhÈhÊ”ti avatvÈ “tesaÑ tesaÑ janÈnaÑ puÒÒassa vipÈkadÈnaÔÔhÈnaÑ 
etan”ti ÒatvÈ “sace SÊvali Ègato, ujumaggaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Œma bhante (SÊ, Ka) 
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gaÓhÈhÊ”ti Èha. Satthari pana taÑ maggaÑ paÔipanne devatÈ “amhÈkaÑ 
ayyassa SÊvalittherassa sakkÈraÑ karissÈmÈ”ti cintetvÈ ekekayojane vihÈre 
kÈretvÈ ekayojanato uddhaÑ gantuÑ adatvÈ pÈto vuÔÔhÈya dibbayÈgu-ÈdÊni 
gahetvÈ “ayyo no SÊvalitthero kahaÑ nisinno”ti vicaranti. Thero attano 
abhihaÔaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈpesi. EvaÑ SatthÈ 
saparivÈro tiÑsayojanikaÑ kantÈraÑ SÊvalittherassa puÒÒaÑ 
anubhavamÈnova agamÈsi. Revatattheropi Satthu ÈgamanaÑ ÒatvÈ 
Bhagavato GandhakuÔiÑ mÈpetvÈ paÒca k|ÔÈgÈrasatÈni paÒca 
ca~kamanasatÈni paÒcarattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnasatÈni ca mÈpesi. SatthÈ tassa 
santike mÈsamattameva vasi, tasmiÑ vasamÈnopi SÊvalittherasseva puÒÒaÑ 
anubhavi. 

 Tattha pana dve mahallakabhikkh| Satthu KhadiravanaÑ pavisanakÈle 
evaÑ cintayiÑsu “ayaÑ bhikkhu ettakaÑ navakammaÑ karonto kiÑ 
sakkhissati samaÓadhammaÑ kÈtuÑ, SatthÈ ‘SÈriputtassa kaniÔÔho’ti 
mukholokanakiccaÑ karonto evar|passa navakammikassa bhikkhussa 
santikaÑ Ègato”ti, SatthÈpi taÑ divasaÑ pacc|sakÈle lokaÑ voloketvÈ te 
bhikkh| ditvÈ tesaÑ cittÈcÈraÑ aÒÒÈsi, tasmÈ tattha mÈsamattaÑ vasitvÈ 
nikkhamanadivase yathÈ te bhikkh| attano telanÈÄiÒca udakatumbaÒca 
upÈhanÈni ca pamussanti, tathÈ adhiÔÔhahitvÈ nikkhamanto vihÈr|pacÈrato 
bahi nikkhantakÈle iddhiÑ vissajjesi. Atha te bhikkh| “mayÈ idaÒcidaÒca 
pamuÔÔhaÑ, mayÈpi pamuÔÔhan”ti ubhopi nivattitvÈ taÑ ÔhÈnaÑ 
asallakkhetvÈ khadirarukkhakaÓÔakehi vijjhamÈnÈ vicaritvÈ ekasmiÑ 
khadirarukkhe olambantaÑ attano bhaÓÉakaÑ disvÈ ÈdÈya pakkamiÑsu. 
SatthÈpi bhikkhusaÑghaÑ ÈdÈya puna mÈsamatteneva SÊvalittherassa 
puÒÒaÑ anubhavamÈno paÔigantvÈ PubbÈrÈmaÑ pÈvisi. 

 Atha te mahallakabhikkh| pÈtova mukhaÑ dhovitvÈ 
“ÈgantukabhattadÈyikÈya VisÈkhÈya gharaÑ yÈguÑ pivissÈmÈ”ti gantvÈ 
yÈguÑ pivitvÈ khajjakaÑ khÈditvÈ nisÊdiÑsu. Atha ne VisÈkhÈ pucchi 
“tumhepi bhante SatthÈrÈ saddhiÑ Revatattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ 
ÈgamitthÈ”ti. Œma upÈsiketi, ramaÓÊyaÑ bhante therassa vasanaÔÔhÈnanti. 
Kuto tassa ramaÓÊyatÈ, setakaÓÔakakhadirarukkhagahanaÑ1 petÈnaÑ 
nivÈsanaÔÔhÈnasadisaÑ upÈsiketi. AthaÒÒe dve daharabhikkh| ÈgamiÑsu. 
UpÈsikÈ tesampi yÈgukhajjakaÑ datvÈ tatheva 
______________________________________________________________
 1. Kuto tassa taÑ ramaÓÊyaÑ, tÈva suddhakaÑ kaÓÔakakhadirarukkhagahanaÑ (Ka) 
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paÔipucchi. Te ÈhaÑsu “na sakkÈ upÈsike vaÓÓetuÑ, 
sudhammadevasabhÈsadisaÑ iddhiyÈ abhisa~khataÑ viya therassa 
vasanaÔÔhÈnan”ti. UpÈsikÈ cintesi “paÔhamaÑ ÈgatÈ bhikkh| aÒÒathÈ 
vadiÑsu, ime aÒÒathÈ vadanti, paÔhamaÑ ÈgatÈ bhikkh| kiÒcideva 
pamussitvÈ iddhiyÈ vissaÔÔhakÈle paÔinivattitvÈ gatÈ bhavissanti, ime pana 
iddhiyÈ abhisa~kharitvÈ nimmitakÈle gatÈ bhavissantÊ”ti attano 
paÓÉitabhÈvena etamatthaÑ ÒatvÈ “SatthÈraÑ1 ÈgatakÈle pucchissÈmÊ”ti 
aÔÔhÈsi. Tato muhuttaÑyeva2 SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto VisÈkhÈya 
gehaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. SÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
sakkaccaÑ parivisitvÈ bhattakiccÈvasÈne SatthÈraÑ vanditvÈ paÔipucchi 
“bhante tumhehi saddhiÑ gatabhikkh|su ekacce Revatattherassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ ‘khadiragahanaÑ araÒÒan’ti vadanti, ekacce ‘ramaÓÊyan’ti, 
kiÑ nu kho etan”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “upÈsike gÈmo vÈ hotu araÒÒaÑ vÈ, 
yasmiÑ ÔhÈne arahanto viharanti, taÑ ramaÓÊyamevÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 98. “GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale. 
 Yattha arahanto viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakan”ti. 

 Tattha kiÒcÈpi arahanto gÈmante kÈyavivekaÑ na labhanti, cittavivekaÑ 
pana labhanteva. TesaÒhi dibbapaÔibhÈgÈnipi ÈrammaÓÈni cittaÑ cÈletuÑ na 
sakkonti. TasmÈ gÈmo vÈ hotu araÒÒÈdÊnaÑ vÈ aÒÒataraÑ, yattha arahanto 
viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakanti so bh|mipadeso ramaÓÊyo evÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Aparena samayena bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso kena nu kho 
kÈraÓena ÈyasmÈ SÊvalitthero sattadivasasattamÈsÈdhikÈni satta vassÈni mÈtu 
kucchiyaÑ vasi, kena niraye pacci, kena nissandena lÈbhaggayasaggappatto 
jÈto”ti. SatthÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave kiÑ kathethÈ”ti pucchitvÈ 
“bhante idaÑ nÈmÈ”ti vutte tassÈyasmato pubbakammaÑ kathento Èha– 
______________________________________________________________ 
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 Bhikkhave ito ekanavutikappe VipassÊ BhagavÈ loke uppajjitvÈ 
ekasmiÑ samaye janapadacÈrikaÑ caritvÈ pitu nagaraÑ paccÈgamÈsi. RÈjÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa ÈgantukadÈnaÑ sajjetvÈ nÈgarÈnaÑ 
sÈsanaÑ pesesi “ÈgantvÈ mayhaÑ dÈne sahÈyakÈ hont|”ti. Te tathÈ katvÈ 
“raÒÒÈ dinnadÈnato atirekataraÑ dassÈmÈ”ti SatthÈraÑ nimantetvÈ 
punadivase dÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ raÒÒo sÈsanaÑ pahiÓiÑsu. RÈjÈ ÈgantvÈ 
tesaÑ dÈnaÑ disvÈ “ito adhikataraÑ dassÈmÊ”ti punadivasatthÈya SatthÈraÑ 
nimantesi. Neva rÈjÈ nÈgare parÈjetuÑ sakkhi, na nÈgarÈ rÈjÈnaÑ. NÈgarÈ 
chaÔÔhe vÈre “sve dÈni yathÈ ‘imasmiÑ dÈne idaÑ nÈma natthÊ’ti na sakkÈ 
hoti vattuÑ, evaÑ dÈnaÑ dassÈmÈ”ti cintetvÈ punadivase dÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ 
“kiÑ nu kho ettha natthÊ”ti olokentÈ allamadhumeva na addasaÑsu. 
Pakkamadhu pana bahuÑ atthi. Te allamadhassatthÈya cat|su nagaradvÈresu 
cattÈri kahÈpaÓasahassÈni gÈhÈpetvÈ pahiÓiÑsu. Atheko janapadamanusso 
gÈmabhojakaÑ passituÑ Ègacchanto antarÈmagge madhupaÔalaÑ disvÈ 
makkhikÈ palÈpetvÈ sÈkhaÑ chinditvÈ sÈkhÈdaÓÉakeneva saddhiÑ 
madhupaÔalaÑ ÈdÈya “gÈmabhojakassa dassÈmÊ”ti nagaraÑ pÈvisi. Madhu-
atthÈya gato taÑ disvÈ “ambho vikkiÓiyaÑ madhun”ti pucchi. Na 
vikkiÓiyaÑ sÈmÊti. Handa imaÑ kahÈpaÓaÑ gahetvÈ dehÊti. So cintesi 
“imaÑ madhupaÔalaÑ pÈdamattampi na agghati, ayaÑ pana kahÈpaÓaÑ deti. 
BahukahÈpaÓako maÒÒe, mayÈ vaÉÉhetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Atha naÑ “na demÊ”ti 
Èha, tena hi dve kahÈpaÓe gaÓhÈhÊti. DvÊhipi na demÊti. EvaÑ tÈva vaÉÉhesi, 
yÈva so “tena hi idaÑ sahassaÑ gaÓhÈhÊ”ti bhaÓÉikaÑ upanesi. 

 Atha naÑ so Èha “kiÑ nu kho tvaÑ ummattako, udÈhu kahÈpaÓÈnaÑ 
ÔhapanokÈsaÑ na labhasi, pÈdampi na agghanakaÑ madhuÑ ‘sahassaÑ 
gahetvÈ dehÊ’ti vadasi, kiÑ nÈmetan”ti. JÈnÈmahaÑ bho, iminÈ pana me 
kammaÑ atthi, tenevaÑ vadÈmÊti. KiÑ kammaÑ sÈmÊti. Amhehi 
VipassÊbuddhassa aÔÔhasaÔÔhisamaÓasahassaparivÈrassa mahÈdÈnaÑ sajjitaÑ, 
tatrekaÑ allamadhumeva natthi, tasmÈ evaÑ gaÓhÈmÊti. EvaÑ sante nÈhaÑ 
m|lena dassÈmi, sace ahampi dÈne pattiÑ labhissÈmi, dassÈmÊti. So gantvÈ 
nÈgarÈnaÑ tamatthaÑ Èrocesi. NÈgarÈ tassa saddhÈya balavabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“sÈdhu1, pattiko 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdhu sÈdhu (SÊ, Ka) 
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hot|”ti paÔijÈniÑsu, te BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ 
yÈgukhajjakaÑ datvÈ mahatiÑ suvaÓÓapÈtiÑ ÈharÈpetvÈ madhupaÔalaÑ 
pÊÄÈpesuÑ. Teneva manussena paÓÓÈkÈratthÈya dadhivÈrakopi ÈhaÔo atthi, 
so tampi dadhiÑ pÈtiyaÑ ÈkiritvÈ tena madhunÈ saÑsanditvÈ1 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa Èdito paÔÔhÈya adÈsi. TaÑ 
yÈvadatthaÑ gaÓhantÈnaÑ sabbesaÑ pÈpuÓi, uttarimpi avasiÔÔhaÑ 
ahosiyeva. “EvaÑ thokaÑ madhu kathaÑ tÈva bah|naÑ pÈpuÓÊ”ti na 
cintetabbaÑ. TaÒhi BuddhÈnubhÈvena pÈpuÓi, Buddhavisayo na cintetabbo. 
CattÈri hi “acinteyyÈnÊ”ti2 vuttÈni. TÈni cintento ummÈdasseva bhÈgÊ hotÊti. 
So puriso ettakaÑ kammaÑ katvÈ ÈyupariyosÈne devaloke nibbattitvÈ 
ettakaÑ kÈlaÑ saÑsaranto ekasmiÑ samaye devalokÈ cavitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ 
rÈjakule nibbatto pitu accayena rajjaÑ pÈpuÓi. So “ekaÑ nagaraÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti gantvÈ parivÈresi, nÈgarÈnaÒca sÈsanaÑ pahiÓi “rajjaÑ vÈ me 
dentu yuddhaÑ vÈ”ti. Te “neva rajjaÑ dassÈma, na yuddhan”ti vatvÈ 
c|ÄadvÈrehi nikkhamitvÈ dÈr|dakÈdÊni Èharanti, sabbakiccÈni karonti. 

 Itaropi cattÈri mahÈdvÈrÈni rakkhanto sattamÈsÈdhikÈni satta vassÈni 
nagaraÑ uparundhi. Athassa mÈtÈ “kiÑ me putto karotÊ”ti pucchitvÈ “idaÑ 
nÈma devÊ”ti taÑ pavattiÑ sutvÈ “bÈlo mama putto, gacchatha, tassa 
‘c|ÄadvÈrÈnipi pidhÈya nagaraÑ uparundhat|’ti vadethÈ”ti. So mÈtu 
sÈsanaÑ sutvÈ tathÈ akÈsi. NÈgarÈpi bahi nikkhamituÑ alabhantÈ sattame 
divase attano rÈjÈnaÑ mÈretvÈ tassa rajjaÑ adaÑsu. So imaÑ kammaÑ 
katvÈ ÈyupariyosÈne AvÊcimhi nibbattitvÈ yÈvÈyaÑ pathavÊ yojanamattaÑ 
ussannÈ, tÈya niraye paccitvÈ catunnaÑ c|ÄadvÈrÈnaÑ pidahitattÈ tato cuto 
tassÈ eva mÈtu kucchismiÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ sattamÈsÈdhikÈni satta 
vassÈni antokucchismiÑ vasitvÈ satta divasÈni yonimukhe tiriyaÑ nipajji. 
EvaÑ bhikkhave SÊvali tadÈ nagaraÑ uparundhitvÈ gahitakammena ettakaÑ 
kÈlaÑ niraye paccitvÈ catunnaÑ c|ÄadvÈrÈnaÑ pidahitattÈ tato cuto tassÈ 
eva mÈtu kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ ettakaÑ kÈlaÑ kucchiyaÑ vasi. 
Navamadhuno dinnattÈ lÈbhaggayasaggappatto jÈtoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SannetvÈ (SÊ), sandetvÈ (SyÈ) 2. AÑ 1. 392 piÔÔhe. 
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 PunekadivasaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho sÈmaÓerassa 
lÈbho, aho puÒÒaÑ, yena ekakena paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
paÒcak|ÔÈgÈrasatÈdÊni katÈnÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave 
mayhaÑ puttassa neva puÒÒaÑ atthi, na pÈpaÑ, ubhayamassa pahÊnan”ti 
vatvÈ BrÈhmaÓavagge imaÑ gÈthamÈha– 

   “Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca, ubho sa~ga’mupaccagÈ. 
   AsokaÑ virajaÑ suddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti1. 
 

Khadiravaniyarevatattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. AÒÒatara-itthivatthu 

 RamaÓÊyÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ itthiÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira piÓÉapÈtiko bhikkhu Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
ekaÑ jiÓÓa-uyyÈnaÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ karoti. EkÈ nagarasobhinÊ 
itthÊ purisena saddhiÑ “ahaÑ asukaÔÔhÈnaÑ nÈma gamissÈmi, tvaÑ tattha 
ÈgaccheyyÈsÊ”ti sa~ketaÑ katvÈ agamÈsi, so puriso nÈgacchi. SÈ tassa 
ÈgamanamaggaÑ olokentÊ taÑ adisvÈ ukkaÓÔhitvÈ ito cito ca vicaramÈnÈ 
taÑ uyyÈnaÑ pavisitvÈ theraÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinnaÑ disvÈ ito cito 
ca olokayamÈnÈ aÒÒaÑ kaÒci adisvÈ “ayaÒca puriso eva, imassa cittaÑ 
pamohessÈmÊ”ti tassa purato ÔhatvÈ punappunaÑ nivatthasÈÔakaÑ mocetvÈ 
nivÈseti, kese muÒcitvÈ bandhati, pÈÓiÑ paharitvÈ hasati. Therassa saÑvego 
uppajjitvÈ sakalasarÊraÑ phari. So “kiÑ nu kho idan”ti cintesi. SatthÈpi 
“mama santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ “samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti 
gatassa bhikkhuno kÈ nu kho pavattÊ”ti upadhÈrento taÑ itthiÑ disvÈ tassÈ 
anÈcÈrakiriyaÑ, therassa ca saÑveguppattiÑ ÒatvÈ GandhakuÔiyaÑ 
nisinnova tena saddhiÑ kathesi “bhikkhu kÈmagavesakÈnaÑ 
aramaÓaÔÔhÈnameva vÊtarÈgÈnaÑ ramaÓaÔÔhÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 72 piÔÔhe. 
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hotÊ”ti. EvaÒca pana vatvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ tassa dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 99. “RamaÓÊyÈni araÒÒÈni, yattha na ramatÊ jano. 
 VÊtarÈgÈ ramissanti, na te kÈmagavesino”ti. 

 Tattha araÒÒÈnÊti supupphitataruvanasaÓÉapaÔimaÓÉitÈni 
vimalasalilasampannÈni araÒÒÈni nÈma ramaÓÊyÈni. YatthÈti yesu araÒÒesu 
vikasitesu padumavanesu gÈmamakkhikÈ viya kÈmagavesako jano na 
ramati. VÊtarÈgÈti vigatarÈgÈ pana khÊÓÈsavÈ nÈma bhamaramadhukarÈ viya 
padumavanesu tathÈr|pesu araÒÒesu ramissanti. KiÑ kÈraÓÈ? Na te 
kÈmagavesino, yasmÈ te kÈmagavesino na hontÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so thero yathÈnisinnova saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓitvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ thutiÑ karonto TathÈgatassa pÈde vanditvÈ 
agamÈsÊti. 
 

AÒÒatara-itthivatthu dasamaÑ. 
 
 

ArahantavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

Sattamo vaggo.

 



   

8. Sahassavagga 
 

1. TambadÈÔhikacoraghÈtakavatthu 

 Sahassamapi ce vÈcÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto TambadÈÔhikacoraghÈtakaÑ Èrabbha kathesi. 

 Ek|napaÒcasatÈ kira corÈ gÈmaghÈtakÈdÊni karontÈ jÊvikaÑ kappesuÑ. 
Atheko puriso nibbiddhapi~galo TambadÈÔhiko tesaÑ santikaÑ gantvÈ 
“ahampi tumhehi saddhiÑ jÊvissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ corajeÔÔhakassa 
dassetvÈ “ayampi amhÈkaÑ santike vasituÑ icchatÊ”ti ÈhaÑsu. Atha naÑ 
corajeÔÔhako oloketvÈ “ayaÑ mÈtu thanaÑ chinditvÈ pitu vÈ galalohitaÑ 
nÊharitvÈ khÈdanasamattho atikakkhaÄo”ti cintetvÈ “natthetassa amhÈkaÑ 
santike vasanakiccan”ti paÔikkhipi. So evaÑ paÔikkhittopi ÈgantvÈ ekaÑ 
tasseva antevÈsikaÑ upaÔÔhahanto ÈrÈdhesi. So taÑ ÈdÈya corajeÔÔhakaÑ 
upasa~kamitvÈ “sÈmi bhaddako esa, amhÈkaÑ upakÈrako, sa~gaÓhatha 
nan”ti yÈcitvÈ corajeÔÔhakaÑ paÔicchÈpesi. AthekadivasaÑ nÈgarÈ 
rÈjapurisehi saddhiÑ ekato hutvÈ te core gahetvÈ vinicchayamahÈmaccÈnaÑ 
santikaÑ nayiÑsu. AmaccÈ tesaÑ pharasunÈ sÊsacchedaÑ ÈÓÈpesuÑ. Tato 
“ko nu kho ime mÈressatÊ”ti pariyesantÈ te mÈretuÑ icchantaÑ kaÒci adisvÈ 
corajeÔÔhakaÑ ÈhaÑsu “tvaÑ ime mÈretvÈ jÊvitaÒceva labhissasi 
sammÈnaÒca, mÈrehi ne”ti. Sopi attÈnaÑ nissÈya vasitattÈ te mÈretuÑ na 
icchi. Eten|pÈyena ek|napaÒcasate pucchiÑsu, sabbepi na icchiÑsu. 
SabbapacchÈ taÑ nibbiddhapi~galaÑ TambadÈÔhikaÑ pucchiÑsu. So 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ te sabbepi mÈretvÈ jÊvitaÒceva sammÈnaÒca labhi. 
Eten|pÈyena nagarassa dakkhiÓatopi paÒca corasatÈni ÈnetvÈ amaccÈnaÑ 
dassetvÈ tehi tesampi sÊsacchede ÈÓatte corajeÔÔhakaÑ ÈdiÑ katvÈ pucchantÈ 
kaÒci mÈretuÑ icchantaÑ adisvÈ “purimadivase eko puriso paÒcasate core 
mÈresi, kahaÑ nu kho so”ti. “AsukaÔÔhÈne amhehi diÔÔho”ti vutte taÑ 
pakkosÈpetvÈ “ime mÈrehi, sammÈnaÑ lacchasÊ”ti ÈÓÈpesuÑ. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ te sabbepi mÈretvÈ sammÈnaÑ labhi. Atha naÑ “bhaddako 
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ayaÑ puriso, nibaddhaÑ coraghÈtakameva etaÑ karissÈmÈ”ti mantetvÈ tassa 
taÑ ÔhÈnantaraÑ datvÈva sammÈnaÑ kariÑsu. So pacchimadisatopi 
uttaradisatopi ÈnÊte paÒcasate paÒcasate core ghÈtesiyeva. EvaÑ cat|hi 
disÈhi ÈnÊtÈni dve sahassÈni mÈretvÈ tato paÔÔhÈya devasikaÑ ekaÑ dveti 
ÈnÊte te manusse mÈretvÈ paÒcapaÓÓÈsa saÑvaccharÈni 
coraghÈtakakammaÑ akÈsi. 

 So mahallakakÈle ekappahÈreneva sÊsaÑ chinnituÑ na sakkoti, dve tayo 
vÈre paharanto manusse kilameti. NÈgarÈ cintayiÑsu “aÒÒopi coraghÈtako 
uppajjissati, ayaÑ ativiya manusse kilameti, kiÑ iminÈ”ti tassa taÑ 
ÔhÈnantaraÑ hariÑsu. So pubbe coraghÈtakakammaÑ karonto “ahatasÈÔake 
nivÈsetuÑ, navasappinÈ sa~khataÑ khÊrayÈguÑ pivituÑ, sumanapupphÈni 
pilandhituÑ, gandhe vilimpitun”ti imÈni cattÈri na labhi. So ÔhÈnÈ 
cÈvitadivase “khÊrayÈguÑ me pacathÈ”ti vatvÈ 
ahatavatthasumanamÈlÈvilepanÈni gÈhÈpetvÈ nadiÑ gantvÈ nhatvÈ 
ahatavatthÈni nivÈsetvÈ mÈlÈ pilandhitvÈ gandhehi anulittagatto gehaÑ 
ÈgantvÈ nisÊdi. Athassa navasappinÈ sa~khataÑ khÊrayÈguÑ purato ÔhapetvÈ 
hatthadhovanodakaÑ ÈhariÑsu. TasmiÑ khaÓe SÈriputtatthero samÈpattito 
vuÔÔhÈya “kattha nu kho ajja mayÈ gantabban”ti attano bhikkhÈcÈraÑ 
olokento tassa gehe khÊrayÈguÑ disvÈ “karissati nu kho me puriso 
sa~gahan”ti upadhÈrento “maÑ disvÈ mama sa~gahaÑ karissati, karitvÈ ca 
pana mahÈsampattiÑ labhissati ayaÑ kulaputto”ti ÒatvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ 
pattaÑ ÈdÈya tassa gehadvÈre Ôhitameva attÈnaÑ dassesi. 

 So theraÑ disvÈ pasannacitto cintesi “mayÈ ciraÑ coraghÈtakakammaÑ 
kataÑ, bah| manussÈ mÈritÈ, idÈni me gehe khÊrayÈgu paÔiyattÈ, thero 
ÈgantvÈ mama gehadvÈre Ôhito, idÈni mayÈ ayyassa deyyadhammaÑ dÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti purato ÔhapitayÈguÑ apanetvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
antogehe nisÊdÈpetvÈ patte khÊrayÈguÑ ÈkiritvÈ navasappiÑ ÈsiÒcitvÈ 
theraÑ bÊjamÈno aÔÔhÈsi. Athassa ca dÊgharattaÑ aladdhapubbatÈya 
khÊrayÈguÑ pÈtuÑ balava-ajjhÈsayo ahosi. Thero tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ 
“tvaÑ upÈsaka attano yÈguÑ
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pivÈ”ti Èha. So aÒÒassa hatthe bÊjaniÑ datvÈ yÈguÑ pivi. Thero bÊjamÈnaÑ 
purisaÑ “gaccha, upÈsakameva bÊjÈhÊ”ti1 Èha. So bÊjiyamÈno kucchip|raÑ 
yÈguÑ pivitvÈ ÈgantvÈ theraÑ bÊjamÈno ÔhatvÈ katÈhÈrakiccassa therassa 
pattaÑ aggahesi. Thero tassa anumodanaÑ Èrabhi. So attano cittaÑ therassa 
dhammadesanÈnugaÑ2 kÈtuÑ nÈsakkhi. Thero sallakkhetvÈ “upÈsaka kasmÈ 
cittaÑ desanÈnugaÑ kÈtuÑ na sakkosÊ”ti pucchi. Bhante mayÈ dÊgharattaÑ 
kakkhaÄakammaÑ kataÑ, bah| manussÈ mÈritÈ, tamahaÑ attano kammaÑ 
anussaranto cittaÑ ayyassa desanÈnugaÑ kÈtuÑ nÈsakkhinti. Thero 
“vaÒcessÈmi nan”ti cintetvÈ kiÑ pana tvaÑ attano ruciyÈ akÈsi, aÒÒehi 
kÈritosÊti. RÈjÈ maÑ kÈresi bhanteti. KiÑ nu kho te upÈsaka evaÑ sante 
akusalaÑ hotÊti. MandadhÈtuko3 upÈsako therenevaÑ vutte4 “natthi 
mayhaÑ akusalan”ti saÒÒÊ hutvÈ tena hi bhante dhammaÑ kathethÈti. So 
there anumodanaÑ karonte ekaggacitto hutvÈ dhammaÑ suÓanto 
sotÈpattimaggassa orato anulomikaÑ khantiÑ nibbattesi. Theropi 
anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 UpÈsakaÑ theraÑ anugantvÈ nivattamÈnaÑ ekÈ yakkhinÊ dhenuvesena 
ÈgantvÈ ure paharitvÈ mÈresi. So kÈlaÑ katvÈ Tusitapure nibbatti. Bhikkh| 
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “coraghÈtako paÒcapaÓÓÈsa 
vassÈni kakkhaÄakammaÑ katvÈ ajjeva tato mutto, ajjeva therassa bhikkhaÑ 
datvÈ ajjeva kÈlaÑ kato, kahaÑ nu kho nibbatto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti 
vutte “bhikkhave Tusitapure nibbatto”ti Èha. KiÑ bhante vadetha, ettakaÑ 
kÈlaÑ ettake manusse ghÈtetvÈ TusitavimÈne nibbattoti. “Œma bhikkhave, 
mahanto tena kalyÈÓamitto laddho, so SÈriputtassa dhammadesanaÑ sutvÈ 
anulomaÒÈÓaÑ nibbattetvÈ ito cuto TusitavimÈne nibbatto”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “SubhÈsitaÑ suÓitvÈna, nagare coraghÈtako. 
   AnulomakhantiÑ laddhÈna, modatÊ tidivaÑ gato”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Gaccha tvaÑ upÈsaka, mÈ me bÊjÈhÊti (Ka) 
 2. DhammadesanÈnugataÑ (SyÈ), dhammadesanÈnuyogaÑ (Ka) 
 3. MuddhadhÈtuko (SÊ) 4. Vutto (SyÈ) 
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 Bhante anumodanakathÈ nÈma na balavÈ, tena kataÑ akusalakammaÑ 
mahantaÑ, kathaÑ ettakena visesaÑ nibbattesÊti. SatthÈ “kiÑ bhikkhave 
‘mayÈ desitadhammassa appaÑ vÈ bahuÑ vÈ’ti mÈ pamÈÓaÑ gaÓhatha. 
EkavÈcÈpi hi atthanissitÈ seyyÈvÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 100. “Sahassamapi ce vÈcÈ, anatthapadasaÑhitÈ. 
 EkaÑ atthapadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammatÊ”ti. 

