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ApadÈnaÔÔhakathÈ 
 

(PaÔhamo bhÈgo) 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
 

GanthÈrambhakathÈ 

  VanditvÈ sirasÈ seÔÔhaÑ, BuddhamappaÔipuggalaÑ. 
  ©eyyasÈgaramuttiÓÓaÑ, tiÓÓaÑ saÑsÈrasÈgaraÑ1. 

  Tatheva paramaÑ santaÑ, gambhÊraÑ duddasaÑ aÓuÑ. 
  BhavÈbhavakaraÑ suddhaÑ, dhammaÑ Sambuddhap|jitaÑ. 

  Tatheva anaghaÑ saÑghaÑ, asa~gaÑ saÑghamuttamaÑ. 
  UttamaÑ dakkhiÓeyyÈnaÑ, santindriyamanÈsavaÑ. 

  Katena tassa etassa, paÓÈmena visesato. 
  Ratanattaye visesena, visesassÈdarena me. 

  Therehi dhÊradhÊrehi2, ÈgamaÒÒ|hi viÒÒubhi. 
  “ApadÈnaÔÔhakathÈ bhante, kÈtabbÈ”ti visesato. 

  PunappunÈdareneva, yÈcitohaÑ yasassibhi. 
  TasmÈhaÑ sÈpadÈnassa, apadÈnassa’sesato. 

  VisesanayadÊpassa, dÊpissaÑ piÔakattaye. 
  YathÈ PÈÄinayeneva, atthasaÑvaÓÓanaÑ subhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TiÓÓasaÑsÈrasÈgaraÑ (SÊ, I) 2. DhÊrÈtivÊradhÊrehi (SÊ), therehi ÔhiravÊrehi (I) 
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  Kena kattha kadÈ cetaÑ, bhÈsitaÑ dhammamuttamaÑ. 
  KimatthaÑ bhÈsitaÒcetaÑ, etaÑ vatvÈ vidhiÑ tato. 

  NidÈnesu kosallatthaÑ1, sukhuggahaÓadhÈraÓaÑ2.  
  TasmÈ taÑ taÑ vidhiÑ vatvÈ3, pubbÈparavisesitaÑ. 

  PurÈ sÊhaÄabhÈsÈya, PorÈÓaÔÔhakathÈya ca. 
  ®hapitaÑ taÑ na sÈdheti, sÈdh|naÑ icchiticchitaÑ.  

  TasmÈ tamupanissÈya, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ. 
  VivajjetvÈ viruddhatthaÑ, visesatthaÑ pakÈsayaÑ. 
  VisesavaÓÓanaÑ seÔÔhaÑ, karissÈma’tthavaÓÓananti. 

_____ 
 

NidÈnakathÈ 

 “Kena kattha kadÈ cetaÑ, bhÈsitaÑ dhammamuttaman”ti ca, 
“karissÈma’tthavaÓÓanan”ti ca paÔiÒÒÈtattÈ sÈ panÈyaÑ 
apadÈnassatthavaÓÓanÈ D|renidÈnaÑ Avid|renidÈnaÑ SantikenidÈnanti 
imÈni tÊÓi nidÈnÈni dassetvÈ vaÓÓiyamÈnÈ ye naÑ suÓanti, tehi 
samudÈgamato paÔÔhÈya viÒÒÈtattÈ yasmÈ suÔÔhu viÒÒÈtÈ nÈma hoti, tasmÈ 
naÑ tÈni nidÈnÈni dassetvÈva vaÓÓayissÈma. 

 Tattha Èdito tÈva tesaÑ nidÈnÈnaÑ paricchedo veditabbo. 
DÊpa~karapÈdam|lasmiÑ hi katÈbhinÊhÈrassa mahÈsattassa yÈva 
VessantarattabhÈvÈ cavitvÈ Tusitapure nibbatti, tÈva pavatto kathÈmaggo 
D|renidÈnaÑ nÈma. Tusitabhavanato pana cavitvÈ yÈva BodhimaÓÉe 
sabbaÒÒutappatti. TÈva pavatto kathÈmaggo Avid|renidÈnaÑ nÈma. 
SantikenidÈnaÑ pana tesu tesu ÔhÈnesu viharato tasmiÑ tasmiÑyeva ÔhÈne 
labbhatÊti. 
 

1. D|renidÈnakathÈ 

 TatridaÑ D|renidÈnaÑ nÈma–ito kira kappasatasahassÈdhikÈnaÑ 
catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ4 matthake AmaravatÊ nÈma nagaraÑ ahosi. 
Tattha 
______________________________________________________________ 
 1. NidÈnakosallatthaÒca (SÊ) 2. SukhaggahaÓadhÈraÓaÑ (I) 
 3. ®hatvÈ (SÊ) 4. Asa~kheyyÈnaÑ (I) 
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Sumedho nÈma brÈhmaÓo paÔivasati ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca, 
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ, akkhitto anupakuÔÔho 
jÈtivÈdena, abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya 
samannÈgato, so aÒÒaÑ kammaÑ akatvÈ brÈhmaÓasippameva uggaÓhi. 
Tassa daharakÈleyeva mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. Athassa rÈsivaÉÉhako1 
amacco ÈyapotthakaÑ ÈharitvÈ suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdibharite gabbhe 
vivaritvÈ “ettakaÑ te kumÈra mÈtu santakaÑ, ettakaÑ pitu santakaÑ, 
ettakaÑ ayyakapayyakÈnan”ti yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ dhanaÑ ÈcikkhitvÈ 
“etaÑ paÔipajjÈhÊ”ti Èha. SumedhapaÓÉito cintesi “imaÑ dhanaÑ saÑharitvÈ 
mayhaÑ pitupitÈmahÈdayo paralokaÑ gacchantÈ ekakahÈpaÓampi gahetvÈ 
na gatÈ, mayÈ pana gahetvÈ gamanakÈraÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti, so raÒÒo 
ÈrocetvÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ mahÈjanassa dÈnaÑ datvÈ 
tÈpasapabbajjaÑ pabbaji. Imassa panatthassa ÈvibhÈvatthaÑ imasmiÑ ÔhÈne 
SumedhakathÈ kathetabbÈ. SÈ panesÈ kiÒcÈpi BuddhavaÑse nirantaraÑ 
ÈgatÈyeva, gÈthÈbandhena pana ÈgatattÈ na suÔÔhu pÈkaÔÈ, tasmÈ taÑ 
antarantarÈ gÈthÈsambandhadÊpakehi vacanehi saddhiÑ kathessÈma. 
 

SumedhakathÈ 

 KappasatasahassÈdhikÈnaÑ hi catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake 
dasahi saddehi avivittaÑ “AmaravatÊ”ti ca “Amaran”ti ca laddhanÈmaÑ 
nagaraÑ ahosi, yaÑ sandhÈya BuddhavaÑse2 vuttaÑ– 

  “Kappe ca satasahasse, caturo ca asa~khiye. 
  AmaraÑ nÈma nagaraÑ, dassaneyyaÑ manoramaÑ. 
  Dasahi saddehi avivittaÑ, annapÈnasamÈyutan”ti. 

 Tattha dasahi saddehi avivittanti hatthisaddena assasaddena 
rathasaddena bherisaddena mudi~gasaddena3 vÊÓÈsaddena gÊtasaddena 
sa~khasaddena sammasaddena4 tÈÄasaddena “asnÈtha5 pivatha khÈdathÈ”ti 
dasamena 
______________________________________________________________ 
 1. DhanarÈsivaÉÉhako (I) 2. Khu 4. 306 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Muti~gasaddena (SÊ, I) 4. PaÓavasaddena (SÊ, I) 
 5. AsnÈtha bhuÒjatha (SÊ), asatha (I) DÊ 2. 121 piÔÔhe pana passitabbÈ. 
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saddenÈti imehi dasahi saddehi avivittaÑ ahosi. TesaÑ pana saddÈnaÑ 
ekadesameva gahetvÈ– 

  “HatthisaddaÑ assasaddaÑ, bherisa~kharathÈni ca. 
  KhÈdatha pivatha ceva, annapÈnena ghositan”ti– 

BuddhavaÑse1 imaÑ gÈthaÑ vatvÈ– 

  “NagaraÑ sabba~gasampannaÑ, sabbakammamupÈgataÑ. 
  SattaratanasampannaÑ, nÈnÈjanasamÈkulaÑ. 
  SamiddhaÑ devanagaraÑva, ÈvÈsaÑ puÒÒakamminaÑ. 

  Nagare AmaravatiyÈ, Sumedho nÈma brÈhmaÓo. 
  AnekakoÔisannicayo, pah|tadhanadhaÒÒavÈ. 

  AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
  LakkhaÓe itihÈse ca, sadhamme pÈramiÑ gato”ti–vuttaÑ. 

 AthekadivasaÑ so SumedhapaÓÉito uparipÈsÈdavaratale rahogato hutvÈ 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinno evaÑ cintesi “punabbhave paÓÉita 
paÔisandhiggahaÓaÑ nÈma dukkhaÑ, tathÈ nibbattanibbattaÔÔhÈne sarÊrassa 
bhedanaÑ, ahaÒca jÈtidhammo, jarÈdhammo, byÈdhidhammo, 
maraÓadhammo, evaÑbh|tena mayÈ ajÈtiÑ ajaraÑ abyÈdhiÑ amaraÓaÑ 
adukkhaÑ sukhaÑ sÊtalaÑ amatamahÈnibbÈnaÑ pariyesituÑ vaÔÔati, 
avassaÑ bhavato muccitvÈ nibbÈnagÈminÈ ekena maggena bhavitabban”ti. 
Tena vuttaÑ– 

  “Rahogato nisÊditvÈ, evaÑ cintesa’haÑ tadÈ. 
  Dukkho punabbhavo nÈma, sarÊrassa ca bhedanaÑ. 

  JÈtidhammo jarÈdhammo, byÈdhidhammo sa’haÑ2 tadÈ. 
  AjaraÑ amaraÑ3 khemaÑ, pariyesissÈmi nibbutiÑ. 

  Yann|nimaÑ p|tikÈyaÑ, nÈnÈkuÓapap|ritaÑ. 
  ChaÉÉayitvÈna gaccheyyaÑ, anapekkho anatthiko. 

  Atthi hehiti so maggo, na so sakkÈ na hetuye. 
  PariyesissÈmi taÑ maggaÑ, bhavato parimuttiyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 306 piÔÔhÈdÊsu. 2. CahaÑ (SÊ, I) 3. AmataÑ (Khu 4. 307 BuddhavaÑse) 
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 Tato uttaripi evaÑ cintesi “yathÈ hi loke dukkhassa paÔipakkhabh|taÑ 
sukhaÑ nÈma atthi, evaÑ bhave sati tappaÔipakkhena vibhavenÈpi 
bhavitabbaÑ. YathÈ ca uÓhe sati tassa v|pasamabh|taÑ sÊtalampi atthi, 
evaÑ rÈgaggi-ÈdÊnaÑ v|pasamena nibbÈnenÈpi bhavitabbaÑ. YathÈ nÈma 
pÈpassa lÈmakassa dhammassa paÔipakkhabh|to kalyÈÓo anavajjabh|to 
dhammopi1 atthiyeva, evameva pÈpikÈya jÈtiyÈ sati sabbajÈtikhepanato2 
ajÈtisa~khÈtena nibbÈnenÈpi bhavitabbamevÈ”ti. Tena vuttaÑ– 

  “YathÈpi dukkhe vijjante, sukhaÑ nÈmapi vijjati. 
  EvaÑ bhave vijjamÈne, vibhavopicchitabbako. 

  YathÈpi uÓhe vijjante, aparaÑ vijjati sÊtalaÑ. 
  EvaÑ tividhaggi vijjante, nibbÈnampicchitabbakaÑ. 

  YathÈpi pÈpe vijjante, kalyÈÓamapi vijjati. 
  Evameva jÈti vijjante, ajÈtipicchitabbakan”ti. 

 Aparampi cintesi “yathÈ nÈma g|tharÈsimhi nimuggena purisena 
d|ratova paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ mahÈtaÄÈkaÑ disvÈ ‘katarena nu 
kho maggena ettha gantabban’ti taÑ taÄÈkaÑ gavesituÑ yuttaÑ. YaÑ tassa 
agavesanaÑ, na so taÄÈkassa doso, purisasseva doso. EvaÑ 
kilesamaladhovane amatamahÈnibbÈnataÄÈke3 vijjante yaÑ tassa 
agavesanaÑ, na so amatamahÈnibbÈnataÄÈkassa4 doso, purisasseva doso. 
YathÈ ca corehi samparivÈrito puriso palÈyanamagge vijjamÈnepi sace na 
palÈyati, na so maggassa doso, purisasseva doso. Evameva kilesehi 
parivÈretvÈ gahitassa purisassa vijjamÈneyeva nibbÈnagÈmimhi sive magge 
maggassa agavesanaÑ nÈma5 na maggassa doso, purisasseva doso. YathÈ ca 
byÈdhipÊÄito puriso vijjamÈne byÈdhitikicchake vejje sace taÑ vejjaÑ 
gavesitvÈ byÈdhiÑ na tikicchÈpeti, na so vejjassa doso, purisasseva doso. 
Evameva yo kilesabyÈdhipÊÄito kilesav|pasamamaggakovidaÑ 
vijjamÈnameva ÈcariyaÑ na gavesati, tasseva doso, na kilesavinÈsakassa 
Ècariyassa doso”ti. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Anavajjadhammopi (I, Ka) 2. TappaÔipakkhena (I) 3. AmatamahÈtaÄÈke (Ka) 
 4. AmatamahÈtaÄÈkassa (Ka) 5. AgavesanaÑ (SÊ) 
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  “YathÈ g|thagato puriso, taÄÈkaÑ disvÈna p|ritaÑ. 
  Na gavesati taÑ taÄÈkaÑ, na doso taÄÈkassa so. 

  EvaÑ kilesamaladhove, vijjante amatantaÄe. 
  Na gavesati taÑ taÄÈkaÑ, na doso amatantaÄe. 

  YathÈ arÊhi pariruddho, vijjante gamanampathe1. 
  Na palÈyati so puriso, na doso aÒjasassa so. 

  EvaÑ kilesapariruddho, vijjamÈne sive pathe. 
  Na gavesati taÑ maggaÑ, na doso sivamaÒjase. 

  YathÈpi byÈdhito puriso, vijjamÈne tikicchake. 
  Na tikicchÈpeti taÑ byÈdhiÑ, na doso so tikicchake.  

  EvaÑ kilesabyÈdhÊhi, dukkhito paripÊÄito. 
  Na gavesati taÑ ÈcariyaÑ, na doso so vinÈyake”ti. 

 Aparampi cintesi “yathÈ maÓÉanakajÈtiko puriso kaÓÔhe ÈsattaÑ 
kuÓapaÑ chaÉÉetvÈ sukhaÑ gaccheyya, evaÑ mayÈpi imaÑ p|tikÈyaÑ 
chaÉÉetvÈ anapekkhena nibbÈnanagaraÑ pavisitabbaÑ. YathÈ ca naranÈriyo 
ukkÈrabh|miyaÑ uccÈrapassÈvaÑ katvÈ na taÑ uccha~gena vÈ ÈdÈya, 
dussantena2 vÈ veÔhetvÈ gacchanti, jigucchamÈnÈ pana anapekkhÈva, 
chaÉÉetvÈ gacchanti, evaÑ mayÈpi imaÑ p|tikÈyaÑ anapekkhena chaÉÉetvÈ 
amatanibbÈnanagaraÑ pavisituÑ vaÔÔati. YathÈ ca nÈvikÈ nÈma jajjaraÑ 
nÈvaÑ anapekkhÈva chaÉÉetvÈ gacchanti, evaÑ ahampi imaÑ navahi 
vaÓamukhehi paggharantaÑ kÈyaÑ chaÉÉetvÈ anapekkho nibbÈnapuraÑ 
pavisissÈmi. YathÈ ca puriso nÈnÈratanÈni ÈdÈya corehi saddhiÑ maggaÑ 
gacchanto attano ratananÈsabhayena3 te chaÉÉetvÈ khemaÑ maggaÑ 
gaÓhÈti, evaÑ ayampi4 karajakÈyo ratanavilopakacorasadiso. SacÈhaÑ ettha 
taÓhaÑ karissÈmi, ariyamaggakusaladhammaratanaÑ me nassissati, tasmÈ 
mayÈ imaÑ corasadisaÑ kÈyaÑ chaÉÉetvÈ amatamahÈnibbÈnanagaraÑ 
pavisituÑ vaÔÔatÊ”ti. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Gamane pathe (sabbattha) 2. Dasantena (SÊ) 
 3. Ratananassanabhayena (I) 4. Mayhampi (I) 
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  “YathÈpi kuÓapaÑ puriso, kaÓÔhe baddhaÑ jigucchiya1. 
  MocayitvÈna gaccheyya, sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ. 

  TathevimaÑ p|tikÈyaÑ, nÈnÈkuÓapasaÒcayaÑ. 
  ChaÉÉayitvÈna gaccheyyaÑ, anapekkho anatthiko. 

  YathÈ uccÈraÔÔhÈnamhi, karÊsaÑ naranÈriyo. 
  ChaÉÉayitvÈna gacchanti, anapekkhÈ anatthikÈ. 

  EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ, nÈnÈkuÓapap|ritaÑ. 
  ChaÉÉayitvÈna gacchissaÑ, vaccaÑ katvÈ yathÈ kuÔiÑ. 

  YathÈpi jajjaraÑ nÈvaÑ, paluggaÑ udagÈhiniÑ2. 
  SÈmÊ chaÉÉetvÈ gacchanti, anapekkhÈ anatthikÈ. 

  EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ, navacchiddaÑ dhuvassavaÑ. 
  ChaÉÉayitvÈna gacchissaÑ, jiÓÓanÈvaÑva sÈmikÈ. 

  YathÈpi puriso corehi, gacchanto bhaÓÉamÈdiya. 
  BhaÓÉacchedabhayaÑ disvÈ, chaÉÉayitvÈna gacchati. 

  Evameva ayaÑ kÈyo, mahÈcorasamo viya. 
  PahÈyimaÑ gamissÈmi, kusalacchedanÈ bhayÈ”ti. 

 EvaÑ SumedhapaÓÉito nÈnÈvidhÈhi upamÈhi imaÑ 
nekkhamm|pasaÑhitaÑ atthaÑ cintetvÈ sakanivesane 
aparimitabhogakkhandhaÑ heÔÔhÈ vuttanayena kapaÓaddhikÈdÊnaÑ 
vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ vatthukÈme ca kilesakÈme ca pahÈya 
Amaranagarato nikkhamitvÈ ekakova Himavante DhammikaÑ nÈma 
pabbataÑ nissÈya assamaÑ katvÈ tattha paÓÓasÈlaÒca ca~kamaÒca mÈpetvÈ 
paÒcahi nÊvaraÓadosehi vajjitaÑ “evaÑ samÈhite citte”ti-ÈdinÈ nayena 
vuttehi aÔÔhahi kÈraÓaguÓehi samupetaÑ abhiÒÒÈsa~khÈtaÑ balaÑ ÈharituÑ 
tasmiÑ assamapade navadosasamannÈgataÑ sÈÔakaÑ pajahitvÈ 
dvÈdasaguÓasamannÈgataÑ vÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ isipabbajjaÑ pabbaji. 
EvaÑ pabbajito aÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ taÑ paÓÓasÈlaÑ pahÈya 
dasaguÓasamannÈgataÑ rukkham|laÑ upagantvÈ sabbaÑ dhaÒÒavikatiÑ 
pahÈya pavattaphalabhojano 
______________________________________________________________ 
 1. JigucchiyaÑ (I) 2. UdakagÈhiniÑ (SÊ, I, Ka) 
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hutvÈ nisajjaÔÔhÈnaca~kamanavaseneva padhÈnaÑ padahanto 
sattÈhabbhantareyeva aÔÔhannaÑ samÈpattÊnaÑ paÒcannaÒca abhiÒÒÈnaÑ 
lÈbhÊ ahosi. EvaÑ taÑ yathÈpatthitaÑ abhiÒÒÈbalaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ– 

  “EvÈhaÑ cintayitvÈna, nekakoÔisataÑ dhanaÑ. 
  NÈthÈnÈthÈnaÑ datvÈna, HimavantamupÈgamiÑ. 

  HimavantassÈvid|re, Dhammiko nÈma pabbato. 
  Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ.  

  Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, paÒcadosavivajjitaÑ. 
  AÔÔhaguÓasamupetaÑ, abhiÒÒÈbalamÈhariÑ. 

  SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha, navadosamupÈgataÑ. 
  VÈkacÊraÑ nivÈsesiÑ, dvÈdasaguÓamupÈgataÑ. 

  AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ paÓÓasÈlakaÑ. 
  UpÈgamiÑ rukkham|laÑ, guÓe dasahupÈgataÑ. 

  VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ, pajahiÑ niravasesato. 
  AnekaguÓasampannaÑ, pavattaphalamÈdiyiÑ. 

  TatthappadhÈnaÑ padahiÑ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame. 
  Abbhantaramhi sattÈhe, abhiÒÒÈbala pÈpuÓin”ti1. 

 Tattha “assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ”ti imÈya pana 
PÈÄiyÈ SumedhapaÓÉitena assamapaÓÓasÈlaca~kamÈ sahatthÈ mÈpitÈ viya 
vuttÈ. AyaÑ panettha attho–mahÈsattaÒhi “HimavantaÑ ajjhogÈhetvÈ ajja 
DhammikapabbataÑ pavisissatÊ”ti disvÈ Sakko VissakammadevaputtaÑ2 
Èmantesi “tÈta ayaÑ SumedhapaÓÉito ‘pabbajissÈmÊ’ti nikkhanto, etassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ mÈpehÊ”ti. So tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ ramaÓÊyaÑ 
assamaÑ, suguttaÑ paÓÓasÈlaÑ, manoramaÑ ca~kamaÒca mÈpesi. BhagavÈ 
pana tadÈ attano puÒÒÈnubhÈvena nipphannaÑ taÑ assamapadaÑ sandhÈya3 
“SÈriputta tasmiÑ Dhammikapabbate– 
______________________________________________________________ 
 1. AbhiÒÒÈbalamapÈpuÓinti (SÊ, I) evamuparipi. 
 2. VisukammadevaputtaÑ (Ka) evamuparipi. 3. NissÈya (SÊ, I) 
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  Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ. 
  Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, paÒcadosavivajjitan”ti– 

Èha. Tattha sukato mayhanti suÔÔhu kato mayÈ. PaÓÓasÈlÈ sumÈpitÈti 
paÓÓacchadanasÈlÈpi me sumÈpitÈ ahosi. 

 PaÒcadosavivajjitanti paÒcime ca~kamadosÈ nÈma thaddhavisamatÈ 
antorukkhatÈ gahanacchannatÈ atisambÈdhatÈ ativisÈlatÈti. 
Thaddhavisamabh|mibhÈgasmiÑ hi ca~kame ca~kamantassa pÈdÈ rujjanti, 
phoÔÈ uÔÔhahanti, cittaÑ ekaggataÑ na labhati, kammaÔÔhÈnaÑ vipajjati. 
Mudusamatale pana phÈsuvihÈraÑ Ègamma kammaÔÔhÈnaÑ sampajjati. 
TasmÈ thaddhavisamabh|mibhÈgatÈ eko dosoti veditabbo. Ca~kamassa anto 
vÈ majjhe vÈ koÔiyaÑ vÈ rukkhe sati pamÈdamÈgamma ca~kamantassa 
nalÈÔaÑ vÈ sÊsaÑ vÈ paÔihaÒÒatÊti antorukkhatÈ dutiyo doso. 
TiÓalatÈdigahanacchanne ca~kame ca~kamanto andhakÈravelÈyaÑ 
uragÈdike pÈÓe akkamitvÈ vÈ mÈreti, tehi vÈ daÔÔho dukkhaÑ ÈpajjatÊti 
gahanacchannatÈ tatiyo doso. AtisambÈdhe ca~kame vitthÈrato ratanike vÈ 
aÉÉharatanike vÈ ca~kamantassa paricchede pakkhalitvÈ nakhÈpi a~guliyopi 
bhijjantÊti atisambÈdhatÈ catuttho doso. AtivisÈle ca~kame ca~kamantassa 
cittaÑ vidhÈvati, ekaggataÑ na labhatÊti ativisÈlatÈ paÒcamo doso. Puthulato 
pana diyaÉÉharatanaÑ dvÊsu passesu ratanamattaÑ anuca~kamaÑ dÊghato 
saÔÔhihatthaÑ mudutalaÑ samavippakiÓÓavÈlukaÑ ca~kamaÑ vaÔÔati 
Cetiyagirimhi dÊpappasÈdakamahÈmahindattherassa ca~kamaÑ viya, 
tÈdisaÑ taÑ ahosi. TenÈha “ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ, 
paÒcadosavivajjitan”ti. 

 AÔÔhaguÓasamupetanti aÔÔhahi samaÓasukhehi upetaÑ. AÔÔhimÈni 
samaÓasukhÈni nÈma dhanadhaÒÒapariggahÈbhÈvo, 
anavajjapiÓÉapÈtapariyesanabhÈvo, nibbutapiÓÉapÈtabhuÒjanabhÈvo, 
raÔÔhaÑ pÊÄetvÈ dhanasÈraÑ vÈ sÊsakahÈpaÓÈdÊni vÈ gaÓhantesu rÈjakulesu 
raÔÔhapÊÄanakilesÈbhÈvo, upakaraÓesu nicchandarÈgabhÈvo1, coravilope 
nibbhayabhÈvo, rÈjarÈjamahÈmattehi asaÑsaÔÔhabhÈvo, cat|su disÈsu 
______________________________________________________________ 
 1. NicchandakilesabhÈvo (Ka) 
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appaÔihatabhÈvoti. IdaÑ vuttaÑ hoti “yathÈ tasmiÑ assame vasantena sakkÈ 
honti imÈni aÔÔha sukhÈni vindituÑ, evaÑ aÔÔhaguÓasamupetaÑ taÑ 
assamaÑ mÈpesin”ti. 