 Tattha sahassamapÊti paricchedavacanaÑ, ekaÑ sahassaÑ dve 
sahassÈnÊti evaÑ sahassena cepi1 paricchinnavÈcÈ honti, tÈ ca pana 
anatthapadasaÑhitÈ ÈkÈsavaÓÓanÈpabbatavaÓÓanÈvanavaÓÓanÈdÊni 
pakÈsakehi aniyyÈnadÊpakehi anatthakehi padehi saÑhitÈ yÈva bahukÈ hoti, 
tÈva pÈpikÈ evÈti attho. EkaÑ atthapadanti yaÑ pana “ayaÑ kÈyo, ayaÑ 
kÈyagatÈsati, tisso vijjÈ anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti evar|paÑ 
ekaÑ atthapadaÑ sutvÈ rÈgÈdiv|pasamena upasammati, taÑ atthasÈdhakaÑ 
nibbÈnappaÔisaÑyuttaÑ khandhadhÈtu-Èyatana-
indriyabalabojjha~gasatipaÔÔhÈnaparidÊpakaÑ ekampi padaÑ seyyoyevÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

TambadÈÔhikacoraghÈtakavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. BÈhiyadÈrucÊriyattheravatthu 

 Sahassamapi ce gÈthÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto DÈrucÊriyattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi kÈle bah| manussÈ nÈvÈya mahÈsamuddaÑ pakkhanditvÈ 
antomahÈsamudde bhinnÈya nÈvÈya macchakacchapabhakkhÈ ahesuÑ. 
Ekovettha2 ekaÑ phalakaÑ gahetvÈ vÈyamanto suppÈrakapaÔÔanatÊraÑ 
okkami, tassa nivÈsanapÈrupanaÑ natthi. So aÒÒaÑ kiÒci apassanto 
sukkhakaÔÔhadaÓÉake vÈkehi paliveÔhetvÈ nivÈsanapÈrupanaÑ katvÈ 
devakulato 
______________________________________________________________ 
 1. Ceva (SÊ), ce (Ka) 2. VÈÓijo (Ka) 
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kapÈlaÑ gahetvÈ suppÈrakapaÔÔanaÑ agamÈsi. ManussÈ taÑ disvÈ 
yÈgubhattÈdÊni datvÈ “ayaÑ eko arahÈ”ti sambhÈvesuÑ. So vatthesu 
upanÊtesu “sacÈhaÑ nivÈsessÈmi vÈ pÈrupissÈmi vÈ, lÈbhasakkÈro me 
parihÈyissatÊ”ti tÈni vatthÈni paÔikkhipitvÈ dÈrucÊrÈneva paridahi1. Athassa 
bah|hi “arahÈ arahÈ”ti vuccamÈnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “ye 
kho keci loke arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ, ahaÑ tesaÑ 
aÒÒataro”ti. Athassa purÈÓasÈlohitÈ devatÈ evaÑ cintesi. 

 PurÈÓasÈlohitÈti pubbe ekato katasamaÓadhammÈ. Pubbe kira 
Kassapadasabalassa sÈsane osakkamÈne sÈmaÓerÈdÊnaÑ vippakÈraÑ disvÈ 
satta bhikkh| saÑvegappattÈ “yÈva sÈsanassa antaradhÈnaÑ na hoti, tÈva 
attano patiÔÔhaÑ karissÈmÈ”ti suvaÓÓacetiyaÑ vanditvÈ araÒÒaÑ paviÔÔhÈ 
ekaÑ pabbataÑ disvÈ “jÊvite sÈlayÈ nivattantu, nirÈlayÈ imaÑ pabbataÑ 
abhiruhant|”ti vatvÈ nisseÓiÑ bandhitvÈ sabbepi taÑ abhiruyha nisseÓiÑ 
pÈtetvÈ samaÓadhammaÑ kariÑsu. Tesu saÑghatthero ekarattÈtikkameneva 
arahattaÑ pÈpuÓi. So Anotattadahe nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ 
Uttarakuruto piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ te bhikkh| Èha “Èvuso imaÑ 
dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ mukhaÑ dhovitvÈ imaÑ piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjathÈ”ti. KiÑ pana bhante amhehi evaÑ katikÈ katÈ “yo paÔhamaÑ 
arahattaÑ pÈpuÓÈti, tenÈbhataÑ piÓÉapÈtaÑ avasesÈ paribhuÒjissantÊ”ti. No 
hetaÑ Èvusoti. “Tena hi sace mayampi tumhe viya visesaÑ nibbattessÈma, 
sayaÑ ÈharitvÈ paribhuÒjissÈmÈ”ti na icchiÑsu. Dutiyadivase dutiyatthero 
anÈgÈmiphalaÑ pÈpuÓi. Sopi tatheva piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ itare nimantesi. 
Te evamÈhaÑsu “kiÑ pana bhante amhehi evaÑ katikÈ katÈ ‘mahÈtherena 
ÈbhataÑ piÓÉapÈtaÑ abhuÒjitvÈ anutherena ÈbhataÑ bhuÒjissÈmÈ’ti”. No 
hetaÑ Èvusoti. “EvaÑ sante tumhe viya mayampi visesaÑ nibbattetvÈ attano 
purisakÈrena bhuÒjituÑ sakkontÈ bhuÒjissÈmÈ”ti na icchiÑsu. Tesu 
arahattaÑ patto bhikkhu parinibbÈyi, anÈgÈmÊ brahmaloke nibbatti. Itare 
paÒca therÈ visesaÑ nibbattetuÑ asakkontÈ sussitvÈ sattame divase kÈlaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Parihari (SÊ) 
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katvÈ devaloke nibbattitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde tato cavitvÈ tattha tattha 
kulagharesu nibbattiÑsu. Tesu eko PukkusÈti rÈjÈ1 ahosi, eko 
KumÈrakassapo2, eko DÈrucÊriyo3, eko Dabbo Mallaputto4, eko Sabhiyo 
paribbÈjakoti5. Tattha yo brahmaloke nibbatto bhikkhu, taÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ “purÈÓasÈlohitÈ devatÈ”ti. 

 Tassa hi brahmuno etadahosi “ayaÑ mayÈ saddhiÑ nisseÓiÑ bandhitvÈ 
pabbataÑ abhiruhitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi, idÈni imaÑ laddhiÑ gahetvÈ 
vicaranto vinasseyya, saÑvejessÈmi nan”ti. Atha naÑ upasa~kamitvÈ 
evamÈha “neva kho tvaÑ BÈhiya arahÈ, napi arahattamaggaÑ vÈ 
samÈpanno, sÈpi te paÔipadÈ natthi, yÈya tvaÑ arahÈ vÈ assa 
arahattamaggaÑ vÈ samÈpanno”ti. BÈhiyo ÈkÈse ÔhatvÈ kathentaÑ 
mahÈbrahmÈnaÑ oloketvÈ cintesi “aho bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, ahaÑ 
‘arahantomhÊ’ti cintesiÑ, ayaÒca maÑ ‘na tvaÑ arahÈ, napi arahattamaggaÑ 
vÈ samÈpannosÊ’ti vadati, atthi nu kho loke aÒÒo arahÈ”ti. Atha naÑ pucchi 
“atthi nu kho etarahi devate loke arahÈ vÈ arahattamaggaÑ vÈ 
samÈpanno”ti. Athassa devatÈ Ècikkhi “atthi BÈhiya uttaresu janapadesu 
SÈvatthi nÈma nagaraÑ, tattha so BhagavÈ etarahi viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddho. So hi BÈhiya BhagavÈ arahÈ ceva arahattatthÈya ca 
dhammaÑ desetÊ”ti. 

 BÈhiyo rattibhÈge devatÈya kathaÑ sutvÈ saÑviggamÈnaso taÑ 
khaÓaÑyeva suppÈrakÈ nikkhamitvÈ ekarattivÈsena6 SÈvatthiÑ agamÈsi, 
sabbaÑ vÊsayojanasatikaÑ maggaÑ ekarattivÈseneva agamÈsi. Gacchanto ca 
pana devatÈnubhÈvena gato. “BuddhÈnubhÈvenÈ”tipi vadantiyeva. TasmiÑ 
pana khaÓe SatthÈ SÈvatthiÑ piÓÉÈya paviÔÔho hoti. So bhuttapÈtarÈse kÈya-
ÈlasiyavimocanatthaÑ abbhokÈse ca~kamante sambahule bhikkh| “kahaÑ 
etarahi satthÈ”ti pucchi. Bhikkh| “BhagavÈ SÈvatthiÑ piÓÉÈya paviÔÔho”ti 
vatvÈ taÑ pucchiÑsu “tvaÑ pana 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 281 piÔÔhe. 2. Ma 1. 195 piÔÔhe. 3. Khu 1. 84 piÔÔhe. 
 4. Vi 1. 243; Khu 1. 191 piÔÔhesu. 5. Khu 1. 355 piÔÔhe SuttanipÈte. 
 6. NikkhamitvÈ sabbattha ekarattivÈsena (Ka) 
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kuto ÈgatosÊ”ti suppÈrakÈ ÈgatomhÊti. KadÈ nikkhantosÊti. Hiyyo sÈyaÑ 
nikkhantomhÊti. D|ratosi Ègato, nisÊda, tava pÈde dhovitvÈ telena makkhetvÈ 
thokaÑ vissamÈhi, ÈgatakÈle SatthÈraÑ dakkhissasÊti. AhaÑ bhante Satthu 
vÈ attano vÈ jÊvitantarÈyaÑ na jÈnÈmi, ekarattenevamhi katthaci aÔÔhatvÈ 
anisÊditvÈ vÊsayojanasatikaÑ maggaÑ Ègato, SatthÈraÑ passitvÈva 
vissamissÈmÊti. So evaÑ vatvÈ taramÈnar|po SÈvatthiÑ pavisitvÈ 
BhagavantaÑ anopamÈya BuddhasiriyÈ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ “cirassaÑ 
vata me Gotamo SammÈsambuddho diÔÔho”ti diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya 
onatasarÊro gantvÈ antaravÊthiyameva paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ gopphakesu 
daÄhaÑ gahetvÈ evamÈha “desetu me bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu 
Sugato dhammaÑ, yaÑ mamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. Atha naÑ 
SatthÈ “akÈlo kho tÈva BÈhiya, antaragharaÑ1 paviÔÔhamhÈ piÓÉÈyÈ”ti 
paÔikkhipi. 

 TaÑ sutvÈ BÈhiyo bhante saÑsÈre saÑsarantena kabaÄÊkÈrÈhÈro na 
aladdhapubbo, tumhÈkaÑ vÈ mayhaÑ vÈ jÊvitantarÈyaÑ na jÈnÈmi, desetu 
me dhammanti. SatthÈ dutiyampi paÔikkhipiyeva. EvaÑ kirassa ahosi 
“imassa maÑ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya sakalasarÊraÑ pÊtiyÈ nirantaraÑ 
ajjhotthaÔaÑ hoti, balavapÊtivego dhammaÑ sutvÈpi na sakkhissati 
paÔivijjhituÑ, majjhattupekkhÈya tÈva tiÔÔhatu, ekaratteneva 
vÊsayojanasatikaÑ maggaÑ ÈgatattÈ darathopissa balavÈ, sopi tÈva 
paÔippassambhat|”ti. TasmÈ dvikkhattuÑ paÔikkhipitvÈ tatiyaÑ yÈcito 
antaravÊthiyaÑ Ôhitova “tasmÈtiha te BÈhiya evaÑ sikkhitabbaÑ ‘diÔÔhe 
diÔÔhamattaÑ bhavissatÊ’ti” ÈdinÈ2 nayena dhammaÑ desesi. So Satthu 
dhammaÑ suÓantoyeva sabbÈsave khepetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. TÈvadeva ca pana BhagavantaÑ pabbajjaÑ yÈci “paripuÓÓaÑ te 
pattacÊvaranti” puÔÔho “na paripuÓÓan”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “tena hi 
pattacÊvaraÑ pariyesÈhÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. 

 “So kira vÊsati vassasahassÈni samaÓadhammaÑ karonto ‘bhikkhunÈ 
nÈma attanÈ paccaye labhitvÈ aÒÒaÑ anoloketvÈ sayameva paribhuÒjituÑ 
vaÔÔatÊ’ti ekabhikkhussÈpi pattena vÈ cÊvarena vÈ sa~gahaÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. AntaravÊthiÑ (SyÈ) 2. Khu 1. 85 piÔÔhe. 
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akÈsi, tenassa iddhimayapattacÊvaraÑ na uppajjissatÊ”ti ÒatvÈ 
ehibhikkhubhÈvena pabbajjaÑ na adÈsi. Tampi pattacÊvaraÑ 
pariyesamÈnameva ekÈ yakkhinÊ dhenur|pena ÈgantvÈ uramhi1 paharitvÈ 
jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. SatthÈ piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ nikkhanto BÈhiyassa sarÊraÑ sa~kÈraÔÔhÈne patitaÑ 
disvÈ bhikkh| ÈÓÈpesi “bhikkhave ekasmiÑ gehadvÈre ÔhatvÈ maÒcakaÑ 
ÈharÈpetvÈ imaÑ sarÊraÑ nagarato nÊharitvÈ jhÈpetvÈ th|paÑ karothÈ”ti. 
Bhikkh| tathÈ kariÑsu, katvÈ ca pana vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ attanÈ katakiccaÑ ÈrocetvÈ tassa abhisamparÈyaÑ 
pucchiÑsu. Atha nesaÑ BhagavÈ tassa parinibbutabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ khippÈbhiÒÒÈnaÑ 
yadidaÑ BÈhiyo dÈrucÊriyo”ti2 etadagge Ôhapesi. Atha naÑ bhikkh| 
pucchiÑsu “bhante tumhe ‘BÈhiyo arahattaÑ patto’ti vadetha, kadÈ so 
arahattaÑ patto”ti. Mama dhammaÑ sutakÈle bhikkhaveti, kadÈ panassa 
bhante tumhehi dhammo kathitoti. PiÓÉÈya carantena antaravÊthiyaÑ 
ÔhatvÈti. Appamattako hi bhante tumhehi antaravÊthiyaÑ ÔhatvÈ 
kathitadhammo kathaÑ so tÈvattakena visesaÑ nibbattesÊti, atha ne SatthÈ 
“kiÑ bhikkhave mama dhammaÑ ‘appaÑ vÈ bahuÑ vÈ’ti mÈ pamÈÓaÑ 
gaÓhatha. AnekÈnipi hi gÈthÈsahassÈni anatthanissitÈni na seyyo, 
atthanissitaÑ pana ekampi gÈthÈpadaÑ seyyo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
  101. “Sahassamapi ce gÈthÈ, anatthapadasaÑhitÈ. 
 EkaÑ gÈthÈpadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammatÊ”ti. 

 Tattha ekaÑ gÈthÈpadaÑ seyyoti “appamÈdo amatapadaÑ -pa- yathÈ 
matÈ”ti3 evar|pÈ ekÈ gÈthÈpi seyyoti attho. SesaÑ purimanayeneva 
veditabbaÑ. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

BÈhiyadÈrucÊriyattheravatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈma-|rumhi (SyÈ, Ka) 2. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 3. Khu 1. 16 piÔÔhe. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 413
  

3. KuÓÉalakesittherÊvatthu 

 Yo ca gÈthÈsataÑ bhÈseti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto KuÓÉalakesiÑ Èrabbha katheti. 

 RÈjagahe kira ekÈ seÔÔhidhÊtÈ soÄasavassuddesikÈ abhir|pÈ ahosi 
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. TasmiÑ ca vaye ÔhitÈ nÈriyo purisajjhÈsayÈ honti 
purisalolÈ. Atha naÑ mÈtÈpitaro sattabh|mikassa pÈsÈdassa uparimatale 
sirigabbhe nivÈsÈpesuÑ, ekamevassÈ dÈsiÑ paricÈrikaÑ adaÑsu, athekaÑ 
kulaputtaÑ corakammaÑ karontaÑ gahetvÈ pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ 
catukke catukke kasÈhi paharitvÈ ÈghÈtanaÑ nayiÑsu. SeÔÔhidhÊtÈ 
mahÈjanassa saddaÑ sutvÈ “kiÑ nu kho etan”ti pÈsÈdatale ÔhatvÈ olokentÊ 
taÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ taÑ patthayamÈnÈ ÈhÈraÑ paÔikkhipitvÈ 
maÒcake nipajji. Atha naÑ mÈtÈ pucchi “kiÑ idaÑ ammÈ”ti. Sace etaÑ 
“coro”ti gahetvÈ niyyamÈnaÑ purisaÑ labhissÈmi, jÊvissÈmi. No ce 
labhissÈmi, jÊvitaÑ me natthi, idheva marissÈmÊti. Amma mÈ evaÑ kari, 
amhÈkaÑ jÈtiyÈ ca gottena ca bhogena ca sadisaÑ aÒÒaÑ sÈmikaÑ 
labhissasÊti. MayhaÑ aÒÒena kiccaÑ natthi, imaÑ alabhamÈnÈ marissÈmÊti. 
MÈtÈ dhÊtaraÑ saÒÒÈpetuÑ asakkontÊ pituno Èrocesi. Sopi naÑ saÒÒÈpetuÑ 
asakkonto “kiÑ sakkÈ kÈtun”ti cintetvÈ taÑ coraÑ gahetvÈ gacchantassa 
rÈjapurisassa sahassabhaÓÉikaÑ pesesi “imaÑ gahetvÈ etaÑ purisaÑ 
mayhaÑ dehÊ”ti. So “sÈdh|”ti kahÈpaÓe gahetvÈ taÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ 
mÈretvÈ “mÈrito deva coro”ti raÒÒo Èrocesi. SeÔÔhipi tassa dhÊtaraÑ adÈsi. 

 SÈ tato paÔÔhÈya “sÈmikaÑ ÈrodhessÈmÊ”ti sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitÈ 
sayameva tassa Ègu-ÈdÊnaÑ saÑvidahati, coro katipÈhaccayena cintesi “kadÈ 
nu kho imaÑ mÈretvÈ etissÈ ÈbharaÓÈni gahetvÈ ekasmiÑ surÈgehe 
vikkiÓitvÈ khÈdituÑ labhissÈmÊ”ti. So “attheko1 upÈyo”ti cintetvÈ ÈhÈraÑ 
paÔikkhipitvÈ maÒcake nipajji. Atha naÑ sÈ upasa~kamitvÈ “kiÑ te sÈmi 
rujjatÊ”ti pucchi. Na kiÒci me bhaddeti. Kacci pana me mÈtÈpitaro tuyhaÑ 
kuddhÈti. Na kujjhanti 
______________________________________________________________ 
 1. Attheso (SyÈ, Ka) 
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bhaddeti. Atha kiÑ nÈmetanti. “Bhadde ahaÑ taÑ divasaÑ bandhitvÈ 
niyyamÈno corapapÈte adhivatthÈya devatÈya balikammaÑ paÔissuÓitvÈ 
jÊvitaÑ labhiÑ, tvampi mayÈ tassÈ eva ÈnubhÈvena laddhÈ, taÑ me devatÈya 
balikammaÑ Ôhapitan”ti cintemi bhaddeti. SÈmi mÈ cintayi, karissÈmi 
balikammaÑ, vadehi, kenatthoti. AppodakamadhupÈyasena ca 
lÈjapaÒcamakapupphehi cÈti. “SÈdhu sÈmi, ahaÑ paÔiyÈdessÈmÊ”ti sÈ 
sabbaÑ balikammaÑ paÔiyÈdetvÈ “ehi sÈmi, gacchamÈ”ti Èha. Tena hi 
bhadde tava ÒÈtake nivattetvÈ mahagghÈni vatthÈbharaÓÈni gahetvÈ attÈnaÑ 
ala~karohi, hasantÈ kÊÄantÈ sukhaÑ gamissÈmÈti. SÈ tathÈ akÈsi. 

 Atha naÑ so pabbatapÈdaÑ gatakÈle Èha “bhadde ito paraÑ ubho va 
janÈ gamissÈma, sesajanaÑ yÈnakena saddhiÑ nivattÈpetvÈ 
balikammabhÈjanaÑ sayaÑ ukkhipitvÈ gaÓhÈhÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. Coro taÑ 
gahetvÈ corapapÈtapabbataÑ abhiruhi. Tassa hi ekena passena manussÈ 
abhiruhanti, ekaÑ passaÑ chinnapapÈtaÑ1. Pabbatamatthake ÔhitÈ tena 
passena core pÈtenti. Te khaÓÉÈkhaÓÉaÑ hutvÈ bh|miyaÑ patanti. TasmÈ 
“corapapÈto”ti vuccati. SÈ tassa pabbatassa matthake ÔhatvÈ “balikammaÑ te 
sÈmi karohÊ”ti Èha. So tuÓhÊ ahosi. Puna tÈya “kasmÈ sÈmi tuÓhÊbh|tosÊ”ti 
vutte taÑ Èha “na mayhaÑ balikammenattho, vaÒcetvÈ pana taÑ ÈdÈya 
ÈgatomhÊ”ti. KiÑ kÈraÓÈ sÈmÊti. TaÑ mÈretvÈ tava ÈbharaÓÈni gahetvÈ 
palÈyanatthÈyÈti. SÈ maraÓabhayatajjitÈ Èha “sÈmi ahaÒca ÈbharaÓÈni ca 
tava santakÈneva, kasmÈ evaÑ vadesÊ”ti. So “mÈ evaÑ karohÊ”ti 
punappunaÑ yÈciyamÈnopi “mÈremi evÈ”ti Èha. “EvaÑ sante kiÑ te mama 
maraÓena, imÈni ÈbharaÓÈni gahetvÈ mayhaÑ jÊvitaÑ dehi, ito paÔÔhÈya 
maÑ ‘matÈ’ti dhÈrehi, dÈsÊ vÈ te hutvÈ kammaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “IdaÑ suvaÓÓakey|raÑ, muttÈ veÄuriyÈ bah|. 
   SabbaÑ harassu bhaddante, maÑ ca dÈsÊti sÈvayÈ”ti2. 
______________________________________________________________ 
 1. ChinnataÔaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. Ime suvaÓÓakey|rÈ, sabbe veÄuriyÈmayÈ.  
 SabbaÒca gaÓhÈ bhaddante, mamaÑ dÈsiÒca sÈvayÈti.  
 (SÊ, SyÈ, Ka) Khu 4. 242 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
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 TaÑ sutvÈ coro “evaÑ kate tvaÑ gantvÈ mÈtÈpit|naÑ Ècikkhissasi, 
mÈressÈmiyeva, mÈ tvaÑ bÈÄhaÑ paridevasÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “MÈ bÈÄhaÑ1 paridevesi, khippaÑ bandhÈhi bhaÓÉikaÑ. 
   Na tuyhaÑ jÊvitaÑ atthi, sabbaÑ gaÓhÈmi bhaÓÉakan”ti. 

SÈ cintesi “aho idaÑ kammaÑ bhÈriyaÑ, paÒÒÈ nÈma na pacitvÈ 
khÈdanatthÈya katÈ, atha kho vicÈraÓatthÈya katÈ, jÈnissÈmissa kattabban”ti. 
Atha naÑ Èha “sÈmi yadÈ tvaÑ ‘coro’ti gahetvÈ nÊyasi, tadÈhaÑ 
mÈtÈpit|naÑ ÈcikkhiÑ, te sahassaÑ vissajjetvÈ taÑ ÈharÈpetvÈ gehe 
kariÑsu. Tato paÔÔhÈya ahaÑ tuyhaÑ upakÈrikÈ, ajja me sudiÔÔhaÑ katvÈ 
attanaÑ vandituÑ dehÊ”ti. So “sÈdhu bhadde, sudiÔÔhaÑ katvÈ vandÈhÊ”ti 
vatvÈ pabbatante aÔÔhÈsi. Atha naÑ sÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su 
ÔhÈnesu vanditvÈ “sÈmi idaÑ te pacchimadassanaÑ, idÈni tuyhaÑ vÈ mama 
dassanaÑ, mayhaÑ vÈ tava dassanaÑ natthÊ”ti purato ca pacchato ca 
Èli~gitvÈ pamattaÑ hutvÈ pabbatante ÔhitaÑ piÔÔhipasse ÔhatvÈ ekena 
hatthena khandhe gahetvÈ ekena piÔÔhikacchÈya gahetvÈ pabbatapapÈte 
khipi. So pabbatakucchiyaÑ paÔihato khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ hutvÈ bh|miyaÑ 
pati. CorapapÈtamatthake adhivatthÈ devatÈ tesaÑ dvinnampi kiriyaÑ disvÈ 
tassÈ itthiyÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Na hi2 sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, tattha tattha vicakkhaÓÈ”ti3. 

 SÈpi coraÑ papÈte khipitvÈ cintesi “sacÈhaÑ gehaÑ gamissÈmi, 
‘sÈmiko te kuhin’ti pucchissanti, sacÈhaÑ evaÑ puÔÔhÈ ‘mÈrito me’ti 
vakkhÈmi, ‘dubbinÊte sahassaÑ datvÈ taÑ ÈharÈpetvÈ idÈni naÑ mÈresÊ’ti 
maÑ mukhasattÊhi vijjhissanti, ‘ÈbharaÓatthÈya so maÑ mÈretukÈmo 
ahosÊ’ti vuttepi na saddahissanti, alaÑ me gehenÈ”ti tatthevÈbharaÓÈni 
chaÉÉetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ anupubbena vicarantÊ ekaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
assamaÑ patvÈ vanditvÈ “mayhaÑ bhante tumhÈkaÑ santike pabbajjaÑ 
dethÈ”ti Èha. Atha naÑ pabbÈjesuÑ. SÈ pabbajitvÈva pucchi “bhante 
tumhÈkaÑ pabbajjÈya kiÑ uttaman”ti. Bhadde dasasu vÈ kasiÓesu 
parikammaÑ katvÈ jhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BÈle (SÊ) 2. Na so (SÊ, SyÈ) 3. Khu 4. 242 piÔÔhe TherÊ-apadÈne. 
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nibbattetabbaÑ, vÈdasahassaÑ vÈ uggaÓhitabbaÑ, ayaÑ amhÈkaÑ 
pabbajjÈya uttamatthoti. JhÈnaÑ tÈva nibbattetuÑ ahaÑ na sakkhissÈmi, 
vÈdasahassaÑ pana uggaÓhissÈmi ayyÈti. Atha naÑ te vÈdasahassaÑ 
uggaÓhÈpetvÈ “uggahitaÑ te sippaÑ, idÈni tvaÑ jambudÊpatale vicaritvÈ 
attanÈ saddhiÑ paÒhaÑ kathetuÑ samatthaÑ olokehÊ”ti tassÈ hatthe 
jambusÈkhaÑ datvÈ uyyojesuÑ “gaccha bhadde sace koci gihibh|to tayÈ 
saddhiÑ paÒhaÑ kathetuÑ sakkoti, tasseva pÈdaparicÈrikÈ bhavÈhi, sace 
pabbajito sakkoti, tassa santike pabbajÈhÊ”ti. 

 SÈ nÈmena JambuparibbÈjikÈ nÈma hutvÈ tato nikkhamitvÈ diÔÔhe diÔÔhe 
paÒhaÑ pucchantÊ vicarati. TÈya saddhiÑ kathetuÑ samattho nÈma nÈhosi. 
“Ito JambuparibbÈjikÈ ÈgacchatÊ”ti sutvÈva manussÈ palÈyanti. SÈ gÈmaÑ vÈ 
nigamaÑ vÈ bhikkhÈya pavisantÊ gÈmadvÈre vÈlukarÈsiÑ katvÈ tattha 
jambusÈkhaÑ ÔhapetvÈ “mayÈ saddhiÑ kathetuÑ samattho jambusÈkhaÑ 
maddat|”ti vatvÈ gÈmaÑ pÈvisi. TaÑ ÔhÈnaÑ upasa~kamituÑ samattho 
nÈma nÈhosi. SÈpi milÈtÈya jambusÈkhÈya aÒÒaÑ jambusÈkhaÑ gaÓhÈti, 
iminÈ nÊhÈrena vicarantÊ SÈvatthiÑ patvÈ gÈmadvÈre vÈlukarÈsiÑ katvÈ 
jambusÈkhaÑ ÔhapetvÈ vuttanayeneva vatvÈ bhikkhÈya pÈvisi. SambahulÈ 
gÈmadÈrakÈ jambusÈkhaÑ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. TadÈ SÈriputtatthero 
piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco nagarÈ nikkhanto te dÈrake jambusÈkhaÑ 
parivÈretvÈ Ôhite disvÈ “kiÑ idan”ti pucchi. DÈrakÈ therassa taÑ pavattiÑ 
ÈcikkhiÑsu. Tena hi dÈrakÈ imaÑ sÈkhaÑ maddathÈti, bhÈyÈma bhanteti. 
AhaÑ paÒhaÑ kathessÈmi, maddatha tumheti. Te therassa vacanena 
saÒjÈtussÈhÈ tathÈ katvÈ maddantÈ jambusÈkhaÑ1 ukkhipiÑsu. ParibbÈjikÈ 
ÈgantvÈ te paribhÈsitvÈ “tumhehi saddhiÑ mama paÒhena kiccaÑ2 natthi, 
kasmÈ me sÈkhaÑ maddathÈ”ti Èha. “AyyenamhÈ maddÈpitÈ”ti ÈhaÑsu. 
Bhante tumhehi me sÈkhÈ maddÈpitÈti. Œma bhaginÊti. Tenati mayÈ saddhiÑ 
paÒhaÑ kathethÈti. SÈdhu kathessÈmÊti. 

 SÈ vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya paÒhaÑ pucchituÑ therassa santikaÑ 
agamÈsi, sakalanagaraÑ sa~khubhi. “DvinnaÑ paÓÉitÈnaÑ kathaÑ 
suÓissÈmÈ”ti nÈgarÈ tÈya saddhiÑyeva gantvÈ theraÑ vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. ParibbÈjikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. RajaÑ (SÊ, SyÈ) 2. PaÒhapucchanakiccaÑ (SÊ) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 417
  

theraÑ Èha “bhante pucchÈmi te paÒhan”ti. Puccha bhaginÊti. SÈ 
vÈdasahassaÑ pucchi, pucchitaÑ pucchitaÑ thero vissajjesi. Atha naÑ thero 
Èha “ettakÈ eva te paÒhÈ, aÒÒepi atthÊ”ti. EttakÈ eva bhanteti. TayÈ bah| 
paÒhÈ puÔÔhÈ, mayampi ekaÑ pucchÈma, vissajjissasi noti. JÈnamÈnÈ 
vissajjissÈmi, pucchatha bhanteti. Thero “ekaÑ nÈma kin”ti1 paÒhaÑ 
pucchi. SÈ “evaÑ nÈmesa vissajjetabbo”ti2 ajÈnantÊ “kiÑ nÈmetaÑ bhante”ti 
pucchi. BuddhapaÒho3 nÈma bhaginÊti. Mayhampi taÑ detha bhanteti. Sace 
mÈdisÈ bhavissasi, dassÈmÊti. Tena hi maÑ pabbÈjethÈti. Thero 
bhikkhunÊnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjesi. SÈ pabbajitvÈ laddh|pasampadÈ 
KuÓÉalakesittherÊ nÈma hutvÈ katipÈhaccayeneva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“KuÓÉalakesittheriyÈ dhammassavanaÒca bahuÑ natthi, 
pabbajitakiccaÒcassÈ matthakaÑ pattaÑ, ekena kira corena saddhiÑ 
mahÈsa~gÈmaÑ katvÈ jinitvÈ ÈgatÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
“bhikkhave mayÈ desitadhammaÑ ‘appaÑ vÈ bahuÑ vÈ’ti pamÈÓaÑ mÈ 
gaÓhatha4, anatthakaÑ padasatampi seyyo na hoti, DhammapadaÑ pana 
ekampi seyyova. Avasesacore jinantassa ca jayo nÈma na hoti, 
ajjhattikakilesacore jinantasseva pana jayo nÈma hotÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 102. “Yo ca gÈthÈsataÑ bhÈse, anatthapadasaÑhitÈ. 
 EkaÑ dhammapadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammati. 
 
 103. Yo sahassaÑ sahassena, sa~gÈme mÈnuse Jine. 
 EkaÒca jeyyamattÈnaÑ, sa ve sa~gÈmajuttamo”ti. 

 Tattha gÈthÈsatanti yo ca puggalo sataparicchedÈ bah|pi gÈthÈ 
bhÈseyyÈti attho. AnatthapadasaÑhitÈti ÈkÈsavaÓÓanÈdivasena anatthakehi 
padehi saÑhitÈ. Dhammapadanti atthasÈdhakaÑ khandhÈdipaÔisaÑyuttaÑ, 
“cattÈrimÈni paribbÈjakÈ dhammapadÈni. KatamÈni cattÈri, anabhijjhÈ 
paribbÈjakÈ dhammapadaÑ, abyÈpÈdo paribbÈjakÈ dhammapadaÑ, 
sammÈsati paribbÈjakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 3; AÑ 3. 296 piÔÔhÈdÊsu vitthÈro. 2. EvaÑ nÈma me vissajjetabbanti (SÊ) 
 3. Buddhamanto (SyÈ) 4. MÈ minÈtha (SÊ, SyÈ) 
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dhammapadaÑ, sammÈsamÈdhi paribbÈjakÈ dhammapadan”ti1 evaÑ vuttesu 
cat|su dhammapadesu ekampi dhammapadaÑ seyyo. Yo sahassaÑ 
sahassenÈti yo eko sa~gÈmayodho sahassena guÓitaÑ sahassaÑ mÈnuse 
ekasmiÑ sa~gÈme jineyya, dasamanussasatasahassaÑ jinitvÈ jayaÑ 
Èhareyya, ayampi sa~gÈmajinataÑ uttamo pavaro nÈma na hoti. EkaÒca 
jeyyamattÈnanti yo rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu ajjhattikakammaÔÔhÈnaÑ 
sammasanto attano lobhÈdikilesajayena attÈnaÑ jineyya. Sa ve 
sa~gÈmajuttamoti so sa~gÈmajinÈnaÑ uttamo pavaro sa~gÈmasÊsayodhoti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KuÓÉalakesittherÊvatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AnatthapucchakabrÈhmaÓavatthu 

 AttÈ haveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
anatthapucchakaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira brÈhmaÓo “kiÑ nu kho SammÈsambuddho atthameva jÈnÈti, 
udÈhu anatthampi, pucchissÈmi nan”ti SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pucchi 
“bhante tumhe atthameva jÈnÈtha maÒÒe, no anatthan”ti. AtthaÒcÈhaÑ 
brÈhmaÓa jÈnÈmi anatthaÒcÈti. Tena hi me anatthaÑ kathethÈti. Athassa 
SatthÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Uss|raseyyaÑ ÈlasyaÑ, caÓÉikkaÑ dÊghasoÓÉiyaÑ2. 
   EkassaddhÈnagamanaÑ, paradÈr|pasevanaÑ. 
   EtaÑ brÈhmaÓa sevassu, anatthaÑ te bhavissatÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo sÈdhukÈramadÈsi “sÈdhu sÈdhu gaÓÈcariya 
gaÓajeÔÔhaka, tumhe atthaÒca jÈnÈtha anatthaÒcÈ”ti. EvaÑ kho brÈhmaÓa 
atthÈnatthajÈnanako3 nÈma mayÈ sadiso natthÊti. Athassa SatthÈ ajjhÈsayaÑ 
upadhÈretvÈ “brÈhmaÓa kena kammena jÊvasÊ”ti pucchi. J|takammena bho 
GotamÈti. KiÑ pana te jayo hoti 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 338 piÔÔhe. 2. DÊghasotthiyaÑ (SÊ), dÊghasottiyaÑ (SyÈ) 
 3. AnatthajÈnanako (SÊ) 
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parÈjayoti. “Jayopi hoti parÈjayopÊ”ti vutte “brÈhmaÓa appamattako esa, 
paraÑ jinantassa jayo nÈma na seyyo. Yo pana kilesajayena attÈnaÑ jinÈti, 
tassa jayo seyyo. Na hi taÑ jayaÑ koci apajayaÑ kÈtuÑ sakkotÊ”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 104. “AttÈ have jitaÑ seyyo, yÈ cÈyaÑ itarÈ pajÈ. 
 Attadantassa posassa, niccaÑ saÒÒatacÈrino. 
 
 105. Neva devo na Gandhabbo. Na mÈro saha brahmunÈ. 
 JitaÑ apajitaÑ kayirÈ, tathÈr|passa jantuno”ti. 

 Tattha haveti nipÈto. Jitanti li~gavipallÈso, attano kilesajayena attÈ jito 
seyyoti attho. YÈ cÈyaÑ itarÈ pajÈti yÈ panÈyaÑ avasesÈ pajÈ j|tena vÈ 
dhanaharaÓena vÈ sa~gÈmena vÈ1 balÈbhibhavena2 vÈ jitÈ bhaveyya, taÑ 
jinantena yaÑ jitaÑ, na taÑ seyyoti attho. KasmÈ pana tadeva jitaÑ seyyo, 
idaÑ na seyyoti? YasmÈ attadantassa -pa- tathÈr|passa jantunoti. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yasmÈ hi yvÈyaÑ nikkilesatÈya attadanto poso, tassa 
attadantassa3 kÈyÈdÊhi niccaÑ saÒÒatacÈrino evar|passa imehi 
kÈyasaÒÒamÈdÊhi4 saÒÒatassa jantuno devo vÈ gandhabbo vÈ mÈro vÈ 
brahmunÈ saha uÔÔhahitvÈ “ahamassa jitaÑ apajitaÑ karissÈmi, 
maggabhÈvanÈya pahÊne kilese puna uppÈdessÈmÊ”ti ghaÔentopi 
vÈyamantopi yathÈ dhanÈdÊhi parÈjito pakkhantaro hutvÈ itarena jitaÑ puna 
jinanto apajitaÑ kareyya, evaÑ apajitaÑ kÈtuÑ neva sakkuÓeyyÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AnatthapucchakabrÈhmaÓavatthu catutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~gÈme vÈ (SÊ, SyÈ) 2. DhanalÈbhibhÈvena (Ka) 
 3. Ana~gaÓassa (SyÈ) 4. KÈyasamÈcÈrÈdÊhi (Ka) 
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5. SÈriputtattherassa mÈtulabrÈhmaÓavatthu 

 MÈse mÈseti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
SÈriputtattherassa MÈtulabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 Thero kira tassa santikaÑ gantvÈ Èha “kiÑ nu kho brÈhmaÓa kiÒcideva 
kusalaÑ karosÊ”ti. Karomi bhanteti. KiÑ karosÊti. MÈse mÈse 
sahassapariccÈgena dÈnaÑ dammÊti. Kassa desÊti. NigaÓÔhÈnaÑ bhanteti. 
KiÑ patthayantoti. BrahmalokaÑ bhanteti. KiÑ pana brahmalokassa ayaÑ 
maggoti. Œma bhanteti. Ko evamÈhÈti. Œcariyehi me kathitaÑ bhanteti. 
“Neva tvaÑ brahmalokassa maggaÑ jÈnÈsi, nÈpi te ÈcariyÈ, SatthÈva eko 
jÈnÈti, ehi brÈhmaÓa, brahmalokassa te maggaÑ kathÈpessÈmÊ”ti taÑ ÈdÈya 
Satthu santikaÑ netvÈ “bhante ayaÑ brÈhmaÓo evamÈhÈ”ti taÑ pavattiÑ 
ÈrocetvÈ sÈdhu vatassa brahmalokassa maggaÑ kathethÈti. SatthÈ “evaÑ 
kira brÈhmaÓÈ”ti pucchitvÈ “Èma bho GotamÈ”ti vutte “brÈhmaÓa tayÈ evaÑ 
dadamÈnena vassasataÑ dinnadÈnatopi muhuttamatthaÑ pasannacittena 
mama sÈvakassa olokanaÑ vÈ kaÔacchubhikkhÈmattadÈnaÑ vÈ 
mahapphalataran”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 106. “MÈse mÈse sahassena, yo yajetha sataÑ samaÑ. 
 EkaÒca bhÈvitattÈnaÑ, muhuttamapi p|jaye. 
 SÈyeva p|janÈ seyyo, yaÒce vassasataÑ hutan”ti. 

 Tattha sahassenÈti sahassapariccÈgena. Yo yajetha sataÑ samanti yo 
vassasataÑ mÈse mÈse sahassaÑ pariccajanto lokiyamahÈjanassa dÈnaÑ 
dadeyya, ekaÒca bhÈvitattÈnanti yo pana ekaÑ sÊlÈdiguÓavisesena vaÉÉhita-
attÈnaÑ heÔÔhimakoÔiyÈ sotÈpannaÑ, uparimakoÔiyÈ khÊÓÈsavaÑ 
gharadvÈraÑ sampattaÑ kaÔacchubhikkhÈdÈnavasena vÈ yÈpanamatta-
ÈhÈradÈnavasena vÈ th|lasÈÔakadÈnamattena vÈ p|jeyya. YaÑ itarena 
vassasataÑ hutaÑ, tato sÈyeva p|janÈ seyyo, seÔÔho uttamoti atthoti. 
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 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphalaÑ patto, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattherassa mÈtulabrÈhmaÓavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. SÈriputtattherassa bhÈgineyyavatthu 

 Yo ca vassasataÑ jant|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto SÈriputtattherassa bhÈgineyyaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tampi hi thero upasa~kamitvÈ Èha “kiÑbrÈhmaÓa kusalaÑ karosÊ”ti. 
Œma bhanteti. KiÑ karosÊti. MÈse mÈse ekaÑ ekaÑ pasuÑ ghÈtesvÈ aggiÑ 
paricarÈmÊti. KimatthaÑ evaÑ karosÊti. Brahmalokamaggo kiresoti. 
KenevaÑ kathitanti. Œcariyehi me bhanteti. “Neva tvaÑ brahmalokassa 
maggaÑ jÈnÈsi, nÈpi te ÈcariyÈ, ehi, Satthu santikaÑ gamissÈmÈ”ti taÑ 
Satthu santikaÑ netvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “imassa bhante brahmalokassa 
maggaÑ kathethÈ”ti Èha. SatthÈ “evaÑ kirÈ”ti pucchitvÈ “evaÑ bho 
GotamÈ”ti vutte “brÈhmaÓa vassasatampi evaÑ aggiÑ paricarantassa tava 
aggipÈricariyÈ mama sÈvakassa taÑkhaÓamattaÑ p|jampi na pÈpuÓÈtÊ”ti 
vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 107. “Yo ca vassasataÑ jantu, aggiÑ paricare vane. 
 EkaÒca bhÈvitattÈnaÑ, muhuttamapi p|jaye. 
 SÈyeva p|janÈ seyyo, yaÒce vassasataÑ hutan”ti. 

 Tattha jant|ti sattÈdhivacanametaÑ. AggiÑ paricare vaneti 
nippapaÒcabhÈvapatthanÈya vanaÑ pavisitvÈpi tattha aggiÑ paricareyya. 
SesaÑ purimasadisamevÈti. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattherassa bhÈgineyyavatthu chaÔÔhaÑ. 
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7. SÈriputtattherassa sahÈyakabrÈhmaÓavatthu 

 YaÑ kiÒci yiÔÔhaÑ vÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto SÈriputtattherassa sahÈyakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tampi hi thero upasa~kamitvÈ “kiÑ brÈhmaÓa kiÒci kusalaÑ karosÊ”ti 
pucchi. Œma bhanteti. KiÑ karosÊti. YiÔÔhayÈgaÑ yajÈmÊti. TadÈ kira taÑ 
yÈgaÑ mahÈpariccÈgena yajanti. Ito paraÑ thero purimanayeneva pucchitvÈ 
taÑ Satthu santikaÑ netvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “imassa bhante 
brahmalokassa maggaÑ kathethÈ”ti Èha. SatthÈ “brÈhmaÓa evaÑ kirÈ”ti 
pucchitvÈ “evaÑ bho GotamÈ”ti vutte “brÈhmaÓa tayÈ saÑvaccharaÑ 
yiÔÔhayÈgaÑ yajantena lokiyamahÈjanassa dinnadÈnaÑ pasannacittena mama 
sÈvakÈnaÑ vandantÈnaÑ uppannakusalacetanÈya catubhÈgamattampi na 
agghatÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 108. “YaÑ kiÒci yiÔÔhaÑ va hutaÑ va loke, 
 SaÑvaccharaÑ yajetha puÒÒapekkho. 
 Sabbampi taÑ na catubhÈgameti, 
 AbhivÈdanÈ ujjugatesu seyyo”ti. 

 Tattha yaÑ kiÒcÊti anavasesapariyÈdÈnavacanametaÑ. YiÔÔhanti 
yebhuyyena ma~galakiriyÈdivasesu dinnadÈnaÑ. Hutanti abhisa~kharitvÈ 
kataÑ pÈhunadÈnaÒceva, kammaÒca phalaÒca1 saddahitvÈ katadÈnaÒca. 
SaÑvaccharaÑ yajethÈti ekasaÑvaccharaÑ nirantarameva vuttappakÈraÑ 
dÈnaÑ sakalacakkavÈÄepi lokiyamahÈjanassa dadeyya. PuÒÒapekkhoti 
puÒÒaÑ icchanto. Ujjugates|ti heÔÔhimakoÔiyÈ sotÈpannesu uparimakoÔiyÈ 
khÊÓÈsavesu. IdaÑ vuttaÑ hoti–evar|pesu pasannacittena sarÊraÑ onamitvÈ 
vandantassa kusalacetanÈya yaÑ phalaÑ, tato catubhÈgampi sabbaÑ taÑ 
dÈnaÑ na agghati, tasmÈ ujugatesu abhivÈdanameva seyyoti. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphalaÑ patto, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattherassa sahÈyakabrÈhmaÓavatthu sattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
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8. ŒyuvaÉÉhanakumÈravatthu 

 AbhivÈdanasÊlissÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ DÊghala~ghikaÑ1 
nissÈya AraÒÒakuÔiyaÑ viharanto DÊghÈyukumÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 DÊghala~ghikanagaravÈsino kira dve brÈhmaÓÈ bÈhirakapabbajjaÑ 
pabbajitvÈ aÔÔhacattÈlÊsa vassÈni tapacaraÓaÑ kariÑsu. Tesu eko “paveÓi me 
nassissati, vibbhamissÈmÊ”ti cintetvÈ attanÈ kataÑ tapaÑ paresaÑ vikkiÓitvÈ 
gosatena ceva kahÈpaÓasate ca saddhiÑ bhariyaÑ labhitvÈ kuÔumbaÑ 
saÓÔhapesi. Athassa bhariyÈ puttaÑ2 vijÈyi. Itaro panassa sahÈyako pavÈsaÑ 
gantvÈ punadeva taÑ nagaraÑ paccÈgami. So tassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ 
puttadÈraÑ ÈdÈya sahÈyakassa dassanatthÈya agamÈsi. GantvÈ puttaÑ mÈtu 
hatte datvÈ sayaÑ tÈva vandi, mÈtÈpi puttaÑ pitu hatthe datvÈ vandi. So 
“dÊghÈyukÈ hothÈ”ti Èha, putte3 pana vandÈpite tuÓhÊ ahosi, atha naÑ 
“kasmÈ bhante amhehi vandite ‘dÊghÈyukÈ hothÈ’ti vatvÈ imassa 
vandanakÈle kiÒci na vadethÈ”ti Èha. Imasseko antarÈyo atthi brÈhmaÓÈti. 
KittakaÑ jÊvissati bhanteti. SattÈhaÑ brÈhmaÓÈti. PaÔibÈhanakÈraÓaÑ atthi 
bhanteti. NÈhaÑ paÔibÈhanakÈraÓaÑ jÈnÈmÊti. Ko pana jÈneyya bhanteti. 
SamaÓo Gotamo jÈneyya, tassa santikaÑ gantvÈ pucchÈhÊti. Tattha 
gacchanto tapaparihÈnito bhÈyÈmÊti. Sace te puttasineho atthi, tapaparihÈniÑ 
acintetvÈ tassa santikaÑ gantvÈ pucchÈhÊti. 

 So Satthu santikaÑ gantvÈ sayaÑ tÈva vandi. SatthÈ “dÊghÈyuko hohÊ”ti 
Èha, pajÈpatiyÈ vandanakÈlepi tassÈ tatheva vatvÈ puttassa vandÈpanakÈle 
tuÓhÊ ahosi. So purimanayeneva SatthÈraÑ pucchi, SatthÈpi tatheva byÈkÈsi. 
So kira brÈhmaÓo sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ apaÔivijjhitvÈva attano mantaÑ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saÑsandesi, paÔibÈhanupÈyaÑ pana na jÈnÈti. BrÈhmaÓo 
SatthÈraÑ pucchi “atthi pana bhante paÔibÈhanupÈyo”ti. Bhaveyya 
brÈhmaÓÈti. KiÑ bhaveyyÈti. Sace tvaÑ attano gehadvÈre maÓÉapaÑ 
kÈretvÈ tassa majjhe pÊÔhikaÑ kÈretvÈ taÑ parikkhipanto aÔÔha vÈ soÄasa vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊghalambikaÑ (SÊ, SyÈ) 2. DÈrakaÑ (SÊ, SyÈ) 3. Puttena (SÊ) 
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ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ tesu mama sÈvake nisÊdÈpetvÈ sattÈhaÑ nirantaraÑ 
parittaÑ kÈtuÑ sakkuÓeyyÈsi, evamassa antarÈyo nasseyyÈti. Bho Gotama 
mayÈ maÓÉapÈdÊni sakkÈ kÈtuÑ, tumhÈkaÑ pana sÈvake kathaÑ lacchÈmÊti. 
TayÈ ettake kate ahaÑ mama sÈvake pahiÓissÈmÊti. “SÈdhu bho GotamÈ”ti 
so attano gehadvÈre sabbaÑ kiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. 
SatthÈ bhikkh| pahiÓi, te gantvÈ tattha nisÊdiÑsu, dÈrakampi pÊÔhikÈyaÑ 
nipajjÈpesuÑ. Bhikkh| sattarattindivaÑ nirantaraÑ parittaÑ bhaÓiÑsu, 
sattame divase sÈyaÑ1 SatthÈ Ègacchi. TasmiÑ Ègate sabbacakkavÈÄadevatÈ 
sannipatiÑsu. Eko pana avaruddhako nÈma yakkho dvÈdasa saÑvaccharÈni 
VessavaÓaÑ upaÔÔhahitvÈ tassa santikÈ varaÑ labhanto “ito sattame divase 
imaÑ dÈrakaÑ gaÓheyyÈsÊ”ti labhi. TasmÈ sopi ÈgantvÈ aÔÔhÈsi. 

 Satthari pana tattha gate mahesakkhÈsu devatÈsu sannipatitÈsu 
appesakkhÈ devatÈ osakkitvÈ osakkitvÈ okÈsaÑ alabhamÈnÈ2 dvÈdasa 
yojanÈni paÔikkamiÑsu. Avaruddhakopi tatheva paÔikkami, SatthÈpi 
sabbarattiÑ parittamakÈsi. SattÈhe vÊtivatte avaruddhako dÈrakaÑ na labhi. 
AÔÔhame pana divase aruÓe uggatamatte dÈrakaÑ ÈnetvÈ SatthÈraÑ 
vandÈpesuÑ. SatthÈ “dÊghÈyuko hohÊ”ti Èha. KÊvaciraÑ pana bho Gotama 
dÈrako ÔhassatÊti. VÊsavassasataÑ brÈhmaÓÈti. Athassa 
“ŒyuvaÉÉhanakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. So vuddhimanvÈya paÒcahi 
upÈsakasatehi parivuto vicari. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “passathÈvuso, ŒyuvaÉÉhanakumÈrena kira sattame 
divase maritabbaÑ abhavissa, so idÈni vÊsavassasataÔÔhÈyÊ hutvÈ paÒcahi 
upÈsakasateti parivuto vicarati, atthi maÒÒe imesaÑ sattÈnaÑ 
ÈyuvaÉÉhanakÈraÓan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave na 
kevalaÑ ÈyuvaÉÉhanameva, ime pana SatthÈ guÓavante vandantÈ 
abhivÈdentÈ cat|hi kÈraÓehi vaÉÉhanti, parissayato muccanti, 
yÈvatÈyukameva tiÔÔhantÊ”ti3 vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
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 109. “AbhivÈdanasÊlissa, niccaÑ vuÉÉhÈpacÈyino. 
 CattÈro dhammÈ vaÉÉhanti, Èyu vaÓÓo sukhaÑ balan”ti. 

 Tattha abhivÈdanasÊlissÈti vandanasÊlissa, abhiÓhaÑ 
vandanakiccapasutassÈti attho. VuÉÉhÈpacÈyinoti gihissa vÈ tadahupabbajite 
daharasÈmaÓerepi, pabbajitassa vÈ pana pabbajjÈya vÈ upasampadÈya vÈ 
vuÉÉhatare guÓavuÉÉhe apacÈyamÈnassa, abhivÈdanena vÈ niccaÑ 
p|jentassÈti attho. CattÈro dhammÈ vaÉÉhantÊti Èyumhi vaÉÉhamÈne 
yattakaÑ kÈlaÑ taÑ vaÉÉhati, tattakaÑ itarepi vaÉÉhantiyeva. Yena hi 
paÒÒÈsavassa-ÈyusaÑvattanikaÑ kusalaÑ kataÑ, paÒcavÊsativassakÈle cassa 
jÊvitantarÈyo uppajjeyya, so abhivÈdanasÊlatÈya paÔippassambhati, so 
yÈvatÈyukameva tiÔÔhati, vaÓÓadayopissa ÈyunÈva saddhiÑ vaÉÉhanti. Ito 
uttaripi eseva nayo. AnantarÈyena pavattassÈyuno vaÉÉhanaÑ nÈma natthi. 

 DesanÈvasÈne ŒyuvaÉÉhanakumÈro paÒcahi upÈsakasatehi saddhiÑ 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi, aÒÒepi bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

ŒyuvaÉÉhanakumÈravatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. SaÑkiccasÈmaÓeravatthu 

 Yo ca vassasataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto SaÑkiccasÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira tiÑsamattÈ kulaputtÈ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ 
sÈsane uraÑ datvÈ pabbajiÑsu. Te upasampadÈya paÒcavassÈ hutvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ ganthadhuraÑ vipassanÈdhuranti dve dhurÈnÊti 
sutvÈ “mayaÑ mahallakakÈle pabbajitÈ”ti ganthadhure ussÈhaÑ akatvÈ 
vipassanÈdhuraÑ p|retukÈmÈ yÈva arahattÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ 
“bhante ekaÑ araÒÒÈyatanaÑ gamissÈmÈ”ti SatthÈraÑ ÈpucchiÑsu. SatthÈ 
“kataraÑ ÔhÈnaÑ gamissathÈ”ti pucchitvÈ “asukaÑ nÈmÈ”ti vutte “tattha 
tesaÑ ekaÑ vighÈsÈdaÑ nissÈya bhayaÑ uppajjissati, taÒca pana 
SaÑkiccasÈmaÓere gate v|pasamissati, atha nesaÑ pabbajitakiccaÑ 
pÈrip|riÑ gamissatÊ”ti aÒÒÈsi. 
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 SaÑkiccasÈmaÓero nÈma SÈriputtattherassa sÈmaÓero sattavassiko 
jÈtiyÈ. Tassa kira mÈtÈ SÈvatthiyaÑ aÉÉhakulassa dhÊtÈ, sÈ tasmiÑ 
kucchigate ekena byÈdhinÈ taÑkhaÓaÒÒeva kÈlamakÈsi. TassÈ1 
jhÈpiyamÈnÈya ÔhapetvÈ gabbhamaÑsaÑ sesaÑ jhÈyi. AthassÈ 
gabbhamaÑsaÑ citakato otÈretvÈ dvÊsu tÊsu ÔhÈnesu s|lehi vijjhiÑsu. 
S|lakoÔi dÈrakassa akkhikoÔiÑ pahari. EvaÑ gabbhamaÑsaÑ vijjhitvÈ 
a~gÈrarÈsimhi khipitvÈ a~gÈreheva paÔicchÈdetvÈ pakkamiÑsu. 
GabbhamaÑsaÑ jhÈyi, a~gÈramatthake pana suvaÓÓabimbasadiso dÈrako 
padumagabbhe nipanno viya ahosi. Pacchimabhavikassa sattassa hi SinerunÈ 
otthariyamÈnassapi arahattaÑ appatvÈ jÊvitakkhayo nÈma natthi. Punadivase 
“citakaÑ nibbÈpessÈmÈ”ti ÈgatÈ tathÈnipannaÑ dÈrakaÑ disvÈ 
acchariyabbhutacittajÈtÈ “kathaÒhi nÈma ettakesu dÈr|su khÊyamÈnesu 
sakalasarÊre jhÈpiyamÈne dÈrako na jhÈyi, kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti dÈrakaÑ 
ÈdÈya antogÈmaÑ gantvÈ nemittake pucchiÑsu. NemittakÈ “sace ayaÑ 
dÈrako agÈraÑ ajjhÈvasissati, yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ ÒÈtakÈ duggatÈ 
bhavissanti2. Sace pabbajissati, paÒcahi samaÓasatehi parivuto vicarissatÊ”ti 
ÈhaÑsu. Tassa sa~kunÈ akkhikoÔiyÈ bhinnattÈ SaÑkiccanti3 nÈmaÑ 
kariÑsu. So aparena samayena SaÑkiccoti paÒÒÈyi. Atha naÑ ÒÈtakÈ “hotu, 
vaÉÉhitakÈle amhÈkaÑ ayyassa SÈriputtassa santike pabbÈjessÈmÈ”ti 
posiÑsu. So sattavassikakÈle “tava mÈtukucchiyaÑ vasanakÈle mÈtÈ te 
kÈlamakÈsi, tassÈ sarÊre jhÈpiyamÈnepi tvaÑ na jhÈyÊ”ti kumÈrakÈnaÑ 
kathaÑ sutvÈ “ahaÑ kira evar|pÈ bhayÈ mutto, kiÑ me gharÈvÈsena, 
pabbajissÈmÊ”ti ÒÈtakÈnaÑ Èrocesi. Te “sÈdhu tÈtÈ”ti SÈriputtattherassa 
santikaÑ netvÈ “bhante imaÑ pabbÈjethÈ”ti adaÑsu. Thero 
tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. So khuraggeyeva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. AyaÑ SaÑkiccasÈmaÓero nÈma. 

 SatthÈ “etasmiÑ gate taÑ bhayaÑ v|pasamissati, atha nesaÑ 
pabbajitakiccaÑ pÈrip|riÑ gamissatÊ”ti ÒatvÈ “bhikkhave tumhÈkaÑ 
jeÔÔhabhÈtikaÑ SÈriputtattheraÑ oloketvÈ gacchathÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti 
vatvÈ 
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therassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ Èvuso”ti vutte mayaÑ Satthu santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitukÈmÈ hutvÈ ÈpucchimhÈ, atha no 
SatthÈ evamÈha “tumhÈkaÑ jeÔÔhabhÈtikaÑ oloketvÈ gacchathÈ”ti. TenamhÈ 
idhÈgatÈti. Thero “SatthÈrÈ ime ekaÑ kÈraÓaÑ disvÈ idha pahitÈ bhavissanti, 
kiÑ nu kho etan”ti Èvajjento tamatthaÑ ÒatvÈ Èha “atthi pana vo Èvuso 
sÈmaÓero”ti. Natthi Èvusoti. Sace natthi, imaÑ SaÑkiccasÈmaÓeraÑ gahetvÈ 
gacchathÈti. AlaÑ Èvuso, sÈmaÓeraÑ nissÈya no palibodho bhavissati, kiÑ 
araÒÒe vasantÈnaÑ sÈmaÓerenÈti. NÈvuso imaÑ nissÈya tumhÈkaÑ 
palibodho, apica kho pana tumhe nissÈya imassa palibodho bhavissati. 
SatthÈpi tumhe mama santikaÑ pahiÓanto tumhehi saddhiÑ sÈmaÓerassa 
pahiÓanaÑ paccÈsÊsanto pahiÓi, imaÑ gahetvÈ gacchathÈti. Te “sÈdh|”ti 
adhivÈsetvÈ sÈmaÓerena saddhiÑ ekatiÑsa janÈ theraÑ apaloketvÈ vihÈrÈ 
nikkhamma cÈrikaÑ carantÈ vÊsayojanasatamatthake ekaÑ sahassakulaÑ 
gÈmaÑ pÈpuÓiÑsu. 