 AbhiÒÒÈbalamÈharinti pacchÈ tasmiÑ assame vasanto 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ abhiÒÒÈnaÒca samÈpattÊnaÒca uppÈdanatthÈya 
aniccato ca dukkhato ca vipassanaÑ ÈrabhitvÈ thÈmappattaÑ 
vipassanÈbalaÑ ÈhariÑ. YathÈ tasmiÑ vasanto taÑ balaÑ ÈharituÑ 
sakkomi, evaÑ taÑ assamaÑ abhiÒÒatthÈya vipassanÈbalassa anucchavikaÑ 
katvÈ mÈpesinti attho. 

 SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha, navadosamupÈgatanti etthÈyaÑ anupubbikathÈ. 
TadÈ kira kuÔileÓaca~kamÈdipaÔimaÓÉitaÑ 
pupph|pagaphal|pagarukkhasaÒchannaÑ ramaÓÊyaÑ madhurasalilÈsayaÑ 
apagatavÈÄamigabhiÑ sanakasakuÓaÑ pavivekakkhamaÑ assamaÑ mÈpetvÈ 
ala~kataca~kamassa ubhosu antesu ÈlambanaphalakaÑ saÑvidhÈya 
nisÊdanatthÈya ca~kamavemajjhe samatalaÑ muggavaÓÓasilaÑ mÈpetvÈ 
anto paÓÓasÈlÈya jaÔÈmaÓÉalavÈkacÊratidaÓÉakuÓÉikÈdike tÈpasaparikkhÈre 
maÓÉape pÈnÊyaghaÔapÈnÊyasa~khapÈnÊyasarÈvÈni, aggisÈlÈyaÑ 
a~gÈrakapalladÈru-ÈdÊnÊti evaÑ yaÑ yaÑ pabbajitÈnaÑ upakÈrÈya 
saÑvattati, taÑ sabbaÑ mÈpetvÈ paÓÓasÈlÈya bhittiyaÑ “ye keci 
pabbajitukÈmÈ ime parikkhÈre gahetvÈ pabbajant|”ti akkharÈni chinditvÈ 
devalokameva gate Vissakammadevaputte SumedhapaÓÉito HimavantapÈde1 
girikandarÈnusÈrena attano nivÈsÈnur|paÑ phÈsukaÔÔhÈnaÑ olokento 
nadÊnivattane vissakammanimmitaÑ sakkadattiyaÑ ramaÓÊyaÑ assamaÑ 
disvÈ ca~kamanakoÔiÑ gantvÈ padavaÄaÒjaÑ apassanto “dhuvaÑ pabbajitÈ 
dhuragÈme bhikkhaÑ pariyesitvÈ kilantar|pÈ ÈgantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
nisinnÈ bhavissantÊ”ti cintetvÈ thokaÑ ÈgametvÈ “ativiya cirÈyanti, 
jÈnissÈmÊ”ti paÓÓasÈladvÈraÑ vivaritvÈ anto pavisitvÈ ito cito ca olokento 
mahÈbhittiyaÑ akkharÈni vÈcetvÈ “mayhaÑ kappiyaparikkhÈrÈ ete, ime 
gahetvÈ pabbajissÈmÊ”ti attanÈ nivatthapÈrutaÑ sÈÔakayugaÑ pajahi. TenÈha 
“sÈÔakaÑ pajahiÑ tatthÈ”ti. EvaÑ paviÔÔho ahaÑ SÈriputta tassaÑ 
paÓÓasÈlÈyaÑ sÈÔakaÑ pajahiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Himavanta (SÊ, I) 
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 NavadosamupÈgatanti sÈÔakaÑ pajahanto nava dose disvÈ pajahinti 
dÊpeti. TÈpasapabbajjaÑ pabbajitÈnaÑ hi sÈÔakasmiÑ nava dosÈ 
upaÔÔhahanti. (  )1 mahagghabhÈvo eko doso, parapaÔibaddhatÈya 
uppajjanabhÈvo eko, paribhogena lahuÑ kilissanabhÈvo eko. KiliÔÔho hi2 
dhovitabbo ca rajitabbo ca hoti. Paribhogena jÊraÓabhÈvo eko. JiÓÓassa hi 
tunnaÑ vÈ aggaÄadÈnaÑ vÈ kÈtabbaÑ hoti. Puna pariyesanÈya 
durabhisambhavabhÈvo eko, tÈpasapabbajjÈya asÈruppabhÈvo eko, 
paccatthikÈnaÑ sÈdhÈraÓabhÈvo eko. YathÈ hi naÑ paccatthikÈ na gaÓhanti, 
evaÑ gopetabbo hoti. ParibhuÒjantassa vibh|sanaÔÔhÈnabhÈvo eko, gahetvÈ 
vicarantassa khandhabhÈramahicchabhÈvo ekoti. 

 VÈkacÊraÑ nivÈsesinti tadÈhaÑ SÈriputta ime nava dose disvÈ sÈÔakaÑ 
pahÈya vÈkacÊraÑ nivÈsesiÑ, muÒjatiÓaÑ3 hÊraÑ hÊraÑ katvÈ ganthetvÈ 
kataÑ vÈkacÊraÑ nivÈsanapÈrupanatthÈya Èdiyinti attho. 

 DvÈdasaguÓamupÈgatanti dvÈdasahi ÈnisaÑsehi samannÈgataÑ. 
VÈkacÊrasmiÑ hi dvÈdasa ÈnisaÑsÈ–appagghaÑ sundaraÑ kappiyanti 
ayaÑ tÈva eko ÈnisaÑso, sahatthÈ kÈtuÑ sakkÈti ayaÑ dutiyo, paribhogena 
saÓikaÑ kilissati, dhoviyamÈnepi papaÒco natthÊti ayaÑ tatiyo, paribhogena 
jiÓÓepi sibbitabbÈbhÈvo catuttho, puna pariyesantassa sukhena karaÓabhÈvo 
paÒcamo, tÈpasapabbajjÈya sÈruppabhÈvo chaÔÔho, paccatthikÈnaÑ 
nirupabhogabhÈvo4 sattamo, paribhuÒjantassa vibh|sanaÔÔhÈnÈbhÈvo 
aÔÔhamo, dhÈraÓe sallahukabhÈvo navamo, cÊvarapaccaye appicchabhÈvo 
dasamo, vÈkuppattiyÈ dhammika-anavajjabhÈvo ekÈdasamo, vÈkacÊre 
naÔÔhepi anapekkhabhÈvo dvÈdasamoti. 

 AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ paÓÓasÈlakanti kathaÑ pajahiÑ? So 
kira varasÈÔakayugaÑ omuÒcanto cÊvaravaÑse laggitaÑ 
anojapupphadÈmasadisaÑ rattaÑ vÈkacÊraÑ gahetvÈ nivÈsetvÈ tass|pari 
aparaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ vÈkacÊraÑ paridahitvÈ 
punnÈgapupphasantharasadisaÑ sakhuraÑ ajinacammaÑ ekaÑsaÑ katvÈ 
jaÔÈ- 
______________________________________________________________ 
 1. (Tesu tassa) Abhi-®Ôha 1. 39 piÔÔhe. 2. Ca (sabbattha) 
 3. UsiramuÒjatiÓaÑ (I, Ka) 4. Patir|pabhogÈbhÈvo (SÊ) 
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maÓÉalaÑ paÔimuÒcitvÈ c|ÄÈya saddhiÑ niccalabhÈvakaraÓatthaÑ sÈras|ciÑ 
pavesetvÈ muttÈjÈlasadisÈya sikkÈya pavÈÄavaÓÓaÑ kuÓÉikaÑ odahitvÈ tÊsu 
ÔhÈnesu va~kaÑ kÈjaÑ ÈdÈya ekissÈ kÈjakoÔiyÈ kuÓÉikaÑ, ekissÈ 
a~kusapacchitidaÓÉakÈdÊni olaggetvÈ khÈrikÈjaÑ1 aÑse katvÈ dakkhiÓena 
hatthena kattaradaÓÉaÑ gahetvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ saÔÔhihatthe 
mahÈca~kame aparÈparaÑ ca~kamanto attano vesaÑ oloketvÈ “mayhaÑ 
manoratho matthakaÑ patto, sobhati vata me pabbajjÈ, 
BuddhapaccekabuddhÈdÊhi sabbehi dhÊrapurisehi2 vaÓÓitÈ thomitÈ ayaÑ 
pabbajjÈ nÈma, pahÊnaÑ me gihibandhanaÑ, nikkhantosmi nekkhammaÑ, 
laddhÈ me uttamapabbajjÈ, karissÈmi samaÓadhammaÑ, labhissÈmi 
maggaphalasukhan”ti ussÈhajÈto khÈrikÈjaÑ otÈretvÈ ca~kamavemajjhe 
muggavaÓÓasilÈpaÔÔe suvaÓÓapaÔimÈ viya nisinno divasabhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ 
sÈyanhasamayaÑ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ bidalamaÒcakapasse3 
kaÔÔhattharikÈya nipanno sarÊraÑ utuÑ gÈhÈpetvÈ balavapacc|se pabujjhitvÈ 
attano ÈgamanaÑ Èvajjesi “ahaÑ gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ disvÈ amitabhogaÑ 
anantayasaÑ pahÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ nekkhammagavesako hutvÈ 
pabbajito. Ito dÈni paÔÔhÈya pamÈdacÈraÑ4 carituÑ na vaÔÔati, pavivekaÒhi 
pahÈya vicarantaÑ micchÈvitakkamakkhikÈ khÈdanti, idÈni mayÈ 
vivekamanubr|hetuÑ vaÔÔati, ahaÒhi gharÈvÈsaÑ palibodhato disvÈ 
nikkhanto, ayaÒca manÈpÈ paÓÓasÈlÈ, beluvapakkavaÓÓÈ paribhaÓÉakatÈ5 
bh|mi, rajatavaÓÓÈ setabhittiyo, kapotapÈdavaÓÓaÑ paÓÓacchadanaÑ 
vicittattharaÓavaÓÓo bidalamaÒcako, nivÈsaphÈsukaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ, na 
etto atirekatarÈ viya me gehasampadÈ paÒÒÈyatÊ”ti paÓÓasÈlÈya dose 
vicinanto aÔÔha dose passi. 

 PaÓÓasÈlaparibhogasmiÑ hi aÔÔha ÈdÊnavÈ–mahÈsamÈrambhena 
dabbasambhÈre samodhÈnetvÈ karaÓapariyesanabhÈvo eko ÈdÊnavo, 
tiÓapaÓÓamattikÈsu patitÈsu tÈsaÑ punappunaÑ ÔhapetabbatÈya 
nibaddhajagganabhÈvo dutiyo, senÈsanaÑ nÈma mahallakassa pÈpuÓÈti, 
avelÈya vuÔÔhÈpiyamÈnassa cittekaggatÈ na hotÊti uÔÔhÈpanÊyabhÈvo tatiyo, 
sÊtuÓhÈdipaÔighÈtena kÈyassa sukhumÈlakaraÓabhÈvo 
______________________________________________________________ 
 1. KhÈribhÈraÑ (SÊ, I) 2. VÊrapurisehi (SÊ, I) 
 3. NisÊdanamaÒcakapasse, viraÄamaÒcakapasse (Ka) 4. PamÈdÈcÈraÑ (SÊ) 
 5. BeluvapakkavaÓÓaparibhaÓÉikatÈ (SÊ, I) 
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catuttho, gehaÑ paviÔÔhena yaÑkiÒci pÈpaÑ sakkÈ kÈtunti 
garahÈpaÔicchÈdanabhÈvo paÒcamo, “mayhan”ti pariggahakaraÓabhÈvo 
chaÔÔho, gehassa atthibhÈvo nÈmesa sadutiyakavÈso viyÈti sattamo, 
|kÈma~gula1gharagoÄikÈdÊnaÑ sÈdhÈraÓatÈya bahusÈdhÈraÓabhÈvo aÔÔhamo. 
Iti ime aÔÔha ÈdÊnave disvÈ mahÈsatto paÓÓasÈlaÑ pajahi. TenÈha 
“aÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ, pajahiÑ paÓÓasÈlakan”ti. 

 UpÈgamiÑ rukkham|laÑ, guÓe dasahupÈgatanti channaÑ paÔikkhipitvÈ 
dasahi guÓehi upetaÑ rukkham|laÑ upagatosmÊti vadati. Tatrime dasa 
guÓÈ–appasamÈrambhatÈ eko guÓo, upagamanamattakameva hi tattha 
hotÊti. AppaÔijagganatÈ dutiyo, taÑ hi sammaÔÔhampi asammaÔÔhampi 
paribhogaphÈsukaÑ hotiyeva. AnuÔÔhÈpanÊyabhÈvo tatiyo. GarahaÑ 
nappaÔicchÈdeti, tattha hi pÈpaÑ karonto lajjatÊti garahÈya 
appaÔicchannabhÈvo catuttho. AbbhokÈsavÈso viya kÈyaÑ na santhambhetÊti 
kÈyassa asanthambhanabhÈvo paÒcamo, pariggahakaraÓÈbhÈvo chaÔÔho, 
gehÈlayapaÔikkhepo sattamo. BahusÈdhÈraÓe gehe viya “paÔijaggissÈmi naÑ, 
nikkhamathÈ”ti nÊharaÓakÈbhÈvo aÔÔhamo, vasantassa sappÊtikabhÈvo 
navamo, rukkham|lasenÈsanassa gatagataÔÔhÈne sulabhatÈya 
anapekkhabhÈvo dasamoti ime dasaguÓe disvÈ rukkham|laÑ upagatosmÊti 
vadati. 

 ImÈni hi ettakÈni kÈraÓÈni sallakkhetvÈ mahÈsatto punadivase 
bhikkhÈya gÈmaÑ pÈvisi. Athassa sampattagÈme manussÈ mahantena 
ussÈhena bhikkhaÑ adaÑsu. So bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ assamaÑ Ègamma 
nisÊditvÈ cintesi “nÈhaÑ ‘ÈhÈraÑ labhÈmÊ’ti2 pabbajito, siniddhÈhÈro 
nÈmesa mÈnamadapurisamade vaÉÉheti, ÈhÈram|lakassa ca dukkhassa anto 
natthi, yann|nÈhaÑ vÈpitaropitadhaÒÒanibbattakaÑ ÈhÈraÑ pajahitvÈ 
pavattaphalabhojano bhaveyyan”ti. So tato paÔÔhÈya tathÈ katvÈ ghaÔento 
vÈyamanto sattÈhabbhantareyeva aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca abhiÒÒÈyo 
nibbattesi. Tena vuttaÑ– 

  “VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ, pajahiÑ niravasesato. 
  AnekaguÓasampannaÑ, pavattaphalamÈdiyiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma~kuÓa (SÊ, I) 2. ŒhÈraÑ na labhÈmÊti (Ka) 
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  TatthappadhÈnaÑ padahiÑ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame. 
  Abbhantaramhi sattÈhe, abhiÒÒÈbala pÈpuÓin”ti. 

 EvaÑ abhiÒÒÈbalaÑ patvÈ SumedhatÈpase samÈpattisukhena 
vÊtinÈmente DÊpa~karo nÈma SatthÈ loke udapÈdi. Tassa paÔisandhi 
jÈtibodhi1 dhammacakkappavattanesu sakalÈpi dasasahassilokadhÈtu 
sa~kampi sampakampi sampavedhi, mahÈviravaÑ ravi, dvattiÑsa 
pubbanimittÈni pÈturahesuÑ2. SumedhatÈpaso samÈpattisukhena 
vÊtinÈmento neva taÑ saddamassosi, na ca tÈni nimittÈni addasa. Tena 
vuttaÑ– 

  “EvaÑ me siddhippattassa, vasÊbh|tassa sÈsane. 
  DÊpa~karo nÈma Jino, uppajji LokanÈyako. 

  Uppajjante ca jÈyante, bujjhante dhammadesane. 
  Caturo nimitte nÈddasaÑ, jhÈnaratisamappito”ti. 

 TasmiÑ kÈle3 DÊpa~karadasabalo cat|hi khÊÓÈsavasatasahassehi 
parivuto anupubbena cÈrikaÑ caramÈno RammaÑ nÈma nagaraÑ patvÈ 
SudassanamahÈvihÈre paÔivasati. RammanagaravÈsino “DÊpa~karo kira 
samaÓissaro paramÈbhisambodhiÑ patvÈ pavattavaradhammacakko 
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno amhÈkaÑ RammanagaraÑ patvÈ 
SudassanamahÈvihÈre paÔivasatÊ”ti sutvÈ sappinavanÊtÈdÊni ceva bhesajjÈni 
vatthacchÈdanÈni ca gÈhÈpetvÈ gandhamÈlÈdihatthÈ yena Buddho, yena 
dhammo, yena saÑgho, tanninnÈ tappoÓÈ tappabbhÈrÈ hutvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ ekamantaÑ nisinnÈ 
dhammadesanaÑ sutvÈ svÈtanÈya nimantetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. 

 Te punadivase mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ nagaraÑ ala~karitvÈ Dasabalassa 
ÈgamanamaggaÑ ala~karontÈ udakabhinnaÔÔhÈnesu paÑsuÑ pakkhipitvÈ 
samaÑ bh|mitalaÑ katvÈ rajatapaÔÔavaÓÓaÑ vÈlukaÑ Èkiranti, lÈje ceva 
pupphÈni ca vikiranti, nÈnÈvirÈgehi vatthehi dhajapaÔÈke ussÈpenti, kadaliyo 
ceva puÓÓaghaÔapantiyo ca patiÔÔhÈpenti. TasmiÑ kÈle SumedhatÈpaso 
attano assamapadÈ ÈkÈsaÑ uggantvÈ tesaÑ manussÈnaÑ uparibhÈgena 
ÈkÈsena gacchanto te haÔÔhatuÔÔhe manusse disvÈ “kiÑ nu kho 
______________________________________________________________ 
 1. ...bodhippatta (Ka) 2. PÈturahaÑsu (SÊ) 3. TasmiÑ khaÓe (SÊ) 
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kÈraÓan”ti ÈkÈsato oruyha ekamantaÑ Ôhito manusse pucchi “ambho kassa 
tumhe idha visamaÑ maggaÑ1 ala~karothÈ”ti. Tena vuttaÑ– 

  “Paccantadesavisaye, nimantetvÈ TathÈgataÑ. 
  Tassa ÈgamanaÑ maggaÑ, sodhenti tuÔÔhamÈnasÈ. 