 ManussÈ te disvÈ pasannacittÈ sakkaccaÑ parivisitvÈ “bhante kattha 
gamissathÈ”ti pucchitvÈ “yathÈphÈsukaÔÔhÈnaÑ Èvuso”ti vutte pÈdam|le 
nipajjitvÈ “mayaÑ bhante ayyesu imaÑ ÔhÈnaÑ nissÈya antovassaÑ 
vasantesu paÒcasÊlaÑ samÈdÈya uposathakammaÑ karissÈmÈ”ti yÈciÑsu. 
TherÈ adhivÈsesuÑ. Atha nesaÑ manussÈ 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaca~kamanapaÓÓasÈlÈyo saÑvidahitvÈ “ajja mayaÑ, sve 
mayan”ti ussÈhappattÈ upaÔÔhÈnamakaÑsu. TherÈ vass|panÈyikadivase 
katikavattaÑ kariÑsu “Èvuso amhehi dharamÈnakabuddhassa santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahitaÑ, na kho pana sakkÈ aÒÒatra paÔipattisampadÈya 
Buddhe ÈrÈdhetuÑ, amhÈkaÒca apÈyadvÈrÈni vivaÔÈneva, tasmÈ aÒÒatra pÈto 
bhikkhÈcÈravelaÑ, sÈyaÑ ther|paÔÔhÈnavelaÒca sesakÈle dve ekaÔÔhÈne na 
bhavissÈma, yassa aphÈsukaÑ bhavissati, tena ghaÓÉiyÈ1 pahaÔÈya tassa 
santikaÑ gantvÈ bhesajjaÑ karissÈma, ito aÒÒasmiÑ rattibhÈge vÈ 
divasabhÈge vÈ appamattÈ kammaÔÔhÈnamanuyuÒjissÈmÈ”ti. 
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 Tesu evaÑ katikaÑ katvÈ viharantesu eko duggatapuriso dhÊtaraÑ 
upanissÈya jÊvanto tasmiÑ ÔhÈne dubbhikkhe uppanne aparaÑ dhÊtaraÑ 
upanissÈya jÊvitukÈmo maggaÑ paÔipajji. TherÈpi gÈme piÓÉÈya caritvÈ 
vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantÈ antarÈmagge ekissÈ nadiyÈ nhatvÈ vÈlukapuline 
nisÊditvÈ bhattakiccaÑ kariÑsu. TasmiÑ khaÓe so puriso taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, atha naÑ therÈ “kahaÑ gacchasÊ”ti pucchiÑsu. So 
tamatthaÑ Èrocesi. TherÈ tasmiÑ kÈruÒÒaÑ uppÈdetvÈ “upÈsaka ativiya 
chÈtosi, gaccha, paÓÓaÑ Èhara, ekamekaÑ te bhattapiÓÉaÑ dassÈmÈ”ti vatvÈ 
tena paÓÓe ÈhaÔe attanÈ attanÈ bhuÒjananiyÈmeneva s|pabyaÒjanehi 
sannahitvÈ1 ekamekaÑ piÓÉaÑ adaÑsu. Etadeva kira vattaÑ, yaÑ 
bhojanakÈle Ègatassa bhattaÑ dadamÈnena bhikkhunÈ aggabhattaÑ adatvÈ 
attanÈ bhuÒjananiyÈmeneva thokaÑ vÈ bahuÑ vÈ dÈtabbaÑ, tasmÈ tepi tathÈ 
adaÑsu. So katabhattakicco there vanditvÈ pucchi “kiÑ bhante ayyÈ kenaci 
nimantitÈ”ti. Natthi upÈsaka nimantanaÑ, manussÈ devasikaÑ evar|pameva 
ÈhÈraÑ dentÊti. So cintesi “mayaÑ niccakÈlaÑ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya kammaÑ 
karontÈpi evar|paÑ ÈhÈraÑ laddhuÑ na sakkoma, kiÑ me aÒÒattha gatena, 
imesaÑ santikeyeva jÊvissÈmÊ”ti. Atha ne Èha “ahaÑ vattapaÔivattaÑ katvÈ 
ayyÈnaÑ santike vasituÑ icchÈmÊ”ti. SÈdhu upÈsakÈti. So tehi saddhiÑ 
tesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sÈdhukaÑ vattapaÔivattaÑ karonto bhikkh| 
ativiya ÈrÈdhetvÈ dvemÈsaccayena dhÊtaraÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ “sace ayye 
ÈpucchissÈmi, na maÑ vissajjissanti, anÈpucchÈ gamissÈmÊ”ti tesaÑ 
anÈcikkhitvÈva nikkhami. Ettakameva kirassa oÄÈrikaÑ khalitaÑ ahosi, yaÑ 
bhikkh|naÑ anÈrocetvÈ pakkÈmi. 

 Tassa pana gamanamagge ekÈ aÔavÊ atthi, tattha paÒcasatÈnaÑ corÈnaÑ 
“yo imaÑ aÔaviÑ pavisati, taÑ mÈretvÈ tassa maÑsalohitena tuyhaÑ 
balikammaÑ karissÈmÈ”ti devatÈya ÈyÈcanaÑ katvÈ vasantÈnaÑ sattamo 
divaso hoti. TasmÈ sattame divase corajeÔÔhako rukkhaÑ Èruyha olokento 
taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ corÈnaÑ saÒÒamadÈsi. Te tassa aÔavimajjhaÑ 
paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ parikkhipitvÈ taÑ gaÓhitvÈ gÈÄhabandhanaÑ 
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katvÈ araÓisahitena aggiÑ nibbattetvÈ1 dÈr|ni saÑkaÉÉhitvÈ mahantaÑ 
aggikkhandhaÑ katvÈ s|lÈni tacchiÑsu. So tesaÑ taÑ kiriyaÑ disvÈ “sÈmi 
imasmiÑ ÔhÈne neva s|karÈ, na migÈdayo dissanti, kiÑ kÈraÓÈ idaÑ 
karothÈ”ti pucchi. TaÑ mÈretvÈ tava maÑsalohitena devatÈya balikammaÑ 
karissÈmÈti. So maraÓabhayatajjito bhikkh|naÑ taÑ upakÈraÑ acintetvÈ 
kevalaÑ attano jÊvitameva rakkhamÈno evamÈha “sÈmi ahaÑ vighÈsÈdo, 
ucchiÔÔhabhattaÑ bhuÒjitvÈ vaÉÉhito, vighÈsÈdo nÈma kÈÄakaÓÓiko, ayyÈ 
pana yato tato nikkhamitvÈ pabbajitÈpi khattiyÈva, asukasmiÑ ÔhÈne 
ekatiÑsa bhikkh| vasanti, te mÈretvÈ balikammaÑ karotha, ativiya vo 
devatÈ tussissatÊ”ti. TaÑ sutvÈ corÈ “bhaddakaÑ esa vadeti, kiÑ iminÈ 
kÈÄakaÓÓinÈ, khattiye mÈretvÈ balikammaÑ karissÈmÈ”ti cintetvÈ “ehi, 
nesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ dassehÊ”ti tameva maggadesakaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnaÑ 
patvÈ vihÈramajjhe bhikkh| adisvÈ “kahaÑ bhikkh|”ti naÑ pucchiÑsu. So 
dve mÈse vasitattÈ tesaÑ katikavattaÑ jÈnanto evamÈha “attano 
divÈÔÔhÈnarattiÔÔhÈnesu nisinnÈ, etaÑ ghaÓÉiÑ paharatha, ghaÓÉisaddena 
sannipatissantÊ”ti. CorajeÔÔhako ghaÓÉiÑ pahari. 

 Bhikkh| ghaÓÉisaddaÑ sutvÈ “akÈle ghaÓÉi pahaÔÈ, kassaci aphÈsukaÑ 
bhavissatÊ”ti ÈgantvÈ vihÈramajjhe paÔipÈÔiyÈ paÒÒattesu pÈsÈÓaphalakesu 
nisÊdiÑsu. SaÑghatthero core oloketvÈ pucchi “upÈsakÈ kenÈyaÑ ghaÓÉi 
pahaÔÈ”ti. CorajeÔÔhako Èha “mayÈ bhante”ti. KiÑ kÈraÓÈti. Amhehi 
aÔavidevatÈya ÈyÈcitaÑ atthi, tassÈ balikammakaraÓatthÈya ekaÑ bhikkhuÑ 
gahetvÈ gamissÈmÈti. TaÑ sutvÈ mahÈthero bhikkh| Èha “Èvuso bhÈtikÈnaÑ 
uppannakiccaÑ nÈma jeÔÔhabhÈtikena nittharitabbaÑ, ahaÑ attano jÊvitaÑ 
tumhÈkaÑ pariccajitvÈ imehi saddhiÑ gamissÈmi, mÈ sabbesaÑ antarÈyo 
hotu, appamattÈ samaÓadhammaÑ karothÈ”ti. Anuthero Èha “bhante 
jeÔÔhabhÈtu kiccaÑ nÈma kaniÔÔhassa bhÈro, ahaÑ gamissÈmi, tumhe 
appamattÈ hothÈ”ti. IminÈ upÈyena “ahameva ahamevÈ”ti vatvÈ paÔipÈÔiyÈ 
tiÑsapi janÈ uÔÔhahiÑsu, evaÑ te neva ekissÈ mÈtuyÈ puttÈ, 
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na ekassa pituno, nÈpi vÊtarÈgÈ, atha ca pana avasesÈnaÑ atthÈya paÔipÈÔiyÈ 
jÊvitaÑ pariccajiÑsu. Tesu ekopi “tvaÑ yÈhÊ”ti vattuÑ samattho nÈma 
nÈhosi. 

 SaÑkiccasÈmaÓero tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhante tumhe tiÔÔhatha, ahaÑ 
tumhÈkaÑ jÊvitaÑ pariccajitvÈ gamissÈmÊ”ti Èha. Te ÈhaÑsu “Èvuso mayaÑ 
sabbe ekato mÈriyamÈnÈpi taÑ ekakaÑ na vissajjessÈmÈ”ti. KiÑ kÈraÓÈ 
bhanteti. “Œvuso tvaÑ DhammasenÈpatisÈriputtattherassa sÈmaÓero, sace 
taÑ vissajjessÈma, sÈmaÓeraÑ me ÈdÈya gantvÈ corÈnaÑ niyyÈdiÑs|”ti 
thero no garahissati, taÑ nindaÑ nittharituÑ na sakkhissÈma, tena taÑ na 
vissajjessÈmÈti. “Bhante SammÈsambuddho tumhe mama upajjhÈyassa 
santikaÑ pahiÓantopi, mama upajjhÈyo maÑ tumhehi saddhiÑ pahiÓantopi 
idameva kÈraÓaÑ disvÈ pahiÓi, tiÔÔhatha tumhe, ahameva gamissÈmÊ”ti so 
tiÑsa bhikkh| vanditvÈ “sace bhante me doso atthi, khamathÈ”ti vatvÈ 
nikkhami. TadÈ bhikkh|naÑ mahÈsaÑvego uppajji, akkhÊni assupuÓÓÈni 
hadayamaÑsaÑ pavedhi. MahÈthero core Èha “upÈsakÈ ayaÑ daharako 
tumhe aggiÑ karonte, s|lÈni tacchante, paÓÓÈni attharante disvÈ bhÈyissati, 
imaÑ ekamante ÔhapetvÈ tÈni kiccÈni kareyyÈthÈ”ti. CorÈ sÈmaÓeraÑ ÈdÈya 
gantvÈ ekamante ÔhapetvÈ sabbakiccÈni kariÑsu. 

 KiccapariyosÈne corajeÔÔhako asiÑ abbÈhitvÈ sÈmaÓeraÑ upasa~kami. 
SÈmaÓero nisÊdamÈno jhÈnaÑ samÈpajjitvÈva nisÊdi. CorajeÔÔhako asiÑ 
parivattetvÈ sÈmaÓerassa khandhe pÈtesi, asi namitvÈ dhÈrÈya dhÈraÑ 
pahari, so “na sammÈ paharin”ti maÒÒamÈno puna taÑ ujukaÑ katvÈ pahari. 
Asi tÈlapaÓÓaÑ viya veÔhayamÈno1 tharum|laÑ agamÈsi. SÈmaÓeraÑ hi 
tasmiÑ kÈle SinerunÈ avattharantopi mÈretuÑ samattho nÈma natthi, pageva 
asinÈ. TaÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ corajeÔÔhako cintesi “pubbe me asi 
silÈthambhaÑ vÈ khadirakhÈÓuÑ vÈ kaÄÊraÑ viya chindati, idÈni ekavÈraÑ 
nami, ekavÈraÑ tÈlapattaveÔhako viya jÈto. AyaÑ nÈma asi acetano hutvÈpi 
imassa guÓaÑ jÈnÈti, ahaÑ sacetanopi na jÈnÈmÊ”ti. So asiÑ 
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bh|miyaÑ khipitvÈ tassa pÈdam|le urena nipajjitvÈ “bhante mayaÑ 
dhanakÈraÓÈ aÔaviÑ paviÔÔhÈmhÈ, amhe d|ratova disvÈ sahassamattÈpi 
manussÈ pavedhanti, dve tisso kathÈ kathetuÑ na sakkonti. Tava pana 
santÈsamattampi1 natthi, ukkÈmukhe suvaÓÓaÑ viya supupphitakaÓikÈraÑ 
viya ca te mukhaÑ virocati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchanto imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Tassa te natthi bhÊtattaÑ2, bhiyyo vaÓÓo pasÊdati. 
   KasmÈ na paridevesi, evar|pe mahabbhaye”ti3. 

 SÈmaÓero jhÈnÈ vuÔÔhÈya tassa dhammaÑ desento “Èvuso GÈmaÓi 
khÊÓÈsavassa attabhÈvo nÈma sÊse ÔhapitabhÈro viya hoti, so tasmiÑ 
bhijjante vÈ nassante vÈ tussateva, na bhÈyatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

   “Natthi cetasikaÑ dukkhaÑ, anapekkhassa gÈmaÓi. 
   AtikkantÈ bhayÈ sabbe, khÊÓasaÑyojanassa ve. 

   KhÊÓÈya bhavanettiyÈ, diÔÔhe dhamme yathÈtathe. 
   Na bhayaÑ maraÓe hoti, bhÈranikkhepane yathÈ”ti4. 

 So tassa kathaÑ sutvÈ paÒca corasatÈni oloketvÈ Èha “tumhe kiÑ 
karissathÈ”ti. Tumhe pana sÈmÊti. Mama tÈva bho evar|paÑ pÈÔihÈriyaÑ 
disvÈ agÈramajjhe kammaÑ natthi, ayyassa santike pabbajissÈmÊti mayampi 
tatheva karissÈmÈti. “SÈdhu tÈtÈ”ti tato paÒcasatÈpi corÈ sÈmaÓeraÑ 
vanditvÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. So tesaÑ asidhÈrÈhi eva kese ceva vatthadasÈ 
ca chinditvÈ tambamattikÈya rajitvÈ tÈni kÈsÈyÈni acchÈdÈpetvÈ dasasu 
sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ te ÈdÈya gacchanto cintesi “sacÈhaÑ there adisvÈva 
gamissÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. CittutrÈsamattampi (SyÈ) 2. TÈso te natthi na bhayaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. Khu 2. 320 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ. 
 4. Natthi cetasikaÑ dukkhaÑ, anapekkhassa GÈmaÓi. 
 Atikkanto bhayaÑ sabbaÑ, khÊÓasaÑyojano isÊ. 

 KhÊÓÈ cassa bhavanetti, diÔÔhÈ dhammÈ yathÈ tathÈ. 
 NibbhayaÑ maraÓaÑ hoti, bhÈravoropanaÑ yathÈti (SÊ, SyÈ) Khu 2. 320 piÔÔhe pana 
 passitabbaÑ. 
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te samaÓadhammaÑ kÈtuÑ na sakkhissanti. CorÈnaÑ hi maÑ gahetvÈ 
nikkhantakÈlato paÔÔhÈya tesu ekopi ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhi, ‘mÈrito 
nu kho sÈmaÓero, no’ti cintentÈnaÑ kammaÔÔhÈnaÑ abhimukhaÑ na 
bhavissati, tasmÈ disvÈva ne gamissÈmÊ”ti. So paÒcasatabhikkhuparivÈro 
tattha gantvÈ attano dassanena paÔiladdha-assÈsehi tehi “kiÑ sappurisa 
saÑkicca, laddhaÑ te jÊvitan”ti vutte “Èma bhante, ime maÑ mÈretukÈmÈ 
hutvÈ mÈretuÑ asakkonto mama guÓe pasÊditvÈ dhammaÑ sutvÈ pabbajitÈ, 
ahaÑ ‘tumhe disvÈva gamissÈmÊ’ti Ègato, appamattÈ samaÓadhammaÑ 
karotha, ahaÑ Satthu santikaÑ gamissÈmÊ’ti te bhikkh| vanditvÈ itare ÈdÈya 
upajjhÈyassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ SaÑkicca, antevÈsikÈ te laddhÈ”ti vutte 
“Èma bhante”ti taÑ pavattiÑ Èrocesi. Therena “gaccha SaÑkicca, SatthÈraÑ 
passÈhÊ”ti vutte “sÈdh|”ti theraÑ vanditvÈ te ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ 
SatthÈrÈpi “kiÑ SaÑkicca, antevÈsikÈ te laddhÈ”ti vutte “Èma bhante”ti taÑ 
pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “evaÑ kira bhikkhave”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti 
vutte “bhikkhave tumhÈkaÑ corakammaÑ katvÈ dussÊle patiÔÔhÈya 
vassasataÑ jÊvanato1 idÈni sÊle patiÔÔhÈya ekadivasampi jÊvitaÑ seyyo”ti 
vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 110. “Yo ca vassasataÑ jÊve, dussÊlo asamÈhito. 
 EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, sÊlavantassa jhÈyino”ti. 

 Tattha dussÊloti nissÊlo. SÊlavantassÈti dussÊlassa vassasataÑ jÊvanato 
sÊlavantassa dvÊhi jhÈnehi jhÈyino ekadivasampi ekamuhuttampi jÊvitaÑ 
seyyo, uttamanti attho. 

 DesanÈvasÈne te paÒcasatÈpi bhikkh| saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu, sampattamahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

 Aparena samayena SaÑkicco upasampadaÑ labhitvÈ dasavasso hutvÈ 
sÈmaÓeraÑ gaÓhi. So pana tasseva bhÈgineyyo AdhimuttasÈmaÓero nÈma. 
Atha naÑ thero paripuÓÓavassakÈle ÈmantetvÈ “upasampadaÑ te karissÈmi, 
gaccha, ÒÈtakÈnaÑ santike vassaparimÈÓaÑ 
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pucchitvÈ ehÊ”ti uyyojesi. So mÈtÈpit|naÑ santikaÑ gacchanto antarÈmagge 
paÒcasatehi corehi balikammatthÈya mÈriyamÈno tesaÑ dhammaÑ desetvÈ 
pasannacittehi tehi “na te imasmiÑ ÔhÈne amhÈkaÑ atthibhÈvo kassaci 
Èrocetabbo”ti vissaÔÔho paÔipathe mÈtÈpitaro Ègacchante disvÈ tameva 
maggaÑ paÔipajjantÈnampi tesaÑ saccamanurakkhanto nÈrocesi. TesaÑ 
corehi viheÔhiyamÈnÈnaÑ “tvampi corehi saddhiÑ ekato hutvÈ maÒÒe, 
amhÈkaÑ nÈrocesÊ”ti paridevantÈnaÑ saddaÑ sutvÈ te1 mÈtÈpit|nampi 
anÈrocitabhÈvaÑ ÒatvÈ pasannacittÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. Sopi 
SaÑkiccasÈmaÓero viya te sabbe pabbÈjetvÈ upajjhÈyassa santikaÑ ÈnetvÈ 
tena Satthu santikaÑ pesito gantvÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “evaÑ kira 
bhikkhave”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte purimanayeneva anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imameva gÈthamÈha– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, dussÊlo asamÈhito. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, sÊlavantassa jhÈyino”ti. 

 Idampi AdhimuttasÈmaÓeravatthu vuttanayamevÈti. 
 

SaÑkiccasÈmaÓeravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. KhÈÓukoÓÉaÒÒattheravatthu 

 Yo ca vassasataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto KhÈÓukoÓÉaÒÒattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira thero Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharanto 
arahattaÑ patvÈ “Satthu ÈrocessÈmÊ”ti tato Ègacchanto antarÈmagge kilanto 
maggÈ okkamma ekasmiÑ piÔÔhipÈsÈÓe nisinno jhÈnaÑ samÈpajji. AthekaÑ 
gÈmaÑ vilumpitvÈ paÒcasatÈ corÈ attano balÈnur|pena bhaÓÉikaÑ 
bandhitvÈ sÊsenÈdÈya gacchantÈ d|raÑ gantvÈ kilantar|pÈ “d|raÑ 
ÈgatÈmha, imasmiÑ piÔÔhipÈsÈÓe vissamissÈmÈ”ti maggÈ 
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okkamma piÔÔhipÈsÈÓassa santikaÑ gantvÈ theraÑ disvÈpi “khÈÓuko ayan”ti 
saÒÒino ahesuÑ. Atheko coro therassa sÊse bhaÓÉikaÑ Ôhapesi, aparopi taÑ 
nissÈya bhaÓÉikaÑ Ôhapesi. EvaÑ paÒcasatÈpi corÈ paÒcahi bhaÓÉikasatehi 
theraÑ parikkhipitvÈ sayampi nisinnÈ niddÈyitvÈ aruÓuggamanakÈle 
pabujjhitvÈ attano attano bhaÓÉikaÑ gaÓhantÈ theraÑ disvÈ “amanusso”ti 
saÒÒÈya palÈyituÑ ÈrabhiÑsu. Atha ne thero Èha “mÈ bhÈyittha upÈsakÈ, 
pabbajito ahan”ti. Te therassa pÈdam|le nipajjitvÈ “khamatha bhante, 
mayaÑ khÈÓukasaÒÒino ahumhÈ”ti theraÑ khamÈpetvÈ corajeÔÔhakena 
“ahaÑ ayyassa santike pabbajissÈmÊ”ti vutte sesÈ “mayampi pabbajissÈmÈ”ti 
vatvÈ sabbepi ekacchandÈ hutvÈ theraÑ pabbajjaÑ yÈciÑsu. Thero 
SaÑkiccasÈmaÓero viya sabbepi te pabbÈjesi. Tato paÔÔhÈya 
KhÈÓukoÓÉaÒÒoti paÒÒÈyi. So tehi bhikkh|hi saddhiÑ Satthu santikaÑ 
gantvÈ SatthÈrÈ “kiÑ KoÓÉaÒÒa antevÈsikÈ te laddhÈ”ti vutte taÑ pavattiÑ 
Èrocesi. SatthÈ “evaÑ kira bhikkhave”ti pucchitvÈ “Èma bhante, na no 
aÒÒassa evar|po ÈnubhÈvo diÔÔhapubbo, tenamhÈ pabbajitÈ”ti vutte 
“bhikkhave evar|pe duppaÒÒakamme patiÔÔhÈya vassasataÑ jÊvanato idÈni 
vo paÒÒÈsampadÈya vattamÈnÈnaÑ ekÈhampi jÊvitaÑ seyyo”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 111. “Yo ca vassasataÑ jÊve, duppaÒÒo asamÈhito. 
  EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, paÒÒavantassa jhÈyino”ti. 

 Tattha duppaÒÒo nippaÒÒo. PaÒÒavantassÈti sappaÒÒassa. SesaÑ 
purimasadisamevÈti. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi te bhikkh| saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu, sampattamahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

KhÈÓukoÓÉaÒÒattheravatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. SappadÈsattheravatthu 

 Yo ca vassasataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto SappadÈsattheraÑ Èrabbha kathesi. 
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 SÈvatthiyaÑ kireko kulaputto Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajitvÈ 
laddh|pasampado aparena samayena ukkaÓÔhitvÈ “mÈdisassa kulaputtassa 
gihibhÈvo nÈma ayutto, pabbajjÈya ÔhatvÈ maraÓampi me seyyo”ti cintetvÈ 
attano maraÓ|pÈyaÑ cintento vicarati. AthekadivasaÑ pÈtova 
katabhattakiccÈ bhikkh| vihÈraÑ gantvÈ aggisÈlÈya sappaÑ disvÈ taÑ 
ekasmiÑ kuÔe pakkhipitvÈ kuÔaÑ pidahitvÈ ÈdÈya vihÈrÈ nikkhamiÑsu. 
UkkaÓÔhitabhikkhupi bhattakiccaÑ katvÈ Ègacchanto te bhikkh| disvÈ “kiÑ 
idaÑ Èvuso”ti pucchitvÈ “sappo Èvuso”ti vutte iminÈ kiÑ karissathÈti. 
ChaÉÉessÈma nanti. TesaÑ vacanaÑ sutvÈ “iminÈ attÈnaÑ ÉaÑsÈpetvÈ 
marissÈmÊ”ti “Èharatha, ahaÑ taÑ chaÉÉessÈmÊ”ti tesaÑ hatthato kuÔaÑ 
gahetvÈ ekasmiÑ ÔhÈne nisinno tena sappena attÈnaÑ ÉaÑsÈpeti, sappo 
ÉaÑsituÑ na icchati. So kuÔe hatthaÑ otÈretvÈ ito cito ca Èloleti, 
ghorasappassa mukhaÑ vivaritvÈ a~guliÑ pakkhipati, neva naÑ sappo 
ÉaÑsi. So “nÈyaÑ ÈsÊviso, gharasappo eso”ti taÑ pahÈya vihÈraÑ agamÈsi. 
Atha naÑ bhikkh| “chaÉÉito te Èvuso sappo”ti ÈhaÑsu. Na so Èvuso 
ghorasappo, gharasappo esoti. “GhorasappoyevÈvuso mahantaÑ phaÓaÑ 
katvÈ susuyanto dukkhena amhehi gahito, kiÑ kÈraÓÈ evaÑ tvaÑ vadesÊ”ti 
ÈhaÑsu. AhaÑ Èvuso tena attÈnaÑ ÉaÑsÈpentopi mukhe a~guliÑ 
pakkhipentopi taÑ ÉaÑsÈpetuÑ nÈsakkhinti. TaÑ sutvÈ bhikkh| tuÓhÊ 
ahesuÑ. 

 AthekadivasaÑ nhÈpito dve tayo khure ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ ekaÑ 
bh|miyaÑ ÔhapetvÈ ekena bhikkh|naÑ kese ohÈreti. So bh|miyaÑ ÔhapitaÑ 
khuraÑ gahetvÈ “iminÈ gÊvaÑ chinditvÈ marissÈmÊ”ti ekasmiÑ rukkhe 
gÊvaÑ upanidhÈya khuradhÈraÑ galanÈÄiyaÑ katvÈ Ôhito 
upasampadÈmÈÄato1 paÔÔhÈya attano sÊlaÑ Èvajjento vimalacandamaÓÉalaÑ 
viya sudhotamaÓikhandhamiva ca nimmalaÑ sÊlaÑ addasa. Tassa taÑ 
olokentassa sakalasarÊraÑ pharantÊ pÊti uppajji. So pÊtiÑ vikkhambhetvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhento saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ khuraÑ ÈdÈya 
vihÈramajjhaÑ pÈvisi. Atha naÑ bhikkh| “kahaÑ gatosi Èvuso”ti 
pucchiÑsu. “IminÈ khurena galanÈÄiÑ 
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chinditvÈ marissÈmÊ”ti gatomhi Èvusoti. Atha kasmÈ na matosÊti. IdÈnimhi 
satthaÑ ÈharituÑ abhabbo jÈto. AhaÒhi “iminÈ khurena galanÈÄiÑ 
chindissÈmÊ”ti ÒÈÓakhurena sabbakilese chindinti. Bhikkh| “ayaÑ abh|tena 
aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ Èha 
“na bhikkhave khÊÓÈsavÈ nÈma sahatthÈ attÈnaÑ jÊvitÈ voropentÊ”ti. Bhante 
tumhe imaÑ “khÊÓÈsavo”ti vadatha, evaÑ arahatt|panissayasampanno 
panÈyaÑ kasmÈ ukkaÓÔhati, kimassa arahatt|panissayakÈraÓaÑ kasmÈ so 
sappo etaÑ na ÉaÑsatÊti. Bhikkhave so tÈva sappo imassa ito tatiye 
attabhÈve dÈso ahosi, so attano sÈmikassa sarÊraÑ ÉaÑsituÑ na visahatÊti. 
EvaÑ tÈva nesaÑ SatthÈ ekaÑ kÈraÓaÑ Ècikkhi. Tato paÔÔhÈya ca so 
bhikkhu SappadÈso nÈma jÈto. 

 KassapasammÈsambuddhakÈle kireko kulaputto Satthu dhammakathaÑ 
sutvÈ uppannasaÑvego pabbajitvÈ laddh|pasampado aparena samayena 
anabhiratiyÈ uppannÈya ekassa sahÈyakassa bhikkhuno Èrocesi. So tassa 
abhiÓhaÑ gihibhÈve ÈdÊnavaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ itaro sÈsane abhiramitvÈ 
pubbe anabhiratakÈle malaggahite samaÓaparikkhÈre ekasmiÑ SoÓÉitÊre 
nimmale karonto nisÊdi. SahÈyakopissa santikeyeva nisinno. Atha naÑ so 
evamÈha “ahaÑ Èvuso uppabbajanto ime parikkhÈre tuyhaÑ dÈtukÈmo 
ahosin”ti. So lobhaÑ uppÈdetvÈ cintesi “iminÈ mayhaÑ pabbajitena vÈ 
uppabbajitena vÈ ko attho, idÈni parikkhÈre gaÓhissÈmÊ”ti1. So tato paÔÔhÈya 
“kiÑ dÈnÈvuso amhÈkaÑ jÊvitena, ye mayaÑ kapÈlahatthÈ parakulesu 
bhikkhÈya carÈma, puttadÈrehi saddhiÑ ÈlÈpasallÈpaÑ na karomÈ”ti-ÈdÊni2 
vadanto gihibhÈvassa guÓaÑ kathesi. So tassa kathaÑ sutvÈ puna ukkaÓÔhito 
hutvÈ cintesi “ayaÑ mayÈ ‘ukkaÓÔhitomhÊ’ti vutte paÔhamaÑ gihibhÈve 
ÈdÊnavaÑ kathetvÈ idÈni abhiÓhaÑ guÓaÑ katheti, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti 
cintento “imesu samaÓaparikkhÈresu lobhenÈ”ti ÒatvÈ sayameva attano 
cittaÑ nivattesi. Evamassa KassapasammÈsambuddhakÈle ekassa bhikkhuno 
ukkaÓÔhÈpitattÈ idÈni 
______________________________________________________________ 
 1. NÈsessÈmÊti (SyÈ) 2. KaromÈti-ÈdÊni (SÊ, Ka) 
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anabhirati uppannÈ. Yo pana teneva tadÈ vÊsati vassasahassÈni 
samaÓadhammo kato, svassa etarahi arahatt|panissayo jÈtoti. 