  AhaÑ tena samayena, nikkhamitvÈ sakassamÈ. 
  Dhunanto vÈkacÊrÈni, gacchÈmi ambare tadÈ. 

  VedajÈtaÑ janaÑ disvÈ, tuÔÔhahaÔÔhaÑ pamoditaÑ. 
  OrohitvÈna gaganÈ, manusse pucchi tÈvade.  

  ‘TuÔÔhahaÔÔho pamudito, vedajÈto mahÈjano. 
  Kassa sodhÊyati maggo, aÒjasaÑ vaÔumÈyanan’ti”. 

 ManussÈ ÈhaÑsu “bhante Sumedha na tvaÑ jÈnÈsi, DÊpa~karo Dasabalo 
SammÈsambuddho sambodhiÑ patvÈ pavattavaradhammacakko cÈrikaÑ 
caramÈno amhÈkaÑ nagaraÑ patvÈ SudassanamahÈvihÈre paÔivasati, mayaÑ 
taÑ BhagavantaÑ nimantayimha, tassetaÑ Buddhassa Bhagavato 
ÈgamanamaggaÑ ala~karomÈ”ti. Atha SumedhatÈpaso cintesi “Buddhoti kho 
ghosamattakampi loke dullabhaÑ, pageva BuddhuppÈdo, mayÈpi imehi 
manussehi saddhiÑ Dasabalassa maggaÑ ala~karituÑ vaÔÔatÊ”ti. So te 
manusse Èha “sace bho tumhe etaÑ maggaÑ Buddhassa ala~karotha, 
mayhampi ekaÑ okÈsaÑ detha, ahampi tumhehi saddhiÑ maggaÑ 
ala~karissÈmÊ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “SumedhatÈpaso iddhimÈ”ti 
jÈnantÈ udakabhinnokÈsaÑ sallakkhetvÈ “tvaÑ imaÑ ÔhÈnaÑ ala~karohÊ”ti 
adaÑsu. Sumedho BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ gahetvÈ cintesi “ahaÑ imaÑ 
okÈsaÑ iddhiyÈ ala~karituÑ pahomi, evaÑ ala~kato2 na maÑ paritosessati, 
ajja3 mayÈ kÈyaveyyÈvaccaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti paÑsuÑ ÈharitvÈ tasmiÑ 
padese pakkhipi. 

 Tassa tasmiÑ padese aniÔÔhiteyeva DÊpa~karadasabalo 
mahÈnubhÈvÈnaÑ chaÄabhiÒÒÈnaÑ khÊÓÈsavÈnaÑ cat|hi satasahassehi 
parivuto devatÈsu dibbagandhamÈlÈdÊhi p|jayantÈsu dibbaturiyehi 
vajjantÈsu dibbasa~gÊtesu pavattentesu manussesu mÈnusakehi 
gandhamÈlÈdÊhi ceva 
______________________________________________________________ 
 1. ImaÑ maggaÑ (SÊ, I) 2. Ala~katopi (I, Ka) 3. Ettha (SÊ), ajja ettha (I) 
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turiyehi ca p|jayantesu anopamÈya1 BuddhalÊlÈya2 manosilÈtale 
vijambhamÈno sÊho viya taÑ ala~katapaÔiyattaÑ maggaÑ paÔipajji. 
SumedhatÈpaso akkhÊni ummÊletvÈ ala~katamaggena Ègacchantassa 
Dasabalassa dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ asÊtiyÈ 
anubyaÒjanehi anuraÒjitaÑ byÈmappabhÈya samparivÈritaÑ 
maÓivaÓÓagaganatale nÈnappakÈrÈ vijjulatÈ viya ÈveÄÈveÄabh|tÈ ceva 
yugaÄayugaÄabh|tÈ ca chabbaÓÓaghanabuddharasmiyo vissajjentaÑ 
r|pasobhaggappattaÑ attabhÈvaÑ oloketvÈ “ajja mayÈ Dasabalassa 
jÊvitapariccÈgaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, mÈ BhagavÈ kalalaÑ akkami, 
maÓiphalakasetuÑ pana akkamanto viya saddhiÑ cat|hi 
khÊÓÈsavasatasahassehi mama piÔÔhiÑ maddamÈno gacchatu, taÑ me 
bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti kese mocetvÈ 
ajinacammajaÔÈmaÓÉalavÈkacÊrÈni kÈÄavaÓÓe kalale pattharitvÈ 
maÓiphalakasetu viya kalalapiÔÔhe nipajji. Tena vuttaÑ– 

  “Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu, ‘Buddho loke anuttaro. 
  DÊpa~karo nÈma Jino, uppajji LokanÈyako. 
  Tassa sodhÊyati maggo, aÒjasaÑ vaÔumÈyanaÑ’. 

  BuddhotivacanaÑ3 sutvÈna, pÊti uppajji tÈvade. 
  Buddho Buddhoti kathayanto, somanassaÑ pavedayiÑ. 

  Tattha ÔhatvÈ vicintesiÑ, tuÔÔho saÑviggamÈnaso. 
  ‘Idha bÊjÈni ropissaÑ, khaÓo ve mÈ upaccagÈ’. 

  Yadi Buddhassa sodhetha, ekokÈsaÑ dadÈtha me. 
  Ahampi sodhayissÈmi, aÒjasaÑ vaÔumÈyanaÑ. 

  AdaÑsu te mamokÈsaÑ, sodhetuÑ aÒjasaÑ tadÈ. 
  Buddho Buddhoti cintento, maggaÑ sodhemahaÑ tadÈ. 

  AniÔÔhite mamokÈse, DÊpa~karo MahÈmuni. 
  Cat|hi satasahassehi, chaÄabhiÒÒehi tÈdihi. 
  KhÊÓÈsavehi vimalehi, paÔipajji aÒjasaÑ Jino. 
______________________________________________________________ 
 1. AnantÈya (Ka) 2. BuddhalÊÄÈya (SÊ, I) 3. Buddhoti mama (SÊ, I) 
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  PaccuggamanÈ vattanti, vajjanti bheriyo bah|. 
  ŒmoditÈ naramar|, sÈdhukÈraÑ pavattayuÑ. 

  DevÈ manusse passanti, manussÈpi ca devatÈ. 
  Ubhopi te paÒjalikÈ, anuyanti TathÈgataÑ. 

  DevÈ dibbehi turiyehi, manussÈ mÈnusehi ca. 
  Ubhopi te vajjayantÈ, anuyanti TathÈgataÑ. 

  DibbaÑ mandÈravaÑ pupphaÑ, padumaÑ pÈrichattakaÑ. 
  DisodisaÑ okiranti, ÈkÈsanabhagatÈ1 mar|. 

  DibbaÑ candanacuÓÓaÒca, varagandhaÒca kevalaÑ. 
  DisodisaÑ okiranti, ÈkÈsanabhagatÈ mar|. 

  CampakaÑ salalaÑ nÊpaÑ, nÈgapunnÈgaketakaÑ. 
  DisodisaÑ ukkhipanti, bh|mitalagatÈ narÈ. 

  Kese muÒcitvÈhaÑ tattha, vÈkacÊraÒca cammakaÑ. 
  Kalale pattharitvÈna, avakujjo nipajja’haÑ. 

  AkkamitvÈna maÑ Buddho, saha sissehi gacchatu.  
  MÈ naÑ kalale akkamittha, hitÈya me bhavissatÊ”ti. 

 So pana kalalapiÔÔhe nipannakova puna akkhÊni ummÊletvÈ 
DÊpa~karadasabalassa BuddhasiriÑ sampassamÈno evaÑ cintesi “sace ahaÑ 
iccheyyaÑ, sabbakilese jhÈpetvÈ saÑghanavako hutvÈ RammanagaraÑ 
paviseyyaÑ, aÒÒÈtakavesena pana me kilese jhÈpetvÈ nibbÈnappattiyÈ 
kiccaÑ natthi, yann|nÈhaÑ DÊpa~karadasabalo viya paramÈbhisambodhiÑ 
patvÈ dhammanÈvaÑ ÈropetvÈ mahÈjanaÑ saÑsÈrasÈgarÈ uttÈretvÈ pacchÈ 
parinibbÈyeyyaÑ, idaÑ mayhaÑ patir|pan”ti. Tato aÔÔha dhamme 
samodhÈnetvÈ BuddhabhÈvÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipajji. Tena vuttaÑ– 

  “PathaviyaÑ nipannassa, evaÑ me Èsi cetaso. 
  ‘IcchamÈno ahaÑ ajja, kilese jhÈpaye mama2. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkÈsena gatÈ (I) 2. Sodhaye mama (Ka) 
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  KiÑ me aÒÒÈtavesena, dhammaÑ sacchikatenidha. 

  SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, Buddho hessaÑ sadevake.   

  KiÑ me ekena tiÓÓena, purisena thÈmadassinÈ. 

  SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, santÈressaÑ sadevakaÑ. 

  IminÈ me adhikÈrena, katena purisuttame. 

  SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, tÈremi janataÑ bahuÑ. 

  SaÑsÈrasotaÑ chinditvÈ, viddhaÑsetvÈ tayo bhave. 

  DhammanÈvaÑ samÈruyha, santÈressaÑ sadevakan’ti”. 

 YasmÈ pana BuddhattaÑ patthentassa– 

  ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.  

  PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ. 

  AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊti. 

 ManussattabhÈvasmiÑyeva hi ÔhatvÈ BuddhattaÑ patthentassa patthanÈ 

samijjhati, nÈgassa vÈ supaÓÓassa vÈ devatÈya vÈ sakkassa vÈ patthanÈ no 

samijjhati. ManussattabhÈvepi purisali~ge Ôhitasseva patthanÈ samijjhati, 

itthiyÈ vÈ paÓÉakanapuÑsaka-ubhatobyaÒjanakÈnaÑ vÈ no samijjhati. 

Purisassapi tasmiÑ attabhÈve arahattappattiyÈ hetusampannasseva patthanÈ 

samijjhati, no itarassa. HetusampannassÈpi jÊvamÈnabuddhasseva santike 

patthentasseva patthanÈ samijjhati, parinibbute Buddhe cetiyasantike vÈ 

bodhim|le vÈ patthentassa na samijjhati. BuddhÈnaÑ santike patthentassapi 

pabbajjÈli~ge Ôhitasseva samijjhati, no gihili~ge Ôhitassa. Pabbajitassapi 

paÒcÈbhiÒÒÈ-aÔÔhasamÈpattilÈbhinoyeva samijjhati, na imÈya guÓasampattiyÈ 

virahitassa. GuÓasampannenapi yena attano jÊvitaÑ BuddhÈnaÑ pariccattaÑ 

hoti, tasseva iminÈ adhikÈrena adhikÈrasampannassa samijjhati, na itarassa. 

AdhikÈrasampannassÈpi yassa BuddhakÈrakadhammÈnaÑ atthÈya mahanto 

chando ca ussÈho ca vÈyÈmo ca pariyeÔÔhi ca, tasseva samijjhati, na itarassa. 
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 TatridaÑ chandamahantatÈya opammaÑ–sace hi evamassa yo 
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ ekodakÊbh|taÑ attano bÈhubalena uttaritvÈ1 pÈraÑ 
gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo vÈ pana 
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ veÄugumbasaÒchannaÑ viy|hitvÈ2 madditvÈ 
padasÈ gacchanto pÈraÑ gantuÑ samattho, so BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo vÈ 
pana sakalacakkavÈÄagabbhaÑ sattiyo ÈkoÔetvÈ nirantaraÑ 
sattiphalasamÈkiÓÓaÑ padasÈ akkamamÈno pÈraÑ gantuÑ samattho, so 
BuddhattaÑ pÈpuÓÈti. Yo vÈ pana sakalacakkavÈÄagabbhaÑ 
vÊtaccita~gÈrabharitaÑ pÈdehi maddamÈno3 pÈraÑ gantuÑ samattho, so 
BuddhattaÑ pÈpuÓÈtÊti. Yo etesu ekampi attano dukkaraÑ na maÒÒati, 
“ahaÑ etampi taritvÈ vÈ gantvÈ vÈ pÈraÑ gamissÈmÊ”ti4 evaÑ mahantena 
chandena ca ussÈhena ca vÈyÈmena ca pariyeÔÔhiyÈ ca samannÈgato hoti, 
etasseva patthanÈ samijjhati, na itarassa. TasmÈ SumedhatÈpaso5 ime aÔÔha 
dhamme samodhÈnetvÈva BuddhabhÈvÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipajji. 

 DÊpa~karopi BhagavÈ ÈgantvÈ SumedhatÈpasassa sÊsabhÈge ÔhatvÈ 
maÓisÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔento viya paÒcavaÓÓapasÈdasampannÈni akkhÊni 
ummÊletvÈ kalalapiÔÔhe nipannaÑ SumedhatÈpasaÑ disvÈ “ayaÑ tÈpaso 
BuddhattÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipanno, samijjhissati nu kho etassa 
patthanÈ, udÈhu no”ti anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ upadhÈrento “ito 
kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni atikkamitvÈ ayaÑ Gotamo 
nÈma Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ Ôhitakova parisamajjhe byÈkÈsi “passatha 
no tumhe imaÑ uggatapaÑ tÈpasaÑ kalalapiÔÔhe nipannan”ti. EvaÑ 
bhanteti. AyaÑ BuddhattÈya abhinÊhÈraÑ katvÈ nipanno, samijjhissati 
imassa patthanÈ, ayaÑ hi ito kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ 
asa~khyeyyÈnaÑ matthake Gotamo nÈma Buddho bhavissati. TasmiÑ 
panassa attabhÈve Kapilavatthu nÈma nagaraÑ nivÈso bhavissati, MÈyÈ 
nÈma devÊ mÈtÈ, Suddhodano nÈma rÈjÈ pitÈ, aggasÈvako Upatisso nÈma 
thero6, dutiyasÈvako7 Kolito nÈma, BuddhupaÔÔhÈko Œnando nÈma, 
aggasÈvikÈ KhemÈ nÈma therÊ, dutiyasÈvikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PataritvÈ (SÊ) 2. By|hitvÈ (Ka) 3. AkkamamÈno (SÊ) 
 4. GahessÈmÊti (SÊ) 5. SumedhatÈpaso pana (SÊ) 
 6. Upatisso nÈma thero aggasÈvako (SÊ) 7. Dutiya-aggasÈvako (SÊ) 
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UppalavaÓÓÈ nÈma therÊ bhavissati, ayaÑ paripakkaÒÈÓo 
mahÈbhinikkhamanaÑ katvÈ mahÈpadhÈnaÑ padahitvÈ nigrodharukkham|le 
pÈyÈsaÑ paÔiggahetvÈ NeraÒjarÈya tÊre paribhuÒjitvÈ BodhimaÓÉaÑ Èruyha 
assattharukkham|le abhisambujjhissatÊti. Tena vuttaÑ– 

  “DÊpa~karo Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
  UssÊsake maÑ ÔhatvÈna, idaÑ vacanamabravi. 

  ‘Passatha imaÑ tÈpasaÑ, jaÔilaÑ uggatÈpanaÑ. 
  Aparimeyye ito kappe, Buddho loke bhavissati. 

  Ahu kapilavhayÈ rammÈ, nikkhamitvÈ TathÈgato. 
  PadhÈnaÑ padahitvÈna, katvÈ dukkarakÈrikaÑ. 

  AjapÈlarukkham|le, nisÊditvÈ TathÈgato. 
  Tattha pÈyÈsaÑ paggayha, NeraÒjaramupehiti. 

  NeraÒjarÈya tÊramhi, pÈyÈsaÑ ada so Jino. 
  PaÔiyattavaramaggena, bodhim|lamupehiti. 

  Tato padakkhiÓaÑ katvÈ, BodhimaÓÉaÑ anuttaro. 
  Assattharukkham|lamhi, bujjhissati mahÈyaso. 

  Imassa janikÈ mÈtÈ, MÈyÈ nÈma bhavissati. 
  PitÈ Suddhodano nÈma, ayaÑ hessati Gotamo. 

  AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ, santacittÈ samÈhitÈ. 
  Kolito Upatisso ca, aggÈ hessanti sÈvakÈ. 
  Œnando nÈmupaÔÔhÈko, upaÔÔhissati taÑ1 JinaÑ. 

  KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, aggÈ hessanti sÈvikÈ. 
  AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ, santacittÈ samÈhitÈ. 
  Bodhi tassa Bhagavato, assatthoti pavuccatÊ’ti”2. 