 ImamatthaÑ te bhikkh| Bhagavato santikÈ sutvÈ uttariÑ pucchiÑsu 
“bhante ayaÑ kira bhikkhu khuradhÈraÑ galanÈÄiyaÑ katvÈ Ôhitova 
arahattaÑ pÈpuÓÈti, uppajjissati nu kho ettakena khaÓena arahattamaggo”ti. 
“Œma bhikkhave, ÈraddhavÊriyassa bhikkhuno pÈdaÑ ukkhipitvÈ bh|miyaÑ 
Ôhapentassa pÈde bh|miyaÑ asampatteyeva arahattamaggo uppajjati. 
KusÊtassa puggalassa hi vassasataÑ jÊvanato ÈraddhavÊriyassa 
khaÓamattampi jÊvitaÑ seyyo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 112. “Yo ca vassasataÑ jÊve, kusÊto hÊnavÊriyo. 
 EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, vÊriyamÈrabhato daÄhan”ti. 

 Tattha kusÊtoti kÈmavitakkÈdÊhi tÊhi vitakkehi vÊtinÈmento puggalo. 
HÊnavÊriyoti nibbÊriyo. VÊriyamÈrabhato daÄhanti 
duvidhajjhÈnanibbattanasamatthaÑ thiraÑ vÊriyaÑ Èrabhantassa. SesaÑ 
purimasadisameva. 

   DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SappadÈsattheravatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. PaÔÈcÈrÈtherÊvatthu 

 Yo ca vassa sataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto PaÔÈcÈraÑ theraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira SÈvatthiyaÑ cattÈlÊsakoÔivibhavassa seÔÔhino dhÊtÈ ahosi 
abhir|pÈ. TaÑ soÄasavassuddesikakÈle sattabh|mikassa pÈsÈdassa 
uparimatale rakkhantÈ vasÈpesuÑ. EvaÑ santepi sÈ ekena attano 
c|Ä|paÔÔhÈkena saddhiÑ vippaÔipajji. AthassÈ mÈtÈpitaro samajÈtikakule 
ekassa kumÈrassa paÔissuÓitvÈ vivÈhadivasaÑ ÔhapesuÑ. TasmiÑ upakaÔÔhe 
sÈ taÑ c|Ä|paÔÔhÈkaÑ Èha “maÑ kira asukakulassa nÈma dassanti, mayi 
patikulaÑ gate mama paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ Ègatopi tatta pavesanaÑ na 
labhissasi, sace te mayi sineho atthi, 
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idÈneva maÑ gahetvÈ yena vÈ tena vÈ palÈyass|”ti. So sÈdhu bhaddeti. 
“Tena hi ahaÑ sve pÈtova nagaradvÈrassa asukaÔÔhÈne nÈma ÔhassÈmi, tvaÑ 
ekena upÈyena nikkhamitvÈ tattha ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ dutiyadivase 
sa~ketaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. SÈpi pÈtova kiliÔÔhaÑ vatthaÑ nivÈsetvÈ kese 
vikkiritvÈ kuÓÉakena sarÊraÑ makkhitvÈ kuÔaÑ ÈdÈya dÈsÊhi saddhiÑ 
gacchantÊ viya gharÈ nikkhamitvÈ taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. So taÑ ÈdÈya d|raÑ 
gantvÈ ekasmiÑ gÈme nivÈsaÑ kappetvÈ araÒÒe khettaÑ kasitvÈ 
dÈrupaÓÓÈdÊni Èharati. ItarÈ kuÔena udakaÑ ÈharitvÈ sahatthÈ 
koÔÔanapacanÈdÊni karontÊ attano pÈpassa phalaÑ anubhoti. AthassÈ 
kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ paripuÓÓagabbhÈ “idha me koci upakÈrako 
natthi, mÈtÈpitaro nÈma puttesu muduhadayÈ honti, tesaÑ santikaÑ maÑ 
nehi, tattha me gabbhavuÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti sÈmikaÑ yÈci. So “kiÑ 
bhadde kathesi, maÑ disvÈ tava mÈtÈpitaro vividhÈ kammakÈraÓÈ 
kareyyuÑ, na sakkÈ mayÈ tattha gantun”ti paÔikkhipi. SÈ punappunaÑ 
yÈcitvÈpi gamanaÑ alabhamÈnÈ tassa araÒÒaÑ gatakÈle paÔivissake 
ÈmantetvÈ “sace so ÈgantvÈ maÑ apassanto ‘kahaÑ gatÈ’ti pucchissati, 
mama attano kulagharaÑ gatabhÈvaÑ ÈcikkheyyÈthÈ”ti vatvÈ gehadvÈraÑ 
pidahitvÈ pakkÈmi. Sopi ÈgantvÈ taÑ apassanto paÔivissake pucchitvÈ taÑ 
pavattiÑ sutvÈ “nivattessÈmi nan”ti anubandhitvÈ taÑ disvÈ nÈnappakÈraÑ 
yÈciyamÈnopi nivattetuÑ nÈsakkhi. Athassa ekasmiÑ ÔhÈne kammajavÈtÈ 
caliÑsu. SÈ ekaÑ gacchantaraÑ pavisitvÈ “sÈmi kammajavÈtÈ me calitÈ”ti 
vatvÈ bh|miyaÑ nipajjitvÈ samparivattamÈnÈ kicchena dÈrakaÑ vijÈyitvÈ 
“yassatthÈyÈhaÑ kulagharaÑ gaccheyyaÑ, so attho nipphanno”ti punadeva 
tena saddhiÑ gehaÑ ÈgantvÈ vÈsaÑ kappesi. 

 TassÈ aparena samayena puna gabbho patiÔÔhahi. SÈ paripuÓÓagabbhÈ 
hutvÈ purimanayeneva sÈmikaÑ yÈcitvÈ gamanaÑ alabhamÈnÈ puttaÑ 
a~kenÈdÈya tatheva pakkamitvÈ tena anubandhitvÈ “tiÔÔhÈhÊ”ti vutte1 
nivattituÑ na icchi. Atha nesaÑ gacchantÈnaÑ mahÈ akÈlamegho udapÈdi. 
SamantÈ vijjulatÈhi ÈdittaÑ viya meghatthanitehi2 bhijjamÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnubandhitvÈ diÔÔhÈpi (SÊ, SyÈ) 2. Meghasaddena (Ka) 
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viya udakadhÈrÈnipÈtanirantaraÑ1 nabhaÑ ahosi. TasmiÑ khaÓe tassÈ 
kammajavÈtÈ caliÑsu. SÈ sÈmikaÑ ÈmantetvÈ “sÈmi kammajavÈtÈ me calitÈ, 
na sakkomi sandhÈretuÑ, anovassakaÔÔhÈnaÑ me jÈnÈhÊ”ti Èha. So 
hatthagatÈya vÈsiyÈ ito cito ca upadhÈrento ekasmiÑ vammikamatthake 
jÈtaÑ gumbaÑ disvÈ chindituÑ Èrabhi. Atha naÑ vammikato nikkhamitvÈ 
ghoraviso ÈsÊviso ÉaÑsi. TaÑkhaÓaÒÒevassa sarÊraÑ antosamuÔÔhitÈhi 
aggijÈlÈhi ÉayhamÈnaÑ viya nÊlavaÓÓaÑ hutvÈ tattheva pati. ItarÈpi 
mahÈdukkhaÑ anubhavamÈnÈ tassa ÈgamanaÑ olokentÊpi taÑ adisvÈva 
aparampi puttaÑ vijÈyi. Dve dÈrakÈ vÈtavuÔÔhivegaÑ asahamÈnÈ 
mahÈviravaÑ viravanti. SÈ ubhopi te urantare katvÈ dvÊhi jaÓÓukehi ceva 
hatthehi ca bh|miyaÑ uppÊÄetvÈ tathÈ ÔhitÈva ratthiÑ vÊtinÈmesi. 
SakalasarÊraÑ nillohitaÑ viya paÓÉupalÈsavaÓÓaÑ ahosi. SÈ uÔÔhite aruÓe 
maÑsapesivaÓÓaÑ ekaÑ puttaÑ a~kenÈdÈya itaraÑ a~guliyÈ gahetvÈ “ehi 
tÈta, pitÈ te ito gato”ti vatvÈ sÈmikassa2 gatamaggena gacchantÊ taÑ 
vammikamatthake kÈlaÑ katvÈ patitaÑ nÊlavaÓÓaÑ thaddhasarÊraÑ disvÈ 
“maÑ nissÈya mama sÈmiko panthe mato”ti rodantÊ paridevantÊ pÈyÈsi. 

 SÈ sakalarattiÑ devena vuÔÔhattÈ AcÊravatiÑ nadiÑ jaÓÓuppamÈÓena 
kaÔippamÈÓena thanappamÈÓena udakena paripuÓÓaÑ disvÈ attano 
mandabuddhitÈya dvÊhi dÈrakehi saddhiÑ udakaÑ otarituÑ avisahantÊ 
jeÔÔhaputtaÑ orimatÊre ÔhapetvÈ itaraÑ ÈdÈya paratÊraÑ gantvÈ 
sÈkhÈbha~gaÑ attharitvÈ nipajjÈpetvÈ “itarassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti 
bÈlaputtakaÑ pahÈya tarituÑ asakkontÊ punappunaÑ nivattitvÈ olokayamÈnÈ 
pÈyÈsi. AthassÈ nadÊmajjhaÑ gatakÈle eko seno taÑ kumÈraÑ disvÈ 
“maÑsapesÊ”ti saÒÒÈya ÈkÈsato bhassi. SÈ taÑ puttassatthÈya bhassantaÑ 
disvÈ ubho hatthe ukkhipitvÈ “s|s|”ti tikkhattuÑ mahÈsaddaÑ nicchÈresi. 
Seno d|rabhÈvena taÑ asutvÈva kumÈrakaÑ gahetvÈ vehÈsaÑ uppatitvÈ 
gato. OrimatÊre Ôhitaputto mÈtaraÑ nadÊmajjhe ubho hatthe ukkhipitvÈ 
mahÈsaddaÑ nicchÈrayamÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈrÈpÈtanirantaraÑ (SÊ, SyÈ) 2. SÈmikena (Ka) 
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disvÈ “maÑ pakkosatÊ”ti saÒÒÈya vegena udake pati. ItissÈ bÈlaputtaÑ seno 
hari, jeÔÔhaputto udake v|Äho. 

 SÈ “eko me putto senena gahito, eko udakena v|Äho, panthe me pati 
mato”ti rodantÊ paridevantÊ gacchamÈnÈ SÈvatthito ÈgacchantaÑ ekaÑ 
purisaÑ disvÈ pucchi “kattha vÈsikosi tÈtÈ”ti. SÈvatthivÈsikomhi ammÈti. 
SÈvatthinagare asukavÊthiyaÑ evar|paÑ asukakulaÑ nÈma atthi, jÈnÈsi 
tÈtÈti. JÈnÈmi amma, taÑ pana mÈ pucchi. Sace aÒÒaÑ jÈnÈsi, pucchÈti. 
AÒÒena me kammaÑ natthi, tadeva pucchÈmi tÈtÈti. Amma tvaÑ attano 
anÈcikkhituÑ na desi1, ajja te sabbarattiÑ devo vassanto diÔÔhoti. DiÔÔho me 
tÈta, mayhameveso sabbarattiÑ vuÔÔho, na aÒÒassa. MayhaÑ pana 
vuÔÔhakÈraÓaÑ pacchÈ te kathessÈmi, etasmiÑ tÈva me seÔÔhigehe pavattiÑ 
kathehÊti. Amma ajja rattiÑ seÔÔhiÒca seÔÔhibhariyaÒca seÔÔhiputtaÒcÈti 
tayopi jane avattharamÈnaÑ2 gehaÑ pati, te ekacitakasmiÑ jhÈyanti. Esa 
dh|mo paÒÒÈyati ammÈti. SÈ tasmiÑ khaÓe nivatthavatthaÑ patamÈnaÑ na 
saÒjÈni3, ummattikabhÈvaÑ patvÈ yathÈjÈtÈva rodantÊ paridevantÊ– 

   “Ubho puttÈ kÈlakatÈ, panthe mayhaÑ patÊ mato. 
   MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca, ekacitamhi Éayhare”ti4– 

 VilapantÊ paribbhami. ManussÈ taÑ disvÈ “ummattikÈ ummattikÈ”ti 
kacavaraÑ gahetvÈ paÑsuÑ gahetvÈ matthake okirantÈ leÉÉ|hi paharanti. 
SatthÈ JetavanamahÈvihÈre aÔÔhaparisamajjhe nisÊditvÈ dhammaÑ desento 
taÑ ÈgacchamÈnaÑ addasa kappasatasahassaÑ p|ritapÈramiÑ 
abhinÊhÈrasampannaÑ. 

 SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle PadumuttarasatthÈrÈ ekaÑ 
vinayadharattheriÑ bÈhÈya gahetvÈ Nandanavane ÔhapentaÑ viya 
etadaggaÔÔhÈne ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ “ahampi tumhÈdisassa Buddhassa 
santike vinayadharattherÊnaÑ aggaÔÔhÈnaÑ labheyyan”ti adhikÈraÑ katvÈ 
patthanaÑ Ôhapesi. Padumuttarabuddho anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pattharitvÈ 
patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ ÒatvÈ “anÈgate Gotamabuddhassa nÈma 
sÈsane ayaÑ PaÔÈcÈrÈ nÈmena vinayadharattherÊnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Amma ÈcikkhituÑ na yuttanti. Vadehi me tÈtÈti (SyÈ) 
 2. VÈtavuÔÔhi avattharamÈnaÑ (Ka) 3. Na saÒjÈnantÊ (SyÈ) 
 4. Khu 4. 238 piÔÔhe TherÊ-apadÈne. 
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aggÈ bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. TaÑ evaÑ patthitapatthanaÑ 
abhinÊhÈrasampannaÑ SatthÈ d|ratova ÈgacchantiÑ disvÈ “imissÈ ÔhapetvÈ 
maÑ aÒÒo avassayo bhavituÑ samattho nÈma natthÊ”ti cintetvÈ taÑ yathÈ 
vihÈrÈbhimukhaÑ Ègacchati, evaÑ akÈsi. ParisÈ taÑ disvÈva “imissÈ 
ummattikÈya ito ÈgantuÑ mÈ daditthÈ”ti Èha. SatthÈ “apetha, mÈ naÑ 
vÈrayitthÈ”ti vatvÈ avid|raÔÔhÈnaÑ ÈgatakÈle “satiÑ paÔilabha bhaginÊ”ti 
Èha. SÈ taÑ khaÓaÑyeva BuddhÈnubhÈvena satiÑ paÔilabhi. TasmiÑ kÈle 
nivatthavatthassa patitabhÈvaÑ sallakkhetvÈ hirottappaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
ukkuÔikaÑ nisÊdi. AthassÈ eko puriso uttarasÈÔakaÑ khipi. SÈ taÑ nivÈsetvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ suvaÓÓavaÓÓesu pÈdesu paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
bhante avassayo me hotha, patiÔÔhÈ me hotha. EkaÒhi me puttaÑ seno gaÓhi, 
eko udakena v|Äho, panthe me pati mato, mÈtÈpitaro ceva me bhÈtÈ ca 
gehena avatthaÔÈ ekacitakasmiÑ jhÈyantÊti. 

 SatthÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “PaÔÈcÈre mÈ cintayi, tava tÈÓaÑ saraÓaÑ 
avassayo bhavituÑ samatthasseva santikaÑ ÈgatÈsi. YathÈ hi tava idÈni eko 
puttako senena gahito, eko udakena v|Äho, panthe pati mato, mÈtÈpitaro 
ceva bhÈtÈ ca gehena avatthaÔÈ, evameva imasmiÑ saÑsÈre puttÈdÊnaÑ 
matakÈle tava rodantiyÈ paggharita-assu catunnaÑ mahÈsamuddÈnaÑ 
udakato bahutaran”ti vatÈ imaÑ gÈthamÈha– 

    “Cat|su samuddesu jalaÑ parittakaÑ, 
    Tato bahuÑ assujalaÑ anappakaÑ. 
    Dukkhena phuÔÔhassa narassa socanÈ, 
    KiÑ kÈraÓÈ amma tuvaÑ pamajjasÊ”ti. 

 EvaÑ Satthari anamataggapariyÈyaÑ kathente tassÈ sarÊre soko 
tanuttaÑ agamÈsi. Atha naÑ tanubh|tasokaÑ ÒatvÈ puna SatthÈ ÈmantetvÈ 
“PaÔÈcÈre puttÈdayo nÈma paralokaÑ gacchantassa tÈÓaÑ vÈ leÓaÑ vÈ 
saraÓaÑ vÈ bhavituÑ na sakkonti, tasmÈ vijjamÈnÈpi te na santiyeva. 
PaÓÉitena pana sÊlaÑ visodhetvÈ attano nibbÈnagÈmimaggaÑ khippameva 
sodhetuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
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   “Na santi puttÈ tÈÓÈya, na pitÈ nÈpi bandhavÈ. 
   AntakenÈdhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ1. 

   EtamatthavassaÑ ÒatvÈ, paÓÉito sÊlasaÑvuto. 
   NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, khippameva visodhaye”ti2. 

 DesanÈvasÈne PaÔÈcÈrÈ mahÈpathaviyaÑ paÑsuparimÈÓe kilese 
jhÈpetvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, aÒÒepi bah| sotÈpattiphalÈdÊni 
pÈpuÓiÑs|ti. SÈ pana sotÈpannÈ hutvÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ taÑ 
bhikkhunÊnaÑ santikaÑ pahiÓitvÈ pabbÈjesi. SÈ laddh|pasampadÈ 
paÔitÈcÈrattÈ PaÔÈcÈrÈtveva paÒÒÈyi. SÈ ekadivasaÑ kuÔena udakaÑ ÈdÈya 
pÈde dhovantÊ udakaÑ ÈsiÒci, taÑ thokaÑ gantvÈ pacchijji. DutiyavÈre 
ÈsittaÑ tato d|rataraÑ agamÈsi. TatiyavÈre ÈsittaÑ tatopi d|rataranti. SÈ 
tadeva ÈrammaÓaÑ gahetvÈ tayo vaye paricchinditvÈ “mayÈ paÔhamaÑ 
ÈsittaÑ udakaÑ viya ime sattÈ paÔhamavayepi maranti, tato d|rataraÑ 
gataÑ dutiyavÈre ÈsittaÑ udakaÑ viya majjhimavayepi maranti, tatopi 
d|rataraÑ gataÑ tatiyavÈre ÈsittaÑ udakaÑ viya pacchimavayepi 
marantiyevÈ”ti cintesi. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ 
tassÈ sammukhe ÔhatvÈ kathento viya “evametaÑ PaÔÈcÈre, paÒcannampi 
khandhÈnaÑ udayabbayaÑ apassantassa vassasataÑ jÊvanato tesaÑ 
udayabbayaÑ passantassa ekÈhampi ekakkhaÓampi jÊvitaÑ seyyo”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 113. “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ udayabbayaÑ. 
 EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato udayabbayan”ti. 

 Tattha apassaÑ udayabbayanti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ paÒcavÊsatiyÈ 
lakkhaÓehi udayaÒca vayaÒca apassanto. Passato udayabbayanti tesaÑ 
udayaÒca vayaÒca passantassa. Itarassa jÊvanato ekÈhampi jÊvitaÑ seyyoti. 

  DesanÈvasÈne PaÔÈcÈrÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 
 

PaÔÈcÈrÈtherÊvatthu dvÈdasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 54; Khu 4. 238 piÔÔhesu. 2. Khu 1. 54 piÔÔhe. 
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13. KisÈgotamÊvatthu 

 Yo ca vassasataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto KisÈgotamiÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kirekassa seÔÔhissa gehe cattÈlÊsakoÔidhanaÑ a~gÈrÈ eva 
hutvÈ aÔÔhÈsi. SeÔÔhi taÑ disvÈ uppannasoko ÈhÈraÑ paÔikkhipitvÈ maÒcake 
nipajji. Tasseko sahÈyako gehaÑ gantvÈ “samma kasmÈ socasÊ”ti pucchitvÈ 
taÑ pavattiÑ sutvÈ “samma mÈ soci, ahaÑ ekaÑ upÈyaÑ jÈnÈmi, taÑ 
karohÊ”ti. KiÑ karomi sammÈti. Attano ÈpaÓe kilaÒjaÑ pasÈretvÈ tattha te 
a~gÈre rÈsiÑ katvÈ vikkiÓanto viya nisÊda, ÈgatÈgatesu manussesu ye evaÑ 
vadanti “sesajanÈ vatthatelamadhuphÈÓitÈdÊni vikkiÓanti, tvaÑ pana a~gÈre 
vikkiÓanto nisinno”ti. Te vadeyyÈsi “attano santakaÑ avikkiÓanto kiÑ 
karomÊ”ti. Yo pana taÑ evaÑ vadati “sesajanÈ vatthatelamadhuphÈÓitÈdÊni 
vikkiÓanti, tvaÑ pana hiraÒÒasuvaÓÓaÑ vikkiÓanto nisinno”ti. TaÑ 
vadeyyÈsi “kahaÑ hiraÒÒasuvaÓÓan”ti. “Idan”ti ca vutte “Èhara tÈva nan”ti 
hattehi paÔiccheyyÈsi. EvaÑ dinnaÑ tava hatthe hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
bhavissati. SÈ pana sace kumÈrikÈ hoti, tava gehe puttassa naÑ ÈharitvÈ 
cattÈlÊsakoÔidhanaÑ tassÈ niyyÈdetvÈ tÈya dinnaÑ valaÒjeyyÈsi. Sace 
kumÈrako hoti, tava gehe vayappattaÑ dhÊtaraÑ tassa datvÈ 
cattÈlÊsakoÔidhanaÑ niyyÈdetvÈ tena dinnaÑ valaÒjeyyÈsÊti. So “bhaddako 
upÈyo”ti attano ÈpaÓe a~gÈre rÈsiÑ katvÈ vikkiÓanto viya nisÊdi. Ye pana 
naÑ evamÈhaÑsu “sesajanÈ vatthatelamadhuphÈÓitÈdÊni vikkiÓanti, kiÑ 
pana tvaÑ a~gÈre vikkiÓanto nisinno”ti. TesaÑ “attano santakaÑ 
avikkiÓanto kiÑ karomÊ”ti paÔivacanaÑ adÈsi. AthekÈ GotamÊ nÈma 
kumÈrikÈ kisasarÊratÈya KisÈgotamÊti paÒÒÈyamÈnÈ parijiÓÓakulassa dhÊtÈ 
attano ekena kiccena ÈpaÓadvÈraÑ gantvÈ taÑ seÔÔhiÑ disvÈ evamÈha “kiÑ 
tÈta sesajanÈ vatthatelamadhuphÈÓitÈdÊni vikkiÓanti, tvaÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
vikkiÓanto nisinno”ti. KahaÑ amma hiraÒÒasuvaÓÓanti. Nanu tvaÑ tadeva 
gahetvÈ nisinnosÊti, Èhara tÈva naÑ ammÈti. SÈ hatthap|raÑ gahetvÈ tassa 
hatthesu Ôhapesi, taÑ hiraÒÒasuvaÓÓameva ahosi. 
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 Atha naÑ seÔÔhi “kataraÑ te amma gehan”ti pucchitvÈ “asukaÑ nÈmÈ”ti 
vutte tassÈ assÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ dhanaÑ paÔisÈmetvÈ taÑ attano puttassa 
ÈnetvÈ cattÈlÊsakoÔidhanaÑ paÔicchÈpesi. SabbaÑ hiraÒÒasuvaÓÓameva 
ahosi. TassÈ aparena samayena gabbho patiÔÔhahi. SÈ dasamÈsaccayena 
puttaÑ vijÈyi. So padasÈ gamanakÈle kÈlamakÈsi. SÈ 
adiÔÔhapubbamaraÓatÈya taÑ jhÈpetuÑ nÊharante vÈretvÈ “puttassa me 
bhesajjaÑ pucchissÈmÊ”ti matakaÄevaraÑ a~kenÈdÈya “api nu me puttassa 
bhesajjaÑ jÈnÈthÈ”ti pucchantÊ gharapaÔipÈÔiyÈ vicarati. Atha naÑ manussÈ 
“amma tvaÑ ummattikÈ jÈtÈ, matakaputtassa bhesajjaÑ pucchantÊ vicarasÊ”ti 
vadanti. SÈ “avassaÑ mama puttassa bhesajjaÑ jÈnanakaÑ labhissÈmÊ”ti 
maÒÒamÈnÈ vicarati. Atha naÑ eko paÓÉitapuriso disvÈ “ayaÑ mama dhÊtÈ 
paÔhamaÑ puttakaÑ1 vijÈtÈ bhavissati adiÔÔhapubbamaraÓÈ, mayÈ imissÈ 
avassayena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ Èha “amma ahaÑ bhesajjaÑ na 
jÈnÈmi, bhesajjajÈnanakaÑ pana jÈnÈmÊ”ti. Ko jÈnÈti tÈtÈti. SatthÈ amma 
jÈnÈti, gaccha, taÑ pucchÈhÊti. SÈ “gamissÈmi tÈta, pucchissÈmi tÈtÈ”ti vatvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ pucchi “tumhe kira me 
puttassa bhesajjaÑ jÈnÈtha bhante”ti. Œma jÈnÈmÊti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. 
AccharaggahaÓamatte siddhatthake laddhuÑ vaÔÔatÊti. LabhissÈmi bhante. 
Kassa pana gehe laddhuÑ vaÔÔatÊti. Yassa gehe putto vÈ dhÊtÈ vÈ na koci 
matapubboti. SÈ “sÈdhu bhante”ti SatthÈraÑ vanditvÈ mataputtakaÑ 
a~kenÈdÈya antogÈmaÑ pavisitvÈ paÔhamagehassa dvÈre ÔhatvÈ “atthi nu 
kho imasmiÑ gehesiddhatthako, puttassa kira me bhesajjaÑ etan”ti vatvÈ 
“atthÊ”ti vutte tena hi dethÈti. Tehi ÈharitvÈ siddhatthakesu diyyamÈnesu 
“imasmiÑ gehe putto vÈ dhÊtÈ vÈ matapubbo koci natthi ammÈ”ti pucchitvÈ 
“kiÑ vadesi amma. JÊvamÈnÈ hi katipayÈ, matakÈ eva bahukÈ”ti vutte “tena 
hi gaÓhatha vo siddhatthake, netaÑ mama puttassa bhesajjan”ti paÔi-adÈsi2.  

 SÈ iminÈ niyÈmena Èdito paÔÔhÈya naÑ pucchantÊ vicari. SÈ ekavehepi 
siddhatthake agahetvÈ sÈyanhasamaye cintesi “aho 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔhamaputtakaÑ (SÊ) 2. PaÔikkhipi (SÊ) 
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bhÈriyaÑ kammaÑ, ahaÑ ‘mameva putto mato’ti saÒÒamakÈsiÑ, 
sakalagÈmepi pana jÊvantehi matakÈva bahutarÈ”ti. TassÈ evaÑ 
cintayamÈnÈya puttasinehaÑ1 mudukahadayaÑ thaddhabhÈvaÑ agamÈsi. SÈ 
puttaÑ araÒÒe chaÉÉetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ “laddhÈ te ekaccharamattÈ siddhatthakÈ”ti Èha. Na 
laddhÈ bhante, sakalagÈme jÊvantehi matakÈva bahutarÈti. Atha naÑ SatthÈ 
“tvaÑ ‘mameva putto mato’ti sallakkhesi, dhuvadhammo esa sattÈnaÑ. 
MaccurÈjÈ hi sabbasatte aparipuÓÓajjhÈsaye eva mahogho viya 
parikaÉÉhamÈnoyeva apÈyasamudde pakkhipatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “TaÑ puttapasusammattaÑ, byÈsattamanasaÑ naraÑ. 
   SuttaÑ gÈmaÑ mahoghova, maccu ÈdÈya gacchatÊ”ti2. 

 GÈthÈpariyosÈne KisÈgotamÊ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, aÒÒepi bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 SÈ pana SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci, SatthÈ taÑ bhikkhunÊnaÑ santikaÑ 
pesetvÈ pabbÈjesi. SÈ laddh|pasampadÈ KisÈgotamÊ therÊti paÒÒÈyi. SÈ 
ekadivasaÑ uposathÈgÈre vÈraÑ patvÈ dÊpaÑ jÈletvÈ nisinnÈ dÊpajÈlÈ 
uppajjantiyo ca bhijjantiyo ca disvÈ “evameva ime sattÈ uppajjanti ceva 
nirujjhanti ca, nibbÈnappattÈ eva3 na paÒÒÈyantÊ”ti ÈrammaÓaÑ aggahesi. 
SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ tassÈ sammukhe 
nisÊditvÈ kathento viya “evameva Gotami, ime sattÈ dÊpajÈlÈ viya uppajjanti 
ceva nirujjhanti ca, nibbÈnappattÈ eva3 na paÒÒÈyanti, evaÑ nibbÈnaÑ 
apassantÈnaÑ vassasataÑ jÊvanato nibbÈnaÑ passantassa khaÓamattampi 
jÊvitaÑ seyyo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 114. “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ amataÑ padaÑ. 
 EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato amataÑ padan”ti. 

 Tattha amataÑ padanti maraÓavirahitakoÔÔhÈsaÑ, amatamahÈnibbÈnanti 
attho. SesaÑ purimasadisameva. 
______________________________________________________________ 
 1. Puttasinehena (SyÈ) 2. Khu 1. 54 piÔÔhe. 3. NibbÈnaÑ patvÈ evaÑ (SyÈ) 
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 DesanÈvasÈne KisÈgotamÊ yathÈnisinnÈva saha paÔisambhidÈhi arahatte 
patiÔÔhahÊti. 
 

KisÈgotamÊvatthu terasamaÑ. 
_____ 

 
14. BahuputtikattherÊvatthu 

 Yo ca vassasataÑ jÊveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto BahuputtikaÑ theriÑ Èrabbha kathebhi. 

 SÈvatthiyaÑ kirekasmiÑ kule satta puttÈ satta ca dhÊtaro ahesuÑ. Te 
sabbepi vayappattÈ gehe patiÔÔhahitvÈ attano dhammatÈya sukhappattÈ 
ahesuÑ. TesaÑ aparena samayena pitÈ kÈlamakÈsi. MahÈ-upÈsikÈ sÈmike 
naÔÔhepi na tÈva kuÔumbaÑ vibhajati. Atha naÑ puttÈ ÈhaÑsu “amma 
amhÈkaÑ pitari naÔÔhe tuyhaÑ ko attho kuÔumbena, kiÑ mayaÑ taÑ 
upaÔÔhÈtuÑ na sakkomÈ”ti. SÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ tuÓhÊ hutvÈ punappunaÑ 
tehi vuccamÈnÈ “puttÈ maÑ paÔijaggissanti, kiÑ me visuÑ kuÔumbenÈ”ti 
sabbaÑ sÈpateyyaÑ majjhe bhinditvÈ adÈsi. Atha naÑ katipÈhaccayena 
jeÔÔhaputtassa1 bhariyÈ “aho amhÈkaÑ ayyÈ ‘jeÔÔhaputto me’ti dve koÔÔhÈse 
datvÈ viya imameva gehaÑ ÈgacchatÊ”ti Èha. SesaputtÈnaÑ bhariyÈpi 
evameva vadiÑsu. JeÔÔhadhÊtaraÑ ÈdiÑ katvÈ tÈsaÑ gehaÑ gatakÈlepi naÑ 
evameva vadiÑsu. SÈ avamÈnappattÈ hutvÈ “kiÑ imesaÑ santike vuÔÔhena, 
bhikkhunÊ hutvÈ jÊvissÈmÊ”ti bhikkhunÊ-upassayaÑ gantvÈ pabbajjaÑ yÈci. 
TÈ naÑ pabbÈjesuÑ. SÈ laddh|pasampadÈ hutvÈ BahuputtikattherÊti 
paÒÒÈyi. SÈ “ahaÑ mahallakakÈle pabbajitÈ, appamattÈya me bhavitabban”ti 
bhikkhunÊnaÑ vattapaÔivattaÑ karontÊ “sabbarattiÑ samaÓadhammaÑ 
karissÈmÊ”ti heÔÔhÈpÈsÈde ekaÑ thambhaÑ hatthena gahetvÈ taÑ 
ÈviÒchamÈnÈva2 samaÓadhammaÑ karoti, ca~kamamÈnÈpi 
“andhakÈraÔÔhÈne me rukkhe vÈ katthaci vÈ sÊsaÑ paÔihaÒÒeyyÈ”ti taÑ 
rukkhaÑ hatthena gahetvÈ taÑ ÈviÒchamÈnÈva samaÓadhammaÑ karoti, 
“SatthÈrÈ desitadhammameva karissÈmÊ”ti dhammaÑ ÈvajjetvÈ dhammaÑ 
anussaramÈnÈva samaÓadhammaÑ karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. KatipÈhaccayena jeÔÔhaputtassa gehaÑ agamÈsi, jeÔÔhaputtassa (SÊ, Ka) 
 2. ŒvijjhamÈnÈ (SyÈ) 
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Atha SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ sammukhe nisinno 
viya tÈya saddhiÑ kathento “Bahuputtike mayÈ desitaÑ dhammaÑ 
anÈvajjentassa apassantassa vassasataÑ jÊvanato mayÈ desitaÑ dhammaÑ 
passantassa muhuttampi jÊvitaÑ seyyo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 115. “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ dhammamuttamaÑ. 
 EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato dhammamuttaman”ti. 

 Tattha dhammamuttamanti navavidhaÑ lokuttaradhammaÑ. So hi 
uttamo dhammo nÈma. Yo hi taÑ na passati, tassa vassasatampi jÊvanato 
taÑ dhammaÑ passantassa pajÔivijjhantassa ekÈhampi ekakkhaÓampi 
jÊvitaÑ seyyoti. 

 GÈthÈpariyosÈne BahuputtikattherÊ saha paÔisambhidÈhi arahatte 
patiÔÔhahÊti. 
 

BahuputtikattherÊvatthu cuddasamaÑ. 
 

SahassavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

AÔÔhamo vaggo. 
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Nudati 165 
Nupanayhanti 29 
NettikÈ 371 

[ Pa ] 
PacinantaÑ 231 
Paccayasannicayo 386 
PajÈ 379 
PaÒÒavantassa 434 
PaÒÒavÈ 379 
PaÒÒÈ 196 
PaÓÉitaÑ 348 
PaÓÉitaÑ payirupÈsati 302 
PaÓÉitÈ 146, 371-2 
PaÓÉito 380 
PaÓÉito vÈpi 300 
PathaviÑ 203 
Pathavisamo 392 
PadaÑ 15, 146, 388 
PaduÔÔhena 15 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PapupphakÈni 214 
PabbataÔÔhova 165 
Pamattesu 167 
PamÈdaÑ 164 
PamÈde 179 
PamÈdo 146, 178 
Pamodanti 146 
Parakulesu ca 329 
ParikkhÊÓÈ 388 
Paricare 421 
PariÒÒÈtabhojanÈ 386 
Paridahissati 52 
ParinibbutÈ 381 
Parip|rati 196 
ParipphandatidaÑ cittaÑ 183 
PariplavapasÈdassa 196 
Pariyodapeyya 381 
ParihÈnÈya 181 
PariÄÈho 383 
Pare 42 
ParesaÑ katÈkataÑ 239 
ParesaÑ vilomÈni 239 
Paleti 236 
PavattÈraÑ 347 
PavÈyati 267 
PasaÑsanti 178 
Pasannena 24 
Pasahati 47 
Passato 442 
PahÈtave 183 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PahÊnamÈnassa 390 
PÈpaÑ na paccati 312 
PÈpaÑ me 97 
PÈpakÈrÊ 83, 97 
PÈpamittÈ 350 
PÈpiyo 206, 348 
PÈragÈmino 379 
PÈramessanti 380 
PÈvako 323 
Piyo hoti 349 
Pihayanti 390 
PuÒÒaÑ me 99 
PuÒÒakkhayena 111 
PuÒÒapÈpapahÊnassa 197 
PuÒÒapekkho 422 
Puttamicche 378 
PuttÈ me atthi 298 
Puthujjane 281 
PupphaÑ 212, 236 
Pupphagandho 267 
PuppharÈsimhÈ 264 
PupphÈni heva 231 
Pubba~gamÈ 14, 24 
PurisÈdhamÈ 350 
Purisuttamo 396 
PurekkhÈraÑ 329 
P|janÈ 420 
P|jÈ 329 
Pecca 97, 99 
Pecca socati 83 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pha ] 
PhandanaÑ 182 
PhuÔÔhÈ 377 
Phusanti 147 
PheÓ|pamaÑ 214 

[ Ba ] 
BahujÈgaro 167 
BÈlamanveti 323 
BÈlÈ 164, 304 
BÈlÈnaÑ 289 
BÈlo 300, 319 
Buddhassa 345 
ByÈsattamanasaÑ naraÑ 228, 232 

[ Bha ] 
BhajamÈnassa 348 
Bhamaro 236 
Bhayadassi vÈ 179 
Bhasmacchannova 323 
BhÈvitattÈnaÑ 420 
BhÈvetha 380 
BhÈsati vÈ 15, 24 
BhÈsamÈno 101 
Bhiyyo 99 
Bhiyyo tappati 97 
Bh|maÔÔhe 165 
Bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 400 
Bhojanamhi 47-8 

[ Ma ] 
MaggaÑ 274 
MaghavÈ 178 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MaccudheyyaÑ 380 
Maccuno 146 
Maccena 264 
MattaÒÒuÑ 48 
MadhuvÈ 312 
ManaÑ 395 
ManasÈ 15 
Mano 14, 24 
Manopubba~gamÈ 14, 24 
ManomayÈ 15, 24 
ManoramaÑ 280 
ManoseÔÔhÈ 15, 24 
Mameva kata maÒÒantu 329 
MamevÈtivasÈ assu 329 
MarÊcidhammaÑ 214 
MahÈpathe 280 
MahÈpanthako 154 
MÈnuse 418 
MÈradheyyaÑ 183 
MÈrabandhanÈ 194 
MÈrassa 214 
MÈro 274 
MÈlÈguÓe bah| 264 
MicchÈpaÓihitaÑ cittaÑ 206 
MÊyanti 146 
MuddhaÑ 326 
MunÊ care 237 
Muhuttamapi ce 302 
Me 29 
MedhagÈ 42 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MedhÈviÑ 348 
MedhÈvÊ 164, 191 
Mokkhanti 194 

[ Ya ] 
YaÑ katvÈ 310 
YaÑ kiÒci 422 
Yajetha 420, 422 
Yattha 404 
YatthakÈmanipÈtinaÑ 191 
YatthakÈmanipÈtino 187 
YathÈ matÈ 146 
YadÈ ca 312 
YamalokaÒca 212-3 
YasobhivaÉÉhati 152 
Yassa 390 
YassÈsavÈ 388 
YÈva 312 
YÈvadeva 326 
YiÔÔhaÑ 422 
Ye ca taÑ 29 
Ye ca tattha 42 
Ye cittaÑ 194 
Ye pamattÈ 146 
YesaÑ 386 
Yo 418 
YogakkhemaÑ 147 
Yo ca sÊlavataÑ 272 
YojanaÑ 289 
Yo bÈlo 299 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ra - La ] 
RaÔÔhaÑ 378 
RatÈ 146 
RamaÓÊyÈni 404 
Ramanti 385 
Ramissanti 408 
Rahado 375, 392 
RukkhaÑva dubbalaÑ 47 
RuciraÑ 242 
Lapayanti 377 
Lahuno 187 
Loke 381 

[ Va ] 
VajjadassinaÑ 347 
VaÓÓavantaÑ 242 
Vane 421 
VantakasÈva’ssa 52 
VantÈso 396 
VasaÑ 232 
VassasataÑ 432 
VassikÊ 267 
Vahato 15 
VÈti devesu uttamo 272 
VÈtena 372 
VÈto 47 
VÈrijova 183 
Vicessati 212 
VijÈnanti 42 
VijÈnÈti 302 
Vijjati 383 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
ViÒÒ| 302 
Vindati 274 
VipÈtayaÑ 326 
Vippamuttassa 383 
Vippasannena 359 
Vippasanno 375 
VippasÊdanti 375 
VippahÈya 380 
Vimuttassa 395 
VimuttÈnaÑ 274 
Vimokkho 387 
Virujjhati 392 
VivekaÑ 345 
Visesato 146 
Visokassa 383 
VihaÒÒati 298 
ViharantaÑ 47 
VÊtarÈgÈ 404 
VÊriyamÈrabhato 437 
VuÉÉhÈpacÈyino 425 
VerÊ vÈ pana 206 
Verena 33 

[ Sa ] 
SaÑyojanaÑ 179 
SaÑvaccharaÑ 422 
SaÑsÈrÈ 392 
SaÑsÈro dÊgho 289 
SaÑhitaÑ 101 
SagandhakaÑ 242 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sa~kÈradhÈnasmiÑ 280 
Sa~kÈrabh|tesu 280 
Sa~khÈtadhammÈnaÑ 319 
Sa~gÈmajuttamo 418 
Sa~gÈme 418 
SajjukhÊraÑva 323 
SaÒÒatassa 152 
SataÑ 420 
SataÑ hi so 349 
SataÒca gandho 267 
SatÊmato 152 
SatÊmanto 385 
SadÈ 178 
SadÈ ramati 359 
SaddhammaÑ 289 
SaddhammaÑ avijÈnato 196 
Sanantano 33 
SantaÑ 395 
Santassa 289 
Sandhicchedo 396 
Sannicayo 386 
Santo 377 
SappurisÈ 377 
Sappuriso 267 
SabbaganthappahÊnassa 383 
Sabbattha 377 
Sabbadhi 383 
SabbÈ disÈ 267 
SamaÑ 420 
Samativijjhati 78 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SamathaÑ 390 
SamiÒjanti 372 
Samiddhimattano 378 
SamÊrati 372 
SampannasÊlÈnaÑ 274 
Sammati 29 
SammadakkhÈte 379 
SammadaÒÒÈ 274, 395 
Sammanti 33, 42 
SammÈ cittaÑ 381 
SammÈpaÓihitaÑ 210 
Sambodhiya~gesu 381 
Sa ve 52, 418 
Sa ve bÈlo 300 
SahassaÑ 418 
Sahassamapi 408 
Sahassena 418, 420 
SahÈyatÈ 296 
SÈtatikÈ 147 
SÈdhu 306 
SÈraÒca 73 
SÈrathinÈ 390 
SÈramatino 73 
SÈre 73 
SÈvako bhikkhu 345 
SÊlavantassa 432 
SÊlesu 52 
SukkaÑ 380 
SukkaÑsaÑ 326 
SukhaÑ seti 359 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] [ Sa ] 
Sukhamanveti 24 
SukhÈvahaÑ 188, 191 

SeÔÔhataÑ 178 

Sukhena 377 
SeyyaÑ sadisamattano 296 

Sucikammassa 152 
Seyyaso 211 

SucigandhaÑ 280 
Seyyo 418, 420 

SuÒÒato 386 
Seyyo hoti 348 
Selo 372 

SuttaÑ gÈmaÑ 229 
Suttesu 167 

So 52, 83, 319 

SudantÈ 390 
SokiniÑ pajaÑ 165 

SuduttaraÑ 380 
Socati 83 

[ Ha ] SududdasaÑ 191 
SudesitaÑ 212 HaÑsÈva 385 

SunipuÓaÑ 191 HatÈvakÈso 396 
Subbato 392 Hanti 326 
SubhÈnupassiÑ 47 Have 419 
SubhÈvitaÑ 78, 381 HitvÈ kÈme 381 

HitvÈ yÈti 167 SubhÈsitÈ vÈcÈ 242 
Sumedhaso 167 HÊnavÊriyaÑ 47 
SusaÑvutaÑ 48 HÊnavÊriyo 437 
SusamÈhito 52 HutaÑ 422 
Sekho 213 HuraÑ vÈ 102

 



  

 



  

DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AggadakkhiÓeyyabhÈva 183 
AttanÈ ca deti paraÒca  
   samÈdapeti 360 
AttanÈpi na deti parampi na  
   samÈdapeti 360 
AttanÈva dÈnaÑ deti paraÑ na  
   samÈdapeti 360 
AddhÈ dve 383 
AddhikÈnaÑ dinnaÑ  
   sahassÈnisaÑsaÑ 283 
AnÈgÈmi-ariyasÈvakÈnaÑ  
   samÈdÈnavasena uposatha- 
   kammaÑ nÈma natthi 240 
AnÈgÈmino pakatiyÈva  
   ekabhattikÈ ca  
   brahmacÈrino ca 240 
AnupubbikathÈ 4 
AnuruddhÈdÊnaÑ  
   laddhadhammavisesÈ 89 
Anuruddhassa pabbajjÈ 87-8 
AnojÈdevÊ 353 
AntarÈyÈnaÑ paÔibÈhana- 
   kÈraÓÈni 423-4 
AparacchÈnadÊ 355 
AppaÑ dinnaÑ bahuÑ hoti  
   bahuÑ dinnaÑ bahutaraÑ 337 
AppamattÈnaÑ ubhayattha  
   nandanatÈ 99 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AppamattÈnaÑ ubhayattha  
   modanatÈ 85 
AppassutapuggalÈnaÑ  
   dhammo 102 
AbhivÈdanÈdÊnaÑ ÈnisaÑsÈ  
   cattÈro 425 
AmitabhogÈ paÒca 243 
ArakkhitabbaÔÔhÈne rakkhaÓatÈ 3 
ArahattapattÈnaÑ  
   ekantavippasannÈva 375 
AriyadhanÈnaÑ sattannaÑ  
   lokuttaradÈyajjatÈ 75 
AriyadhanÈni satta 302-3 
AriyasÈvakÈnaÑ kiccÈni dve 4 
AruÓavatÊmattika 283 
AvÊcisantÈpa 81 
AsÈreti ettha asÈradhammÈ 73 
AsuravimÈna 173 
Ahipeta 320-1 
Ahipetassa atÊtavatthu 322 
AhivÈtarogena  
   maraÓÈnukkamo 120, 147 
AgÈrikÈ, nÈgÈrikÈnaÑ  
   dhammajÊvikatÈ 152 

[ Œ ] 
ŒyuvaÉÉhanakumÈra 424 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
ItthÊnaÑ cÊvaradÈnaÑ mahÈ- 
   latÈpasÈdhanaÑ labhi 249 
IdhamodanapeccamodanÈnaÑ  
   visesatÈ 85 
IdhasocanapeccasocanÈnaÑ  
   visesatÈ 83 

[ U ] 
Utena 105 
UttamagandhÈ tayo 265 
Upatissakolitavatthu 56, 61 
UppalavaÓÓÈ 310 
UruvelakassapÈdÊnaÑ  
   atÊtavatthu 63-5 

[ E - O ] 
EkapadavÈrassa  
   kusaladhammÈ chapaÒÒÈsa 230 
EkavÈcÈyapi atthanissitatÈ 
 408, 412, 417 
ErÈvaÓo nÈma hatthÊ 173 
Ehibhikkhu 356 
OvÈdÈ, nusÈsanÈnaÑ  
   visesatÈ 349 

[ Ka ] 
KathitadhammÈnaÑ savanÈ- 
   savanÈdÊni 241-2 
KantÈraddhÈ 383 
KammasarikkhakavipÈka 82 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KalaÑ nÈgghati soÄasiÑ 319, 320 
KalyÈÓÈni paÒca 244 
KÈmagavesakÈnaÑ aramaÓa- 
   ÔÔhÈnameva vÊtarÈgÈnaÑ  
   ramaÓaÔÔhÈnaÑ 403-4 
KÈyikapariÄÈha 383 
KÈsÈvajÈtaka 50-1 
KÈÄayakkhiniyÈ  
   sakkÈrakÈraÓaÑ 34 
KisÈgotamÊ 443 
KulÈnaÑ upagamanÈ,  
   nupagamana~gÈni nava 217 
KoÔÔhÈsÈ paÒca 387 
KoÓÉaÒÒattherassa  
   atÊtavatthu 61-3 
KosambiyaÑ  
   saÑghabhedassa kÈraÓaÑ 35 
Kosalassa mahÈyaÒÒo 285 

[ Kha ] 
KhamÈpanÈnisaÑsa 329 
KhÈÓukoÓÉaÒÒa 434 
KhÊÓÈsavÈnaÑ akujjhanatÈdÊni 372 
KhÊÓÈsavÈnaÑ katthaci  
   alaggatÈva 385 
KhÊÓÈsavÈÓaÑ pariÄÈho na  
   vijjati 383 
KhÊÓÈsavÈnaÑ maraÓacetanÈ  
   natthi 13 
KhujjuttarÈya pubbakammaÑ 144 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ga - Gha ] 
GanthadhuraÑ 5 
GandhajÈtÈnaÑ sÊlagandho  
   anuttaro 267 
GandhajÈtÈni tÊÓi 265-6 
GahaÔÔha,pabbajitÈnaÑ  
   pamÈdatÈ 146 
Ghosakadevaputta 110, 113 

[ Ca ] 
CattÈro janÈ javamÈnÈ  
   na sobhanti 246 
Candapajjotassa  
   atÊtavatthu 126-7 
CandabhÈgÈ nadÊ 355 
CavanÈni devalokato  
   cattÈri 110-1 
CittappasÈdassa sirisampattikÈ 17 
Cittassa upakkiliÔÔhatÈ 15 
Cittassa pabhassaratÈ 15 
Cittassa pubbakammaÑ 332 
Cittahatthatthera 195 
C|Äapanthakassa atÊtavatthu 159 
CetasikapariÄÈha 383 
CorapapÈta 414 

[ Jha - ©a - ®ha ] 
JhÈnaÑ duvidhaÑ 147 
©ÈÓaphusanÈ 147 
©ÈtakÈnaÑ chÈyÈ sÊtalÈ 226 
®hÈnantarappattÈnaÑ  
   abhinÊhÈrasampannatÈ 216 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Da ] 
Te sÈranti ettha sÈradhammÈ  
   cha 73 
DÈnacatukka 49, 359, 360 
DÈnÈnisaÑsacatukka 49 
Du-Sa-Na-So 287-288 
Devadattassa AjÈtasattusmiÑ  
   palobhanaÑ 89, 90 
Devadattassa pathaviÑ  
   paviÔÔhatÈ 94, 95 
Devadattassa pabbajjÈnu- 
   jÈnanakÈraÓaÑ 95 
Devadattassa Bhagavati  
   ÈghÈtabandhanaÑ 90 
Deva, manussÈnaÑ  
   ÈyuppamÈÓÈni 231 
DesanÈdhammo 14 

[ Dha ] 
DhanaÒcayaseÔÔhino ovÈdÈ  
   dasa 251, 254-5 
DhammaÑ pivati nÈma 359 
DhammapadÈni cattÈri 417-8 
Dhammassa sahÈyatÈ 296 
DhammÈ cattÈro 14 

[ Na ] 
Natthip|vaÑ 86-7 
Nadiyo tisso 355 
NÈradajÈtaka 26, 28 
NigamavÈsitissattherassa  
   atÊtavatthu 180 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NibbÈnassa suÒÒatÈdi- 
   nÈmÈni 386-7 
NimittÈnukkama 54 
Nissattadhammo 14 
NÊlavÈhinÊ nadÊ 355 

[ Pa ] 
PaÑsuk|lacÊvara 387 
Pacc|sakÈle 203 
PaÒÒavanto sacakkhukÈ nÈma 280 
PaÒÒÈcakkhuvirahitÈ andhÈ  
   nÈma 280 
PaÒhÈ cattÈro 370 
PaÔÈcÈra 442 
PaÔÈcÈrÈya atÊtavatthu 440 
PaÔipatti, paÔivedha-  
   dhammÈnaÑ jÈnÈjÈnatÈ 301 
PaÓÉita 367 
PaÓÉitamÈnÊ 300 
PaÓÉitasÈmaÓerassa  
   atÊtavatthu 359 
PaÓÉitÈnaÑ neva atta- 
   paratthahetu pÈpaÑ karoti 378 
PaÓÉitena pacchÈnutappa-  
   kammaÑ na kattabbaÑ 306 
PaÓÉukambalasilÈ 173 
Patip|jikÈ 230 
PadacetiyaÑ adhiÔÔhÈyeva  
   paÒÒÈyati 129 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa - Pha ] 
Panthaka (mahÈ, c|Äa) 153-4 
PamattapuggalÈnaÑ dhammo 102 
Pamattassa apÈyÈ  
   sakagehasadisatÈ 6 
PamattÈ, pamattÈnaÑ  
   jÊvÈjÊvatÈ 145 
PamattÈpamattÈnaÑ  
   matÈmatatÈ 146 
PamÈdavihÈrino ubhayattha  
   tappanatÈ 97 
PamÈdavihÈrino ubhayattha  
   socanatÈ 82 
ParaÑ samÈdapeti attanÈ  
   na deti 360 
ParadÈrakammassa ÈnisaÑsÈ 208 
ParinibbÈnÈni dve 381 
Pariyattidhammo 14 
ParivitakkÈnaÑ na  
   maggaphalapaÔivedhÈ 70 
PariÄÈho duvidho 383 
PÈradÈrikakammassa  
   ÈnisaÑsÈ 285-7 
PÈricchattakarukkha 173, 267 
PÈlileyyahatthivatthu 37, 41 
PÈlileyyahatthinÈ  
   Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ 37-8 
Pupphagandho 265-6 
P|tigattatissattherassa  
   atÊtavatthu 204-5 
PemaÑ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca  
   ÔhitaÑ 116 
PhusanÈ dve 147 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ba - Bha ] 
BandhulasenÈpati 215, 222 
BahujanÈ BuddhÈnaÑ  
   ÈgamanaÑ paccÈsÊsanti 216 
BahuputtikattherÊ 446 
BuddhavacanaÑ kathiyamÈnÈ-    
   naÑ appamÈdatÈ 145 
Buddhassa ÒÈtikulasahassÈni  
   dve asÊti 3 
Buddhassa candopamatÈ 256 
BuddhÈnaÑ  
   uppannÈdhikaraÓaÑ  
   sattÈhameva 136 
BuddhÈ nÈma ekaÔÔhÈne  
   nibaddhabhikkhaÑ na  
   gaÓhanti 216 
Bhagavato PÈlileyyaka- 
   vanasaÓÉe vass|pagamanaÑ 37 
Bhojane amattaÒÒutÈ 47 

[ Ma ] 
MakkaÔadevaputtavatthu 38-9 
Maghassa atÊtavatthu 169 
Maghassa itthiyo  
   catasso 171, 174 
MacchÈnaÑ dinnaÑ  
   satÈnisaÑsaÑ 283 
MaÔÔhakuÓÉalino devalok|pa- 
   pattikÈraÓaÑ 17-8 
MatakÈ eva bahukÈ 444 
Manaso dhammÈnaÑ  
   pubba~gamatÈ 15, 24 
MaraÓassa abhÈyakasatto  
   nÈma natthi 84 
MallikÈya atÊtavatthu 290 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MahÈkappinattherassa  
   atÊtavatthu 351 
MahÈkassapattherasaddhi- 
   vihÈrikassa atÊtavatthu 295 
MahÈduggata 360 
MahÈpÈlattherassa  
   andhakÈraÓaÑ 13-4 
MahÈpÈlattherassa  
   arahattappattatÈ 8 
MahÈpÈlassa  
   pabbajj|pasampadÈ 4, 5 
MahÈpuÒÒÈ paÒca 243 
MahÈbhinikkhamanaÑ 53 
MahÈlatÈpasÈdhanalÈbhÈ  
   itthiyo tissova 260 
MahÈlatÈpasÈdhanassa vidhi 248 
MahÈvilokanÈni paÒca 53 
MÈtÈpitaro puttÈnaÑ dhanaÑ  
   dÈtukÈmatÈ 211 
MicchÈdiÔÔhikÈnaÑ  
   akkosanÈdÊni 135-6 
M|lagandho 265-6 
MettasuttÈnisaÑsa 200, 201 
MettÈya ÈnisaÑsÈ 139 

[ Ya - Ra ] 
YasakulaputtappamukhÈnaÑ  
   atÊtavatthu 63 
RatanattayaguÓÈnaÑ  
   ÈnubhÈvÈ 355 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ La ] 
LaddhabyÈkaraÓÈ tevÊsa 53 
LÈbh|panisÈ 344 
LokavolokanÈni dve 203 

[ Va ] 
VaÔÔaddhÈ 383 
VanavÈsÊtissa (3) 338 
VassasataÑ aggipÈricariyÈyapi  
   taÑkhaÓamattÈ p|jÈ  
   mahapphalatarÈ 421 
VassasataÑ jÊvanato ekÈhampi  
   jÊvitaÑ seyyo 432, 434,  
 437, 442, 445, 447 
VassasataÑ dinnadÈnatopi  
   kaÔacchubhikkhÈmattadÈnaÑ  
   mahapphalataraÑ 420 
VÈhanÈni paÒca 126 
VipassanÈdhuraÑ 5 
VipÈkaphusanÈ 147 
Vimuttiyo paÒca 274 
VivaÔanakkhattadivasa 245 
VivekÈnaÑ  
   paramparakÈraÓatÈ 345 
VivekÈnaÑ sa~gaÓika- 
   vinodanatÈ 345 
VisÈkhÈya atÊtavatthu 263 
VisÈkhÈya udÈnagÈthÈyo  
   paÒca 262-3 
Vejayanto nÈma pÈsÈdo 173 
VerÈnaÑ v|pasam|pÈyo 33 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SaÑkicca 426 
SaÑvaccharaÑ yajatopi  
   vandanaÑ mahapphalataraÑ 422 
Sakkassa nÈmalÈbha- 
   kÈraÓÈni 168 
Sakkassa maÓipalla~ko 174 
Sakkassa vatapadÈni  
   satta 168, 172 
SaÔÔhik|Ôapetassa atÊta- 
   vatthu 324 
Sattaratanavassa 365 
SaddhÈya lokiya- 
   lokuttaratÈ 48 
SannicayÈ dve 386 
SappadÈsa 436 
SappadÈsattherassa atÊta- 
   vatthu 436 
SappurisÈnaÑ sukhita, dukkhita- 
   kÈlepi nibbikÈrÈva 376-7 
SabbaÒÒutaÒÒÈÓalÈbho 55 
SamaÓadhamma 185 
SamÈnadevaputtÈ tayo 269 
SarÊraÑ jhÈpetvÈ th|paÑ  
   karotha 412 
SÈmÈvatÊ 122 
SÈmÈvatiyÈ atÊtavatthu 143 
SÈyaÑ 203 
SÈragandho 265-6 
SÈriputtattherassa ciratarena  
   sÈvakapÈramiÒÈÓapattatÈ 61 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ  
   atÊtavatthu 66, 72 
SÈvatthiyÈ ariyasÈvakÈ  
   manussÈ paÒcakoÔimattÈ 4 
SÈsane dhurÈni dve 5 
SÊvalittherassa pubbakammaÑ 401 
SudassanaÑ nÈma kumbhaÑ 174 
Suddhodanassa maggalÈbho 74, 75 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SubhÈnupassÊ nÈma 47 
SumanÈdevÊvatthu 97 
SekhÈsekhÈnaÑ caraÓatÈ 237 
SeÔÔhÊnaÑ vihÈrÈ tayo 133 
SotÈpannopi uppanna- 
   sokassa nÈdhivÈsanatÈ 98 
Soreyyatthera 210 
SosÈnikadhuta~gadharassa  
   vattÈni 44

 



  

 



   

DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
A~ga (raÔÔha) 243, 319 
A~gulimÈla 94, 306 
AciravatÊ 228 
AjÈtasattu 89, 90, 382 
AÒÒÈtakoÓÉaÒÒa 55 
AtthadassÊ (Buddha) 53 
Adinnapubbaka (brÈhmaÓa) 16, 17 
AnÈgÈmÊ 55, 130, 193,  
 240, 409 
AnÈthapiÓÉika 3, 39, 41, 75,  
 97, 131, 179, 180,  
 205, 216, 260, 261 
Anupiyambavana 86 
Anuruddha 86, 88, 89, 339,  
 387-8 
AnekavaÓÓadevaputta 269 
AnojÈ (devÊ) 153, 358 
Anoma (aggasÈvaka) 67, 70 
AnomadassÊ (Buddha) 53, 67, 71 
AnomÈ (nadÊ) 54 
AmaravatÊ (nagara) 52-3 
AvÊcimahÈniraya 82 
Assajitthera 58-9, 72 
Assajipunabbasuka 348-9 
Ahipeta 320, 322-3 
Allakappa (raÔÔha) 103, 108 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Œ - I ] 
ŒjÊvaka 196 
Œnandatthera 28, 32, 39, 40,  
 71, 86, 88, 91, 136, 140,  
 181, 208, 216, 217, 219,  
 241, 259, 262, 265-6,  
 298, 304-5, 309, 316,  
 330, 332, 342, 348, 350,  
 382, 387, 390, 398 
ŒnandaseÔÔhi 297-99 
ŒÄavaka (upÈsaka) 216 
Isigilipassa 272 

[ U ] 
Uggasena 290 
Utena 123-4, 126 
Uttarakuru 375, 409 
UttiÓÓa 37 
UdÈyitthera 300-1 
Udumbaravana 180 
Upatissa 56-8, 60, 396, 398 
UpatissagÈma 56 
UpatissamÈÓava 335 
UpÈlitthera 88, 339 
UppalavaÓÓÈ 216, 310,  
 313, 358 
Uruvela 55 

 



470 DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ U - E ] 
Uruvelakassapa 61, 63 
ErÈvaÓa (hatthi) 173 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 53, 65-6 
KaÔÔhanagaratthera 10 
Kapilapura 74 
Kapilavatthu 306 
KappaÔa (vÈÓija) 79, 80 
KappÈsikavana 55, 301 
KambaladÈyakatissatthera 337-8 
KallavÈla (gÈma) 61 
Kassaka 304-6 
Kassapatthera 165 
Kassapa (Buddha) 53, 65, 144,  
 155, 204, 249-50, 264,  
 270, 289, 313, 321,  
 332, 352, 356, 359,  
 409, 436 
KÈkapeta 321 
KÈkavaliya 243 
KÈÓa 372-5 
KÈlÊ 44 
KÈsi (raÔÔha) 13, 42, 264 
KÈÄÊ 112-3, 119 
KÈÄudÈyitthera 73 
KikÊ (rÈjÈ) 250, 265 
Kimila 86, 88-9 
KisÈgotami 54, 443,  
 445-6 
KÊÔÈgiri 348-9 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KukkuÔavatÊ (nagara) 353 
KukkuÔaseÔÔhi 130, 133 
KukkuÔÈrÈma 133 
KuÓÉakudÈla 197-8 
KuÓÉalakesÊtherÊ 417-8 
KudÈlapaÓÉita 197, 199 
Kumbhaghosaka 147, 149,  
 151, 152 
KumÈrakassapa 1, 410 
Kuru (raÔÔha) 128 
KusinÈra 215, 222 
K|ÔÈgÈrasÈlÈ 167 
KeÓiya (jaÔila) 205 
Kesava (tÈpasa) 218, 219 
Kesava (rÈja) 218 
KokÈlika 92 
KoÓÈgamana (Buddha) 53, 65 
KoÓÉaÒÒa (Buddha) 53 
KomÈra 155, 157 
Kolita 56-7, 59, 60 
KolitagÈma 56 
Kosambaka (bhikkh|) 34, 41 
KosambÊ 34, 36, 37, 42, 89,  
 103-4, 107-8, 111,  
 120-1, 123, 130,  
 133, 392 
KosambÊvÈsÊtissatthera 392,  
 395 
Kosala (raÔÔha) 24, 205,  
 225, 380 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha ] 
Kosala (rÈjÈ) 36, 41, 89,  
 184, 243, 244, 247,  
 282, 285, 288, 312 
Khadiravaniya- 
   revatatthera 396, 403 
KhantivÈda 96 
KhÈÓukoÓÉaÒÒatthera 433-4 
KhujjuttarÈ 134, 144, 216 
KhemÈ 216 

[ Ga - Gha ] 
Ga~gÈ 180 
GaÓadevaputta 352 
GaÓÔhibhedakacora 299, 300 
GandhakuÔi 203, 225, 364, 442,  
 445, 447 
Gandhabba 419 
GayÈsÊsa 56, 92 
Garahadinna  
   (NigaÓÔhasÈvaka) 275,  
 277-81 
Gijjhak|Ôa 320-23, 326, 382 
Gotama (Buddha) 22-3, 53, 66,  
 70-2, 90, 130, 135, 137,  
 256, 264, 275, 277, 315,  
 319, 356, 367, 411, 422,  
 424, 440 
Godhika 273, 274 
Godhikatthera 272 
Ghosaka 144, 115, 116,  
 120-3, 130, 133 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Gha ] 
Ghosakadevaputta 110 
GhositÈrÈma 34, 103, 133 

[ Ca ] 
CakkhupÈlatthera 2, 11, 13 
CaÓÉapajjota 123, 124 
CandakinnarÊ 74 
Candadevaputta 369-71 
CandavatÊnagara 67 
CÈtumahÈrÈjika 35 
CÈlikÈpabbata 182 
Cittagahapati 216, 327, 330, 332 
Cittahatthatthera 194, 199 
CittÈ 171-2, 174 
Cundas|karika 80, 82 
C|Äa-anÈthapiÓÉika 216 
C|ÄakÈÄatthera 42-5, 61-2 
C|ÄadhammapÈla 96 
C|Äapanthakatthera 153-9, 161-3 
C|ÄapÈla 3, 12 
C|ÄamÈgaÓÉiya 130 
C|Äarathadevaputta 269 
C|Äasubhadda 98 
C|ÄaseÔÔhi 162 

[ Cha - Ja ] 
ChattapÈÓi-upÈsaka 240 
Channatthera 350-1 
JaÔila 243 
JanapadakalyÈÓi 74, 76, 78, 80 
Jambuka-ÈjÊvaka 313, 316-9 
Jambukatthera 320 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ja ] 
JambudÊpa 28, 39, 57, 141, 258,  
 290, 310, 416 
JÈlinÊ (devadhÊtÈ) 387 
JÊvaka 155, 157, 382-3 
JÊvakambavana 382 
Jetavana 9, 12, 29, 34, 41, 43,  
 49, 73, 75, 77, 83, 86, 94,  
 97, 99, 163-6, 178-9,  
 183, 186, 207, 235,  
 236, 261, 275, 282,  
 293-4, 299, 301, 304,  
 310, 327, 333, 337,  
 341, 343, 346, 348,  
 350-51, 358-9, 371-2,  
 375-7, 379-80, 386,  
 390, 392, 395-6, 403,  
 408, 413, 418, 425,  
 433-4, 437, 443, 446 
JetavanamahÈvihÈra 3 
Jotika 243, 244 

[ Ta ] 
TakkasÊla 79, 159, 161, 251,  
 207, 209 
TÈpasa 196 
TambapaÓÓidÊpa 1 
TÈvatiÑsadevaloka 17, 39,  
 41, 76, 110, 172-3,  
 229, 231, 267, 352 
Tissa (Buddha) 53, 64 
TissakumÈra 366 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tissatthera 25, 29, 392 
TissasÈmaÓera 338-40, 344 
Tusita 53, 85 

[ Da ] 
Dabbamallaputta 410 
DÈrucÊriya 410 
DÈrucÊriyatthera 408 
DisÈpÈmokkha 159, 161, 215 
DÊghakÈrÈyana 225 
DÊghÈvukumÈra 42 
DÊpa~kara (Buddha) 53 
Devadatta 49, 51, 86, 88,  
 96, 382 
Devila (tÈpasa) 26-8 

[ Dha ] 
DhanaÒcaya (seÔÔhi) 243-4, 247-8,  
 264 
DhanaseÔÔhi 153-4 
DhammadassÊ (Buddha) 53 
DhammadinnÈ 290, 292 
Dhammika-upÈsaka 83, 378 
Dhammikatthera 377, 379 

[ Na ] 
Nanda 206 
NandakumÈra 74 
NandagopÈlaka 205 
Nandatthera 73, 75, 80 
NandamÈÓava 311 
Nandavana 440 
NandÈ 171-2, 174 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NandÈ (pokkharaÓÊ) 172, 175 
Narinda 139 
NÈgasenatthera 81 
NÈrada 219 
NÈrada (tÈpasa) 26-8 
NÈrada (Buddha) 53 
NÈÄÈgiri 90 
NigaÓÔha 196 
NigamavÈsitissatthera 179-80 
NigrodhamahÈvihÈra 3 
Niraya 238 
Nisabha (aggasÈvaka) 67, 70 
NeraÒjarÈ (nadÊ) 54 

[ Pa ] 
Paccekabuddha 50-1 
PaÒcavaggiya 55, 58 
PaÔÈcÈrÈtherÊ 437 
PaÔÈcÈrÊ 440, 442 
PaÓÉava (pabbata) 54 
PaÓÉitasÈmaÓera 359, 367,  
 369, 371 
Patip|jika (kumÈrika) 229, 232 
Paduma  
   (Buddha) 53, 63, 263, 310,  
 332, 351, 385, 440 
PasenadikumÈra 215 
Pasenadikosala 180, 215,  
 240 
PÈla 3 
PÈlita 9 
PÈlitatthera 9 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PÈlileyyaka (vana) 41, 77 
PÈvÈrikaseÔÔhi 130, 133 
PÈvÈrikÈrÈma 133 
PÈveyya (ÈjÊvaka) 237-8, 240 
PÈveyyakabhikkh| 301-2 
Pi~gala 96 
PiÓÉapÈtadÈyakatissa 338 
PiÓÉapÈtikatthera 253 
PippaliguhÈ 293 
PipphaliguhÈ 164 
PiyadassÊ (Buddha) 53 
PukkusÈti 304, 410 
PuÓÉarÊka (hatthi) 282 
PuÓÓa (seÔÔhi) 243 
PuÓÓatthera 339 
PuÓÓavaÉÉhanakumÈra 244, 247 
PubbÈrÈma 242, 389 
P|tigattatissatthera 202-3, 205 
P|rantappa (rÈja) 104, 106 
PesakÈragÈma 351 

[ Pha - Ba ] 
Phussa (Buddha) 53, 64, 66 
Bandhula 215, 222-5, 260 
BahuputtikattherÊ 446-7 
BÈrÈÓasÊ 13, 26, 36, 50, 79,  
 143, 144, 159-60, 176,  
 197, 198, 218, 222,  
 260, 286, 287, 290,  
 292, 295, 322, 351-2,  
 359, 402 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
BÈlanakkhatta 163 
BÈhiyadÈrucÊriyatthera 412 
BimbisÈra (rÈja) 56, 65-6, 89,  
 148, 243, 247, 306 
BelaÔÔhasÊsatthera 386-7 
Brahmadatta 36, 42, 50, 79,  
 143, 197, 218 
Brahmaloka 197 

[ Bha ] 
Bhagu 86, 88-89 
Bhagga 279 
Bhaddavaggiya 55, 61, 63 
BhaddavatiyaseÔÔhi 122, 126 
BhaddavatÊ (nagara) 120 
Bhaddiyatthera 89 
Bhaddiyanagara 86, 88-9,  
 243, 260 
BhaddiyaseÔÔhi 260 

[ Ma ] 
Magadha (raÔÔha) 54, 61, 169, 319 
Magha 169, 170, 171, 178 
Ma~gala (Buddha) 53 
Macala (gÈma) 169 
MacchariyakosiyaseÔÔhi 232, 237 
MacchikÈsaÓÉanagara 327 
MaÔÔhakuÓÉalÊ 16-8, 22-3 
MandadhÈtuka 407 
Malla 86 
MallarÈjaputta 215 
MallarÈjÈ 222 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MallikÈdevÊ 222, 224-5, 241,  
 260, 285-6, 289-90,  
 292 
MahÈkaccÈyanatthera 207, 209,  
 389-90 
MahÈkappinatthera 351, 358-9 
MahÈkappinarÈjÈ 353 
MahÈkassapatthera 89, 164,  
 268, 72, 293, 6,  
 339, 338, 5, 387 
MahÈkÈÄatthera 42-3, 46-7, 61 
MahÈkosala 215 
MahÈdhammapÈla 75 
MahÈnÈma 86, 219, 220 
MahÈpajÈpati 74 
MahÈpanthaka 154-5, 157 
MahÈpÈla 3, 4 
MahÈmÈyÈ 71 
MahÈmoggallÈnatthera 46, 56,  
 60-1, 67, 71, 89, 92,  
 216, 219, 234, 236,  
 237, 261, 320-24,  
 339, 341, 350, 375,  
 388, 390 
MahÈrathadevaputta 269 
MahÈli 167, 169 
MahÈlilicchavÊ 222, 178, 215 
MahÈvÈsagÈma 199 
MahÈvihÈra 133 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MahÈsamudda 341-2 
MahÈsubhadda 97 
MahÈsuvaÓÓa (kuÔumbika) 2 
MahÈsena brÈhmaÓa 333 
MahindarÈja 64 
MÈgaÓÉiya 103, 128, 130,  
 135-8, 142, 145 
MÈta~ga 40 
MÈtali 177 
MÈtikagÈma 184 
MÈtulaputta 311 
MÈtulabrÈhmaÓa 420-1 
MÈra 273-4, 419 
MÈlabhÈrÊ (devaputta) 229, 231 
MigadÈya 55 
MigÈraseÔÔhi 244, 247, 251,  
 252, 256-9, 389 
Meghiyatthera 182-3 
MeÓÉakaseÔÔhi 243-4, 264 
MoggalÊ 56 

[ Ya - Ra ] 
YasavÈ (khattiya) 67 
YasodharÈ 67 
RÈjagaha 49-50, 54, 56-8,  
 61, 73, 75, 89-91, 94,  
 143-4, 147, 149, 151,  
 153, 164, 225, 232, 268,  
 269, 270, 272, 293-4,  
 306, 316, 320, 333,  
 383, 413 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
RÈdhatthera 346-8 
RÈhula 54, 71, 74 
RÈhulakumÈra 75 
Revata (Buddha) 53 
Revata (kumÈra) 396 
Revatatthera 399, 408 

[ La - Va ] 
LakuÓÉakabhaddiyatthera 371-2 
LakkhaÓatthera 320, 323 
LicchavÊ 167, 178, 215 
LohakumbhÊ 287-8 
Va~gantabrÈhmaÓa 333 
VanavÈsikatissatthera 333 
VanavÈsikatissasÈmaÓera 
 338-9, 443, 445 
VaruÓa (upaÔÔhaka) 67 
VÈsabhakhattiya 241 
VÈsuladatta 123, 128 
ViÔaÔ|bha 214, 220-1, 225-6,  
 229 
VinayadharattherÊ 440 
VipassÊ (Buddha) 53 
VisÈkha (upÈsaka) 65, 242-3 
VisÈkhÈ (upÈsikÈ) 3, 39, 97 
 216, 245, 246, 248, 251-3,  
 255-65, 400 
Vejayantaratha 177 
VeÔhadÊpaka (tÈpasa) 103 
VeÔhadÊpaka (raÔÔha) 103 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
Vepacitti (asurinda) 176 
VeraÒjÈ 375-6 
VesÈlÊ (nagara) 167, 215, 222 
Vessantara 53, 74 
Vessabh| (Buddha) 53 
VeÄukaÓÉakÊnandamÈtÈ  
   (upÈsikÈ) 216 
VeÄuvana 52, 56-7, 59-61,  
 73, 80, 90, 147, 153, 268,  
 272, 302, 306, 313, 320,  
 323, 387, 405, 420-2 

[ Sa ] 
SaÑkiccasÈmaÓera 425-7, 430,  
 432-4 
SaÑgharakkhitamÈtugÈma 193 
SakadÈgÈmÊ 98, 193 
Sakka (devarÈjÈ) 11-2, 56, 76,  
 167-9, 172-3, 175, 177-8,  
 271-2, 290-1, 320-3,  
 317, 365, 389 
Sa~ghadÈsÊ 250, 264 
SaÒcaya (paribbÈjaka) 57, 59 
SaÔÔhik|Ôapeta 323, 326 
SappadÈsatthera 434, 436-7 
SabhiyaparibbÈjaka 410 
Sarada (tÈpasa) 67, 72 
Sarada (mÈÓava) 67 
Sahampati (brahmÈ) 55 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈmÈvatÊ 103, 122-3,  
 134-5, 137-40 
SÈriputtatthera 45, 49-50, 56,  
 59, 61, 66, 71, 75, 89, 92,  
 216, 219, 333-5, 338-9,  
 341, 346-7, 349-50, 366,  
 369-70, 387, 390-2,  
 395-8, 406, 416, 420-2, 426 
SÈrÊ 56 
SÈvatthÊ 2, 3, 4, 12, 16, 18,  
 39, 41, 43, 50, 75, 83, 94,  
 97, 99, 133, 163, 179,  
 186, 189, 191, 194, 199,  
 202, 205, 207, 210, 212-5,  
 220, 222-3, 225-6, 229,  
 232, 237-8, 240, 242, 244,  
 247, 251-2, 258-9, 261,  
 265, 275, 293, 297, 304,  
 310-1, 327, 330, 333, 335,  
 346, 354, 358, 366, 376,  
 377, 379, 410-1, 425-6,  
 435, 437, 440, 443, 446, 
SikhÊ (Buddha) 53 
Siddhattha (Buddha) 53 
Sirigutta 275-81 
SirivaÉÉhana 72 
SirivaÉÉhanakuÔumbika 67 
SÊvalitthera 399, 400 
SujÈ 171-2, 174, 268, 270 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SujÈta (Buddha) 53 
SujÈtÈ (devÊ) 54, 263 
Suddhodana 71, 73 
Sudhammatthera 327, 329 
SudhammadevasabhÈ 400 
SudhammÈ 171 
Sunanda (rÈjÈ) 263 
SundarÈ (aggasÈvikÈ) 67 
SuppabuddhakuÔÔhi 302-4 
SuppÈvÈsÈ 216 
Sumana (deva) 32 
SumanadevÊ 97-8, 243 
Sumanapaccekabuddha 309 
Sumana (Buddha) 53 
SumanamÈlÈkÈra 133-4, 306,  
 310 
SumanÈ (aggasÈvikÈ) 67 
Sumedha (Buddha) 53 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 
[ Sa ] 

SumedhÈ 52 
Suva (rÈja) 180-1 
S|riya (devaputta) 369-71 
SelabrÈhmaÓa 243 
SotÈpanna 17, 52, 55, 59,  
 85, 97-9, 102, 141, 147,  
 164, 178, 181, 188, 193,  
 204, 278, 265, 323 
Sotthiya 54 
Sobhita (Buddha) 53 
Soreyyatthera 207, 210, 211 
Soreyyanagara 208 

[ Ha ] 
HaÑsavatÊ (nagara) 63, 263 
Hatthaka (upÈsaka) 216 
Himavanta 26, 53, 130-1, 180,  
 295, 351

 



  

 



    

DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

DhammapadaÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AÑsak|ÔÈnaÑ upari = Jatt|namupari (SÊ) 315 
AkkhikÈÓassa = AnakkhikakÈlassa (SÊ) 7 
AkkuÔÔho = Kuddho (Ka) 29 
AggÈ neva = AggaggÈneva (SÊ) 355 
Ajini = AjinÊ (?) 29 
AÔÔha~gulamattampi = AÉÉha~gulamattampi (SyÈ) 267 
AÔÔhÊhi = AÔÔhehi (SÊ) 95 
AtisÈraÑ = AtÊsÈraÑ (SÊ) 117 
Attadantassa = Ana~gaÓassa (SyÈ) 419 
AnapÈyinÊti = AnupÈyinÊti (Ka) 23 
AnÈkulatÈya = AkalusatÈya (SÊ) 375 
AnÈhariyaÑ = AsaÑhÈriyaÑ (SÊ) 176 
AnivattagamanaÑ = AnivattanÊyagamanaÑ (SÊ) 41 
AnupubbikathÈ = AnupubbÊ kathÈ (SÊ, SyÈ) 103 
AnubandhamÈno = AnubuddhasamÈnaÑ (SÊ), AnubuddhamÈno (SyÈ) 368 
AnopamaguÓaÑ = AnomaguÓattaÑ (SyÈ) 391 
AnopamaguÓÈti = AnomaguÓÈti (SÊ, SyÈ) 319 
AntaragharaÑ = AntaravÊthiÑ (SyÈ) 411 
AparacchÈ = AravacchÈ (SÊ), ŒravapacchÈ (SyÈ) 355 
ApariciÓÓaÔÔhÈne = AparicitaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 45

 



480 DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A - Œ ] 
ApasabyaÑ = ApasÈdaÑ (SÊ), ApabyÈyaÑ (SyÈ),  
 AppabyÈyakammaÑ (Ka) 303 
AmbaÓaÑ = AmmaÓaÑ (SÊ), AmbaÓakaÑ (SyÈ) 203 
AmittamaddanaÑ = AmittamathanaÑ (SÊ), AmittadamanaÑ (Ka) 198 
AyakapallaÑ = AyakapÈlaÑ (SÊ) 95 
AruÓavatÊmattikaÒca = AruÓavaÓÓamattikaÒca (SÊ) 283 
AlabhamÈnÈ = DadamÈnÈ (SÊ) 424 
AllakapparaÔÔhe = AjitaraÔÔhe (SÊ) 108 
AsabbhaÑ = AsabbhivÈcaÑ (SyÈ) 163 
ŒgantvÈ = GantvÈ (SyÈ) 395 
ŒcikkhitÈraÑ = ŒcikkhÈtÈraÑ (SÊ) 347 
ŒyakammikaÑ = ŒyuttakaÑ (SyÈ, Ka) 118 
ŒrocitaÑ = ŒropitaÑ (SyÈ) 350 
ŒlimpentÈpi = ŒÄimpetvÈpi (SÊ) 143 
ŒlopaÑ katvÈ = ŒluppakÈraÑ (SÊ),  
 ŒlopakÈrakaÑ katvÈ (SyÈ) 315 
ŒvijjhitvÈ = ŒvajjetvÈ (SÊ), ŒviÒchitvÈ (Ka) 198 
Œsane = AttanÈ (Ka) 389 
ŒsÊsamÈnena = ŒsiÑsamÈnena (SÊ, SyÈ) 1 
ŒÄÈne = ŒÄÈhane (SyÈ, Ka) 81 
ŒÄÈhane = ŒÄahane (Ka) 87 

  [ U ] 
UjukasaÓÔhÈnena = UjukasantÈnena (SÊ, Ka) 204 
Utenoti = Udenoti (SÊ) 105 
UdaÒcanabhÈvappatti = UdakacalanabhÈvappatti (SyÈ),  
 UdakasiÒcanabhÈvappatti (Ka) 60 
UddhacchiddakavÈtapÈnÈni = UddhacchikavÈtapÈnÈni (SÊ),  
 KhuddacchiddakavÈtapÈnÈni (SyÈ) 135 
Upacchijjissati = Ucchijjissati (SÊ, SyÈ) 290 
UpaÔÔhiyamÈno = UÔÔhahiyamÈno (SÊ) 37 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UpasampadÈmÈÄato = UpasampadakÈlato (SyÈ, Ka) 435 
UppÈÔetvÈ = UbbattetvÈ (SÊ, SyÈ) 48 
UbbejanÊyo = Ubbegajaniyo (Ka) 105 
Uramhi = VÈma-|rumhi (SyÈ, Ka) 412 
Ekovettha = VÈÓijo (Ka) 408 

  [ O ] 
OtÈraÑ = OkÈsaÑ (Ka) 225 
Omuttentipi = Ummihantipi (SyÈ) 392 

  [ Ka ] 
KaÓÉakaÑ = KanthakaÑ (SÊ, SyÈ) 54 
KaÔÔhattharake = KaÔÔhatthare (Ka) 87 
KatipÈheneva = KatipÈhasseva (SÊ, SyÈ) 204 
KathÈpariyosÈne = GÈthÈpariyosÈne (Ka) 133 
KappaÔo = Kappako (SyÈ) 79 
KÈyasaÒÒamÈdÊhi = KÈyasamÈcÈrÈdÊhi (Ka) 419 
KÈlena kÈlaÑ = KÈlÈnukÈlaÑ (SÊ, SyÈ) 205 
KÈsÈvÈni = KÈsÈyÈni (SÊ, SyÈ) 65 
KiÒci = Na kiÒci (SÊ, SyÈ) 394 
KiÒci ÒÈti = KaÒci ÒÈtiÑ vÈ (SyÈ) 163 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ) 5 
KimilaÑ = KimbilaÑ (SÊ, SyÈ) 86 
KirÊti = KiÓÊti (SÊ) 215 
KuÔikaÑ = KuÔiÑ (Ka) 311 
KuÓÔhadhÈro = KuÓÔhÈkÈro (SÊ) 161 
K|ÔaÔÔaparÈjitÈ = K|ÔaÉÉaparÈjitÈ (Ka) 224 
Koseyyavatthap|rÈji = Pattavattha... (SÊ), Suttavattha... (SyÈ) 249 

  [ Kha ] 
KhÊrapakehi = KhÊrapÈyakepi (SÊ, Ka) 227 
KhuddaÑ = KhudaÑ (SÊ) 370 

 



482 DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
GaÓhissÈmÊti = NÈsessÈmÊti (SyÈ) 436 
GatÈti = KatÈti (Ka) 381 
Gato = Galito (SÊ) 370 
GahetvÈ = GaÓetvÈ (SÊ) 101 
Giraggasamajjo = GiraggasamajjaÑ (SÊ, Ka) 56 

  [ Gha ] 
GhaÔiyÈ = GhaÔito (SÊ, SyÈ) 269 
GhaÔetvÈ = GhaÔÔetvÈ (Ka) 213 
GhaÔÔesi ghaÔÔesi = GhaÔesi ghaÔesi (SyÈ) 160 
GhaÓÉiyÈ = GaÓÉiyÈ (SÊ, SyÈ) 184, 427 
GhanavassaÑ = GhanakarakavassaÑ (SÊ) 228 

  [ Ca ] 
Cakkapathe = CakkapÈde (SÊ, SyÈ) 192 
CandamaÓÉalaÑ = CandaÑ (SÊ, Ka) 370 
Caritavasena = CariyÈvasena (SyÈ) 60 
CariyÈvasena = Pubbacariyavasena (Ka) 243 
Cittagahapativatthu = Sudhammattheravatthu (SÊ, SyÈ) 332 
CittahatthattheraÑ = CittahaÔÔhattheraÑ (Ka) 194 
CuÓÓakÈdÊhi = VaÓÓakÈdÊhi (SÊ, Ka) 245 
CumbaÔakaÑ = CumbuÔakaÑ (Ka) 90 
CelakaÔÔhi = CelakaÓÔhÊ (SÊ), VelakaÑsÊ (SyÈ) 126 

  [ Cha - Ja ] 
ChinnapapÈtaÑ = ChinnataÔaÑ (SÊ, SyÈ) 414 
Challi = Jalli (SÊ) 382 
JambusÈkhaÑ = RajaÑ (SÊ, SyÈ) 416 
JÈtasaÑvaÉÉho = JÈtisaÑvuÉÉho (Ka) 179 
JÊvitaphalanti = Saphalanti (SyÈ) 287 
JeÔÔhÈpacÈyanakammaÑ = JeÔÔhÈpacÈyikakammaÑ (SyÈ) 172 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ ®ha - Ta ] 
®hÈnesu = VÈresu (SÊ, SyÈ) 391 
TaÑ = TasmÈ (SÊ) 384 
TamattabhÈvaÑ = TamabhÈvaÑ (SÊ) 15 
TassÈ = TassaÑ (SÊ) 426 
TikhiÓena = TiÓhena (SÊ, SyÈ) 81 
TiÔÔhantÊti = ®hassantÊti (SÊ) 424 
Tissattheravatthu = Thullatissattheravatthu (SÊ) 29 
TuÔÔhahaÔÔho = HaÔÔhapahaÔÔho (SÊ) 311 
Te etaÑ = Te eva (Ka) 380 

  [ Da - Dha ] 
DassatÊti = ©assatÊti (SÊ) 251 
DaharadaharÈnaÑ = DaharatarÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 292 
DÊghala~ghikaÑ = DÊghalambikaÑ (SÊ, SyÈ) 423 
DÊghÊtissa = DÊghÈvupitussa (Ka) 36 
DuÔÔhassa = DubbinÊtassa (SÊ, SyÈ) 293 
DussaÓÔhÈpito = DussaÓÔhÈpiyo (SÊ) 192 
Dussante = Dasante (SÊ) 115 
Devilo = Devalo (SÊ, SyÈ) 26 
DosaÑ = VivaraÑ (SÊ, SyÈ) 283 
Dosena = Rosena (SÊ) 234 
Dhure = Pure (SyÈ, Ka) 139 
Dh|mÈyantopi = Dh|pÈyantopi (SÊ) 234 

  [ Na ] 
Nakhubhati = Nakkhubbhati (SÊ), Nakkhambhati (Ka) 375 
NikkammikÈ = NikkammÈ (SÊ, SyÈ) 137 
Nikkhamanato = Nekkhammato (SÊ) 103 
NibbattaÔÔhÈnaÑ = ParinibbutaÔÔhÈnaÑ (Ka) 274 
NibbattetvÈ = NimmathetvÈ (SÊ, SyÈ) 429 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NibbÈnappattÈ eva = NibbÈnaÑ patvÈ evaÑ (SyÈ) 445 
NibbinditvÈ = NibbijjitvÈ (SÊ) 55 
NimÈtÈ nipitÈti = NimmÈtÈpitikÈti (SÊ) 220 
NiratthakaÑ = Na laÔÔhakaÑ (SÊ), Na siliÔÔhakaÑ (SyÈ) 306 
NirayabhÈgino = NirayagÈmino (SÊ, SyÈ) 340 
NivatthadussakaÓÓe vÈ = DasÈkaÓÓe vÈ (SÊ) 246 
NiviÔÔhagatto = Nibbiddhagatto (SÊ, SyÈ) 38 
NivuÔÔhaÑ = NiviÔÔhaÑ (Ka) 128 
NivutthaÔÔhÈnaÑ = NibbattaÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 298 
NisÈnapÈsÈÓasadisaÑ = SatthakanisÈdana... (SÊ, SyÈ) 196 
NisÈmetvÈ = NiyÈmetvÈ (Ka) 380 
NÊlavÈhinÊ = NÊlavÈhanÈ (Ka), NalavÈhanÈ (SyÈ) 355 
NhatvÈ = NahÈtÈ (SÊ) 289 
NhÈnatitthaÑ = NahÈnatitthaÑ (SÊ, SyÈ) 2 

  [ Pa ] 
Pakkadh|panatelaÑ = Cakkadh|panatelaÑ (SyÈ) 201 
Pakkuthitatele = Pakkuthitatelena (Ka) 145 
PakkuthikaÑ = PakkaÔÔhitaÑ (SÊ) 81 
Pakkhantariko = Pakkhuttariyo (SÊ) 219 
PaccisaÑ = PaccayiÑ (SÊ) 292 
PaÒhaÑ = CattÈro paÒhe (SyÈ, Ka) 369 
PaÒhaÑ pucchanÈya = PaÒhapucchÈya (SÊ), PaÒhaÑ pucchÈya (SyÈ) 22 
PaÔi-adÈsi = PaÔikkhipi (SÊ) 444 
PaÔicchÈpetvÈ = PaÔicchÈdesi (Ka) 374 
PaÔipÈdeyyÈsÊti = PaÔiyÈdeyyÈsÊti (SÊ) 230 
PaÔibÈhanto = PaÔidahanto (Ka) 201 
PaÔibhÈÓo = PadabhÈÓo (SÊ, SyÈ) 340 
PaÔiyÈdesi = PaÔipÈdesi (SÊ, SyÈ) 12 
PaÔihananakaÔÔhÈnaÑ = PaÔihananaÔÔhÈnaÑ (SyÈ) 139 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PatikiÔÔhataro = KiliÔÔhatarova (Ka) 283 
PatthapatthapulakaÑ = Patthapatthap|lakaÑ (SyÈ),  
 Patthapattham|lakaÑ (Ka) 375 
PattÈsane = PaÒÒattÈsane (Ka) 69 
PanunnapamÈdo = PanuÓÓapamÈdo (SÊ), PanudapamÈdo (Ka) 165 
ParikarabandhanaÔÔhÈne = ParikkhÈrabandhanaÔÔhÈne (Ka) 223 
PariciÓÓo = Paricchinno (Ka) 7 
ParittÈso = ParibhÈso nÈma (Ka) 375 
Paridahi = Parihari (SÊ) 409 
ParimadditvÈ = PariggaÓhitvÈ (SyÈ) 57 
ParivacchaÑ = ParisajjaÑ (Ka) 133 
ParivattamÈnÈ = PavaÔÔamÈnÈ (SÊ, SyÈ) 8 
ParihariyamÈno = ParicÈriyamÈno (SÊ, SyÈ) 53 
PalÈyantÈva = PalÈtÈ (SÊ, SyÈ) 147 
PalobhetvÈ = PayojetvÈ (SÊ) 287 
PaviddhattÈ = PavijjhitattÈ (Ka) 91 
PavesetukÈmo = PesetukÈmo (Ka) 375 
PasannÈkÈramasÈ = PaÓÓÈkÈramassÈ (SyÈ) 257 
PasÈdhanapeÄakaÑ = PasÈdhanapeÄikaÑ (SÊ) 144 
PahaÑsitvÈ = GhaÑsitvÈ (Ka) 161 
PaharitvÈ = AbhihanitvÈ (SÊ, SyÈ) 382 
PÈkabhattaÑ = PÈkavaÔÔaÑ (SÊ), PÈkavattaÑ (SyÈ) 299 
PÈjento = VÈhento (SÊ) 222 
PÈloti = PÈlitoti (SÊ) 3 
PÈveyyaÑ = PÈÔhikaÑ (SÊ), PÈÔikaÑ (SyÈ) 237 
PÈveyyake = PÈÔheyyake (SÊ, SyÈ) 301 
PiÓÉapÈtikatthero = PiÓÉapÈtacÈrikatthero (Ka) 253 
PuÔake = PiÔake (SyÈ) 332 
PuÔÔho = PhuÔÔho (SÊ, SyÈ, Ka) 376 
PuttanattapanattaparivÈraÑ = PuttanattaparivÈraÑ (SÊ, SyÈ) 258 
Puttanattesu = Puttanattasahassesu (SÊ, SyÈ) 258 

 



486 DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa - Pha ] 
PupphapaÔÈ = PupphapaÔÔÈ (SyÈ) 309 
Purato = Parato (SÊ) 115 
P|rantappo = Parantapo (SÊ, SyÈ) 104 
Pothesi = PoÔhesi (SÊ), PoÔesi (Ka) 223 
Phalake = Phalla~ke (SÊ) 12 

  [ Ba ] 
BÈÄhaÑ = BÈle (SÊ) 415 
BuddhapaÒho = Buddhamanto (SyÈ) 417 
BalÈbhibhavena = DhanalÈbhibhÈvena (Ka) 419 
Balibaddassa = Balivaddassa (SÊ, SyÈ) 14 
Balo, balavÈhano = VÈlo vÈlavÈhano (SÊ) 353 
BahumÈyÈ = BahumantÈ (SÊ, SyÈ) 284 
BÈlakaloÓakagÈmaÑ = BÈlakaloÓakÈrÈmaÑ (SÊ, SyÈ),  
 PÈlileyyakagÈmaÑ (Ka) 36 
BÈlyena = BÈllena (SÊ) 164 
BidalamaÒcake vÈ = ViraÄamaÒcake vÈ (Ka) 87 
ByÈsattamanasaÑ = ByÈsattamÈnasaÑ (SyÈ, Ka) 228 

  [ Bha ] 
Bhatakena = Bhatikena (SyÈ) 148 
BhattavetanaÑ = VetanaÑ (SÊ, SyÈ) 16 
Bhavissanti = Na bhavissanti (SyÈ) 426 
BhusÈ = KharÈ (SÊ) 382 

  [ Ma ] 
Maggakilanto = Magge kilamanto (SyÈ) 186 
MacalagÈme = AcalagÈme (SyÈ) 169 
MaccuparÈyaÓo = MaÒcaparÈyano (SÊ) 118 
MaÔÔhakuÓÉaliÑ = MaÔÔakuÓÉaliÑ (SÊ) 16 
MaddakucchiÑ = MaddakucchipabbataÑ (Ka) 382 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
ManosilÈrase = ManosilÈtale (Ka) 308 
MallamuÔÔhiyuddhaÑ yujjhantÈ = MallayuddhaÑ bujjhantÈ (SÊ) 376 
MandadhÈtuko = MuddhadhÈtuko (SÊ) 407 
MÈgaÓÉiyÈ = MÈgandiyÈ (SÊ, SyÈ) 128 
MÈ gaÓhatha = MÈ minÈtha (SÊ, SyÈ) 417 
MÈtuÔÔhÈne = MÈtiÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 257 
MÈretabbÈti = MÈritÈ (?) 228 
MÈladhÈrÊ = MÈlabhÈrÊ (SÊ, SyÈ) 18 
MicchÈgÈhaÑ = MicchÈgahaÓaÑ (SÊ) 42 
Mettacittena = Mettena (SÊ) 170 
MedÈÄupaÑ = UlumpaÑ (SÊ) 225 

  [ Ya ] 
YathÈruci = YathÈruciyÈ (SyÈ), YathÈruciÑ (Ka) 186 
YvÈyaÑ tagaracandanaÑ = YÈyaÑ tagaracandanÊ (SÊ) 272 
YÈva arahattÈ = YÈva arahattaÑ (Ka) 178 

  [ Ra ] 
Ratanesu = SaraÓesu (SÊ, Ka) 256 
RÈjabaliÑ = RÈjapÊÄaÑ (SyÈ) 205 
RÈjÈÓaÑ = RÈjadaÓÉaÑ (Ka) 125 

  [ La ] 
LakkhayoggaÑ = LakkhaÓayoggaÑ (Ka) 34 
LaÒjaÑ = LaÒcaÑ (SyÈ) 135 

  [ Va ] 
VakkhÈ = RukkhÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 219 
VajjhappattÈnaÑ = PaccÈmittÈnaÑ (Ka) 41 
VanappatiÑ = VanaspatiÑ (SÊ) 2 
VassÈratte = VassÈvÈse (SyÈ, Ka) 130 
VÈyati = YÈti (SÊ, SyÈ) 267 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VÈretvÈ = DhÈretvÈ (Ka) 30 
VÈlukaÑ = VÈlikaÑ (SÊ, SyÈ) 2 
VicÈrentesu = Viharantesu (SyÈ), Vicarantesu (Ka) 97 
Vicessati = Vijessati (SÊ, SyÈ) 212 
ViÔaÔ|bhaÑ = ViÉ|ÉabhaÑ (SÊ, SyÈ) 214 
ViddhaÑsitacammaÑ = ViddhastacammaÑ (SÊ, SyÈ) 63 
VibhÈtÈya = VibhÈtamÈnÈya (SÊ), VibhÈyamÈnÈya (SyÈ) 105 
VilapamÈnÈ = VippalapamÈnÈ (SÊ, SyÈ) 98 
Vilapasi = Vippalapasi (SÊ, SyÈ) 98 
VisÈkhapuÓÓamadivase = VisÈkhapuÓÓamÊdivase (SyÈ) 54 
Vissakammena = Vissukammena (SyÈ), Visukammena (Ka) 54 
VissatthÈ = VissaÔÔhÈ (SyÈ) 219 
VÊsati = VÊsaÑ (SÊ) 126 

  [ Sa ] 
SaÑsanditvÈ = SannetvÈ (SÊ), SandetvÈ (SyÈ) 402 
SakkÈraÑ = AdhikÈraÑ (SÊ) 71 
SakkÈraÑ = SakkharaÑ (SÊ), SakkaraÑ (SyÈ) 232 
Sa~kÈradhÈnasmiÑ = Sa~kÈraÔhÈnasmiÑ (Ka) 280 
SaccakÈrasadisaÑ = LaÒjakÈrasadisaÑ (SyÈ) 114 
SaÒcayassa = SaÒjayassa (SÊ, SyÈ) 52 
SaÔÔhivassikatthero = Vassasatikatthero (SÊ, SyÈ) 60 
SatasahassagghanakaÑ = SahassagghanikaÑ (SÊ, SyÈ) 262 
SatasahassavijjulatÈ = SataraÑsivijjullatÈ (SÊ) 307 
Sattayojanamatthakehi = Chayojanamatthaketi (SyÈ) 244 
SannahitvÈ = SannetvÈ (SÊ), SannehitvÈ (SyÈ) 428 
Sabbameva = Khippameva (SyÈ, Ka) 127 
SabbaravaÒÒ| = SabbarutaÒÒ| (Ka) 148 
SamaggavÈsaÑ = SamaggasaÑvÈsaÑ (SyÈ) 150 
Sampattasaddhammapado = Sampannasaddhammapado (SyÈ) 1 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SampÈdetvÈna = SannipÈtetva (SÊ), SannipÈtetvÈna (SyÈ) 69 
SamÈnaÑ = SamabhÈgikaÑ (SyÈ) 353 
Samitagamanena = Mitagamanena (SÊ) 246 
Sasineho = Sasneho (SÊ) 215 
SahapaÑsukÊÄakÈ = Saha paÑsukÊÄÈya (SÊ) 67 
SahassanayapaÔimaÓÉite = Sahassanayasampanne (SÊ, SyÈ) 59 
SÈriputtattheravatthu = AggasÈvakavatthu (SÊ), SaÒjayavatthu (SyÈ) 73 
SÈriyÈ = R|pasÈriyÈ (SÊ, Ka) 56 
SippalivanaÑ = SimbalivanaÑ (SÊ) 177 
SÊhavijambhita = SÊhavikkanta (SÊ, SyÈ) 159 
SujÈti = SujÈtÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 171 
SuvÈ = SuvakÈ (SyÈ) 180 
SeyyamÈno = SemÈnako (SÊ), SayamÈno (SyÈ) 11 
Sottiyena = Sotthiyena (SÊ, SyÈ, Ka) 54 

  [ Ha ] 
HatthinÈgaÑ = HatthinÈ taÑ (?) 124 
HaraÓÈkÈraÑ = GamanÈkÈraÑ 369 
HaripattÈ = HaritapattÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 180 
HÈretvÈ = HÈpetvÈ (Ka) 224

 



  

DhammapadaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkataÒÒussa posassa  
   (Khu 5. 17, 199) 96 
Akaramhasa te kiccaÑ  
   (Khu 5. 97) 93 
Akkocchi maÑ avadhi maÑ 29 
AkkhÊ bhinnÈ paÔo naÔÔho  
   (Khu 5. 32) 94 
AcÈri vatÈyaÑ vitudaÑ vanÈni  
   (Khu 5. 56) 93 
AciraÑ vata’yaÑ kÈyo 203 
AcchariyaÑ vata abbhutaÑ vata  
   (Khu 2. 114, 148) 21 
Ajjeva BuddhaÑ saraÓaÑ vajÈhi  
   (Khu 2. 115, 148) 21 
AÒjanÈnaÑ khayaÑ disvÈ 297 
AÒÒÈ hi lÈbh|panisÈ 344 
AttÈ have jitaÑ seyyo 419 
AtthakÈmosi me yakkha  
   (Khu 2. 115, 148) 22 
Atha vÈssa agÈrÈni  
   (Khu 1. 33, 34) 115 
AnavaÔÔhitacittassa  
   (Khu 5. 104) 196, 295 
Anavassutacittassa 196 
AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ 52 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AniccÈ vata sa~khÈrÈ  
   (DÊ 2. 129, 161) 45 
Api vÊraka passesi  
   (Khu 5. 54) 93 
AppaÑ pivitvÈna nihÊnajacco  
   (Khu 5. 47) 376 
AppaÑ vÈ bahuÑ vÈ nÈddasÈma  
   (Khu 2. 115, 148) 21 
AppaÑ vÈ bahuÑ vÈ bhÈsassu  
   (Vi 3. 51) 58 
AppakÈ te manussesu 379 
AppakenÈpi medhÈvÊ  
   (Khu 5. 2) 162 
Appamatto ayaÑ gandho 272 
Appamatto pamattesu 167 
AppamÈdarato bhikkhu 179,181 
AppamÈdena MaghavÈ 178 
AppamÈdo amatapadaÑ 145 
Appampi ce saÑhita  
   bhÈsamÈno 101 
AbbahÊ vata me sallaÑ  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
Abhikkantena vaÓÓena 23 
AbhivÈdanasÊlissa 425 
Ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊ  
   (Khu 2. 113, 146) 18 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A - Œ ] 
AlÊnacittaÑ nissÈya  
   (Khu 5. 37) 347 
AsantaÑ bhÈvanamiccheyya 328 
AsÈre sÈramatino 73 
AsubhÈnupassiÑ viharantaÑ 47 
Assaddho akataÒÒ| ca 396 
AhaÑ nÈgova sa~gÈme  
   (Khu 1. 59) 136 
AhaÑ bhante MoggallÈna 321 
ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
ŒbÈdhikohaÑ dukkhito  
   gilÈno (Khu 2. 115, 148) 21 

[ I ] 
IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ 127 
IdaÑ me ÈsanaÑ vÊra 69 
IdaÑ suvaÓÓakey|raÑ 414 
Idha tappati pecca tappati 97 
Idha nandati pecca nandati 99 
Idha modati pecca modati 85 
Idha socati pecca socati  
   (Khu 1. 15) 82, 292 
Imehi aÔÔhÊhi  
   tamaggapuggalaÑ 95 

[ U ] 
UÔÔhÈnavato satÊmato 152 
UÔÔhÈnena’ppamÈdena 162 
UdakaÑ hi nayanti nettikÈ 371 
Udakathalacarassa pakkhino  
   (Khu 5. 54) 93 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UddhaÑ adho ca tiriyaÑ  
   (SaÑ 1. 123) 274 
UpasÈÄakanÈmÈni  
   (Khu 5. 41) 342 
Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ  
   (Khu 2. 115, 148) 22 
Ubho khaÒjÈ ubho kuÓÊ 237 
Ubho puttÈ kÈlakatÈ  
   (Khu 4. 238) 440 
UyyuÒjanti satÊmanto 385 
Uss|raseyyaÑ ÈlasyaÑ 418 

[ E - O ] 
Ekassa caritaÑ seyyo  
   (Vi 3. 496; Ma 3. 192) 40 
EkissÈ kaÓÔhaÑ chetvÈna 292 
EtamatthavasaÑ ÒatvÈ  
   (Khu 1. 54) 442 
EvaÑ ce sattÈ jÈneyyuÑ  
   (Khu 5. 5) 292 
EvaÑ nissayasampanno  
   (Khu 5. 37) 347 
EvaÑ visesato ÒatvÈ 145 
EvaÑ sa~kÈrabh|tesu 280 
EvaÑ hi dhÊrÈ kubbanti  
   (SaÑ 1. 122) 273 
Esa bhiyyo pamuyhÈmi 139 
OvadeyyÈnusÈseyya 349 

[ Ka ] 
KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya 380 
KathaÑ hi BhagavÈ tuyhaÑ  
   (SaÑ 1. 122) 273 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha - Ga ] 
KadÈhaÑ kÈsikaÑ vatthaÑ 263 
KadÈhaÑ pÈsÈdaÑ rammaÑ 262 
KadÈhaÑ maÒcapÊÔhaÒca 263 
KadÈhaÑ sappinavanÊtaÑ 263 
KadÈhaÑ salÈkabhattaÑ 263 
KappÈnaÑ satasahassaÑ 309 
KammantÈ nappavattanti 28 
KaraÓÊyamatthakusalena 200 
KÈmaÑ patÈmi nirayaÑ  
   (Khu 5. 10) 283 
KÈlaÑ desaÒca dÊpaÒca 53 
KÈlo deva mahÈvÊra  
   (Khu 4. 305) 53 
Kumbh|pamaÑ kÈyamimaÑ  
   viditvÈ 201 
Ko imaÑ pathaviÑ vicessati 212 
KhÊÓÈya bhavanettikÈ  
   (Khu 2. 320) 431 
Gataddhino visokassa 383 
GamanÈgamanampi dissati  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe 400 

[ Ca ] 
Cakkh|ni jÊrantu mamÈyitÈni 7 
Cakkh|ni bhijjantu mamÈyitÈni 7 
Cakkh|ni hÈyantu mamÈyitÈni 7 
CatuppadiÑ sa~khamukhiÑ 80 
Cat|su samuddesu jÈlaÑ  
   parittakaÑ 342, 441 
CandanaÑ tagaraÑ vÈpi 267 
CaraÒce nÈdhigaccheyya 296 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca - Ja - ©a ] 
Caranti bÈlÈ dummedhÈ 304 
JarÈjajjaritÈ honti 5 
JetvÈna maccuno senaÑ  
   (SaÑ 1. 123) 274 
©ÈtametaÑ kuru~gassa  
   (Khu 5. 6) 93 

[ Ta ] 
TaÑ puttapasusammattaÑ  
   (Khu 1. 54) 445 
TaÒca kammaÑ kataÑ sÈdhu 310 
TatrÈbhiratimiccheyya 380 
Tassa ayomayÈ bh|mi  
   (Ma 3. 222) 81 
Tassa te natthi bhÊtattaÑ  
   (Khu 2. 320) 431 
Tassa sokaparetassa  
   (SaÑ 1. 123) 274 
Te jhÈyino sÈtatikÈ 145 
TesaÑ sampannasÊlÈnaÑ 274 

[ Da ] 
DantaÑ nayanti samitiÑ  
   (Khu 1. 59) 136 
Diso disaÑ yaÑ taÑ kayirÈ 206 
DisvÈna taÓhaÑ aratiÑ  
   ragaÒca (Khu 1. 409) 130 
DÊghÈ jÈgarato ratti 288 
DujjÊvitamajÊvimha  
   (Khu 5. 100) 287 
Dunniggahassa lahuno 187 
D|ra~gamaÑ ekacaraÑ 193 
DevatÈnusi gandhabbo  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
Doso rajo na ca pana reÓu  
   vuccati (Khu 7. 406) 157 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
DhammapÊti sukhaÑ seti 359 
Dhammo have rakkhati  
   dhammacÈriÑ (Khu 2. 272) 62 

[ Na ] 
Na attahetu na parassa hetu 378 
Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu 306 
Na taÑ jitaÑ sÈdhu jitaÑ  
   (Khu 5. 16) 198 
Na taÑ mÈtÈ pitÈ kayirÈ 210 
Natthi anto kuto anto  
   (Khu 5. 100) 288 
Natthi cetasikaÑ dukkhaÑ  
   (Khu 2. 320) 431 
Na paresaÑ vilomÈni 239 
Na pupphagandho  
   paÔivÈtameti 267 
Na bhaje pÈpake mitte 350 
Na me piyo Èsi  
   akaÓhanetto (Khu 5. 66) 96 
Na santi puttÈ tÈÓÈya 442 
Na hi dhammo adhammo ca  
   (Khu 2. 272) 14 
Na hi pÈpaÑ kataÑ kammaÑ 323 
Na hi verena verÈni 33 
Na hi sabbesu ÔhÈnesu  
   (Khu 4. 242) 415 
NÈnÈpupphaÒca gandhaÒca 69 
NidhÊnaÑva pavattÈraÑ 347 
NibbutÈ n|na sÈ mÈtÈ 54 
Neva devo na gandhabbo 419 
No ce labhetha nipakaÑ  
   sahÈyaÑ (Vi 1. 496) 40 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa - Pha - Ba ] 
PaÒcayojanikÈ jivhÈ 321 
PaÔikkhitto tikicchÈya 8 
PatodaÑ te karissÈmi 79 
PatodaÑ me karissasi 79 
Pathavisamo na virujjhati 392 
PadmaÑ yathÈ kokanadaÑ  
   sugandhaÑ (SaÑ 1. 81) 155 
PamÈdaÑ appamÈdena 165 
PamÈdamanuyuÒjanti 163 
Pare ca na vijÈnanti 42 
PÈÓÈtipÈtÈ viramÈmi khippaÑ 
   (Khu 2. 115) 22 
PÈÓÈtipÈtÈ viramassu khippaÑ  
   (Khu 2. 115, 148) 21 
PiÓÉapÈtikassa bhikkhuno  
   (Khu 1. 111) 272 
PuttÈ matthi dhanammatthi 298 
PupphÈni heva  
   pacinantaÑ 228, 231 
Pubbeva sannivÈsena  
   (Khu 5. 66) 116 
PhandanaÑ capalaÑ cittaÑ 182 
PheÓ|pamaÑ kÈyamimaÑ  
   viditvÈ 214 
Bahumpi ce saÑhita  
   bhÈsamÈno 101 
BÈlo kho tvaÑ asi mÈÓava  
   (Khu 2. 113, 147) 19 

[ Ma ] 
Maccheravinaye yuttaÑ 169, 172 
MadhuvÈ maÒÒati bÈlo 312 
Manussasseva te sÊsaÑ  
   (Khu 5. 103) 295 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
ManussindaÑ jahitvÈna  
   (Khu 5. 116) 219 
Manopubba~gamÈ  
   dhammÈ 2, 14, 23 
Mama lohitabhakkhassa  
   (Khu 5. 97) 93 
Mameva kata maÒÒantu 328 
MahÈvÊra mahÈpaÒÒa  
   (SaÑ 2. 122) 273 
MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ 169, 172 
MÈ pamÈdamanuyuÒjetha 164 
MÈ bÈÄhaÑ paridevesi 415 
MÈ maÑ tvaÑ saraÓaÑ  
   gaccha 139 
MÈse mÈse kusaggena 319 
MÈse mÈse sahassena 420 
Muhuttamapi ce viÒÒ| 301 
Moho rajo na ca pana reÓu  
   vuccati (Khu 7. 406) 157 
Mohasambandhano loko  
   (Khu 1. 176) 142 

[ Ya ] 
YaÑ kiÒci yiÔÔhaÑ va hutaÑ va  
   loke 422 
YaÒca kandasi yaÒca rodasi  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
YathÈ agÈraÑ ducchannaÑ 78 
YathÈ agÈraÑ succhannaÑ 78 
YathÈ pi puppharÈsimhÈ 264 
YathÈpi bhamaro pupphaÑ 236 
YathÈpi rahado gambhÊro 374 
YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ 242 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yatho sa~kÈradhÈnasmiÑ 280 
Yatthe’ko labhate babbu  
   (Khu 5. 32) 374 
Yamhi saccaÒca dhammo ca  
   (Khu 5. 41) 342 
Yassa ete dhanÈ atthi  
   (AÑ 2. 398, 399) 303 
Yassa nittiÓÓo pa~ko  
   (Khu 1. 104) 78 
YassÈsavÈ parikkhÊÓÈ 388 
YassindriyÈni samatha~gatÈni 378 
YÈvajÊvampi ce bÈlo 300 
YÈvadeva anatthÈya 326 
Ye ca kho sammadakkhÈte 379 
YesaÑ sannicayo natthi 386 
YesaÑ sambodhiya~gesu 380 
Yo ca gÈthÈsataÑ bhÈse 417 
Yo ca vantakasÈva’ssa 52 
Yo ca vassasataÑ jantu 421 
Yo ca vassasataÑ jÊve 432,  
 433, 434, 437,  
 442, 445, 447 
Yo daÓÉena adaÓÉesu  
   (Khu 1. 33, 34) 115 
Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca  403 
   (Khu 1. 72) 
Yo dhÊro dhitisampanno  
   (SaÑ 1. 123) 274 
Yo bÈlo maÒÒati bÈlyaÑ 299 
Yo sahassaÑ sahassena 417 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ra - La - Va ] 
Rattassa hi ukkuÔikaÑ padaÑ  
   bhave (AÑ-®Ôha 1. 335) 129 
RamaÓÊyÈni araÒÒÈni 404 
RÈgo rajo na ca pana reÓu  
   vuccati (Khu 7. 406) 157 
RÈjato vÈ upasaggaÑ  
   (Khu 1. 33, 34) 115 
LasÊ ca te nipphalikÈ  
   (Khu 5. 33) 93 
Vadhake Devadattamhi  
   (Khu 3. 51) 94 
VaramassatarÈ dantÈ  
   (Khu 1. 59) 136 
VÈrijova thale khitto 182 
VÈripokkharapatteva  
   (Khu 1. 71) 312 
VÈlodakaÑ apparasaÑ  
   nihÊnaÑ (Khu 5. 47) 376 
VisÈkhÈ vÊsati puttÈ 258 
VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ  
   (Khu 1. 33, 34) 115 

[ Sa ] 
Sace labhetha nipakaÑ  
   sahÈyaÑ (Vi 3. 496) 40 
SaccaÑ kho vadesi mÈÓava  
   (Khu 2. 113, 147) 20 
SaÔÔhi k|ÔasahassÈni  
   (Khu 2. 217) 324 
SaÔÔhi vassasahassÈni  
   (Khu 5. 100) 287 
SattarattindivaÑ Buddho 69 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SaddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ  
   (AÑ 2. 398) 302 
Saddho sÊlena sampanno  
   (Khu 1. 56) 332 
SantaÑ tassa manaÑ hoti 395 
Santi rukkhÈ haripattÈ  
   (Khu 5. 190) 180 
Sabbattha ve sappurisÈ cajanti 377 
Sabbo jano hiÑsito  
   pi~galena (Khu 5. 66) 96 
SammuyhÈmi pamuyhÈmi 139 
SahassakkhattumattÈnaÑ 158 
Sahassanetto Devindo 11, 12 
Sahassamapi ce gÈthÈ 412 
Sahassamapi ce vÈcÈ 408 
SahassaraÑsÊ satatejo 27 
SÈduÑ vÈ yadi vÈ’sÈduÑ  
   (Khu 5. 116) 219 
SÈd|ni ramaÓÊyÈni  
   (Khu 5. 116) 219 
SÈdhu kho sippakaÑ nÈma  
   (Khu 5. 25) 325 
SÈraÒca sÈrato ÒatvÈ 73 
SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje  
   (Khu 5. 116) 219 
SÈvako te mahÈvÊra  
   (SaÑ 1. 122) 273 
SvÈhaÑ abb|Ähasallosmi  
   (Khu 2. 147) 20 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SvÈhaÑ muditamano pasannacitto  
   (Khu 2. 115, 148) 21 
SukaraÑ sÈdhunÈ sÈdhu  
   (Khu 1. 150) 92 
SukarÈni asÈdh|ni  
   (Khu 1. 38) 92 
SududdasaÑ sunipuÓaÑ 190 
SubhÈnupassiÑ viharantaÑ 47 
SubhÈsitaÑ suÓitvÈna 407 
Sekho pathaviÑ vicessati 212 
Selo yathÈ ekaghano 372 
So karassu ÈnubhÈvaÑ 295 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
So mÈÓavo tassa pÈvadi  
   (Khu 2. 113, 146) 19 
SovaÓÓamayo pabhassaro  
   (Khu 2. 113, 146) 19 
SohaÑ ajja pajÈnÈmi 257 
SohaÑ n|na ito gantvÈ  
   (Khu 5. 100) 288 

[ Ha ] 
Hoti sÊlavataÑ attho  
   (Khu 5. 3) 92 
HandÈhaÑ hatacakkhusmi 11 
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