 TaÑ sutvÈ SumedhatÈpaso “mayhaÑ kira patthanÈ samijjhissatÊ”ti 
somanassappatto ahosi. MahÈjano DÊpa~karadasabalassa vacanaÑ sutvÈ 
“SumedhatÈpaso kira BuddhabÊjaÑ Buddha~kuro”ti haÔÔhatuÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. UpaÔÔhissatimaÑ (Ka) 2. Khu 4. 311 BuddhavaÑse. 
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ahosi. EvaÒcassa ahosi “yathÈ nÈma manussÈ nadiÑ tarantÈ ujukena titthena 
uttarituÑ asakkontÈ heÔÔhÈtitthena uttaranti, evameva mayampi 
DÊpa~karadasabalassa sÈsane maggaphalaÑ alabhamÈnÈ anÈgate yadÈ tvaÑ 
Buddho bhavissasi, tadÈ tava sammukhÈ maggaphalaÑ sacchikÈtuÑ 
samatthÈ bhaveyyÈmÈ”ti patthanaÑ ÔhapayiÑsu. DÊpa~karadasabalopi 
bodhisattaÑ pasaÑsitvÈ aÔÔhapupphamuÔÔhÊhi p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi, tepi catusatasahassasa~khÈ khÊÓÈsavÈ bodhisattaÑ gandhehi ca 
mÈlÈhi1 ca p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. DevamanussÈ pana 
tatheva p|jetvÈ vanditvÈ pakkantÈ. 

 Bodhisatto sabbesaÑ paÔikkantakÈle sayanÈ vuÔÔhÈya “pÈramiyo 
vicinissÈmÊ”ti puppharÈsimatthake palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. EvaÑ nisinne 
bodhisatte sakaladasasahassacakkavÈÄe devatÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ “ayya 
SumedhatÈpasa porÈÓakabodhisattÈnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ‘pÈramiyo 
vicinissÈmÈ’ti nisinnakÈle yÈni pubbanimittÈni nÈma paÒÒÈyanti, tÈni 
sabbÈnipi ajja pÈtubh|tÈni, nissaÑsayena tvaÑ Buddho bhavissasi, 
mayametaÑ jÈnÈma ‘yassetÈni nimittÈni paÒÒÈyanti, ekantena so Buddho 
hoti’, tvaÑ attano vÊriyaÑ daÄhaÑ katvÈ paggaÓhÈ”ti bodhisattaÑ 
nÈnappakÈrÈhi thutÊhi abhitthaviÑsu. Tena vuttaÑ– 

  “IdaÑ sutvÈna vacanaÑ, asamassa Mahesino. 
  ŒmoditÈ naramar|, BuddhabÊjaÑ kira ayaÑ. 

  UkkuÔÔhisaddÈ vattanti, apphoÔenti hasanti ca. 
  KataÒjalÊ namassanti, dasasahassÊ sadevakÈ. 

  Yadimassa LokanÈthassa, virajjhissÈma sÈsanaÑ. 
  AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ imaÑ. 

  YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ, paÔititthaÑ virajjhiya. 
  HeÔÔhÈ titthe gahetvÈna, uttaranti mahÈnadiÑ. 

  Evameva mayaÑ sabbe, yadi muÒcÈmimaÑ JinaÑ. 
  AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ imaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈlÈdÊhi (Ka) 
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  DÊpa~karo Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
  Mama kammaÑ pakittetvÈ, dakkhiÓaÑ pÈdamuddhari. 

  Ye tatthÈsuÑ jinaputtÈ, sabbe1 padakkhiÓamakaÑsu maÑ. 
  NarÈ nÈgÈ ca gandhabbÈ2, abhivÈdetvÈna pakkamuÑ. 

  DassanaÑ me atikkante, sasaÑghe LokanÈyake. 
  3HaÔÔhatuÔÔhena cittena, ÈsanÈ vuÔÔhahiÑ tadÈ3. 

  Sukhena sukhito homi, pÈmojjena pamodito. 
  PÊtiyÈ ca abhissanno, palla~kaÑ ÈbhujiÑ tadÈ. 

  Palla~kena nisÊditvÈ, evaÑ cintesa’haÑ tadÈ. 
  ‘VasÊbh|to ahaÑ jhÈne, abhiÒÒÈpÈramiÑ gato. 

  Dasasahassilokamhi4, isayo natthi me samÈ. 
  Asamo iddhidhammesu, alabhiÑ ÊdisaÑ sukhaÑ’. 

  Palla~kÈbhujane mayhaÑ, dasasahassÈdhivÈsino. 
  MahÈnÈdaÑ pavattesuÑ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  YÈ pubbe bodhisattÈnaÑ, palla~kavaramÈbhuje. 
  NimittÈni padissanti, tÈni ajja padissare. 

  SÊtaÑ byapagataÑ hoti, uÓhaÒca upasammati. 
  TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  DasasahassÊ lokadhÈt|, nissaddÈ honti nirÈkulÈ. 
  TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  MahÈvÈtÈ na vÈyanti, na sandanti savantiyo. 
  TÈni ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  ThalajÈ dakajÈ pupphÈ, sabbe pupphanti tÈvade. 
  Tepajja pupphitÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  LatÈ vÈ yadi vÈ rukkhÈ, phalabhÈrÈ honti tÈvade. 
  Tepajja phalitÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ padaÑ BuddhavaÑse natthi. 2. DevÈ manussÈ asurÈ ca (BuddhavaÑse) 
 3-3. SayanÈ vuÔÔhahitvÈna, palla~kaÑ ÈbhujiÑ tadÈ (BuddhavaÑse) 
 4. Sahassiyamhi lokamhi (SÊ, Ka) 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈ 23 

  ŒkÈsaÔÔhÈ ca bh|maÔÔhÈ, ratanÈ jotanti tÈvade. 
  Tepajja ratanÈ jotanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  MÈnusakÈ ca dibbÈ ca, turiyÈ vajjanti tÈvade. 
  Tepajjubho abhiravanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  VicittapupphÈ gaganÈ, abhivassanti tÈvade. 
  Tepi ajja pavassanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  MahÈsamuddo Èbhujati, dasasahassÊ pakampati. 
  Tepajjubho abhiravanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  Nirayepi dasasahasse, aggÊ nibbanti tÈvade. 
  Tepajja nibbutÈ aggÊ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  Vimalo hoti s|riyo, sabbÈ dissanti tÈrakÈ. 
  Tepi ajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  AnovaÔÔhena udakaÑ, mahiyÈ ubbhijji tÈvade. 
  Tampajjubbhijjate mahiyÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  TÈrÈgaÓÈ virocanti, nakkhattÈ gaganamaÓÉale. 
  VisÈkhÈ candimÈyuttÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  BilÈsayÈ darÊsayÈ, nikkhamanti sakÈsayÈ. 
  Tepajja ÈsayÈ chuddhÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  Na hoti arati sattÈnaÑ, santuÔÔhÈ honti tÈvade. 
  Tepajja sabbe santuÔÔhÈ, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  RogÈ tadupasammanti, jighacchÈ ca vinassati. 
  TÈnipajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  RÈgo tadÈ tanu hoti, doso moho vinassati. 
  Tepajja vigatÈ sabbe, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  BhayaÑ tadÈ na bhavati, ajjapetaÑ padissati. 
  Tena li~gena jÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 
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  Rajo nuddhaÑsati uddhaÑ, ajjapetaÑ padissati. 
  Tena li~gena jÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  AniÔÔhagandho pakkamati, dibbagandho pavÈyati. 
  Sopajja vÈyati gandho, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  Sabbe devÈ padissanti, ÔhapayitvÈ ar|pino. 
  Tepajja sabbe dissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  YÈvatÈ nirayÈ nÈma, sabbe dissanti tÈvade. 
  Tepajja sabbe dissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  KuÔÔÈ kavÈÔÈ selÈ ca, na hontÈvaraÓÈ tadÈ. 
  ŒkÈsabh|tÈ tepajja, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  CutÊ ca upapatti ca, khaÓe tasmiÑ na vijjati. 
  TÈnipajja padissanti, dhuvaÑ Buddho bhavissasi. 

  DaÄhaÑ paggaÓha vÊriyaÑ, mÈ nivatta abhikkama. 
  MayampetaÑ vijÈnÈma, dhuvaÑ Buddho bhavissasÊ”ti1. 

 Bodhisatto DÊpa~karadasabalassa ca dasasahassacakkavÈÄadevatÈnaÒca 
vacanaÑ sutvÈ bhiyyoso mattÈya saÒjÈtussÈho hutvÈ cintesi “BuddhÈ nÈma 
amoghavacanÈ, natthi BuddhÈnaÑ kathÈya aÒÒathattaÑ. YathÈ hi ÈkÈse 
khittaleÉÉussa patanaÑ dhuvaÑ, jÈtassa maraÓaÑ, rattikkhaye 
s|riyuggamanaÑ2, ÈsayÈ nikkhantasÊhassa sÊhanÈdanadanaÑ, garugabbhÈya 
itthiyÈ bhÈramoropanaÑ dhuvaÑ avassambhÈvÊ, evameva BuddhÈnaÑ 
vacanaÑ nÈma dhuvaÑ amoghaÑ, addhÈ ahaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti. Tena 
vuttaÑ– 

  “Buddhassa vacanaÑ sutvÈ, dasasahassÊna c|bhayaÑ. 
  TuÔÔhahaÔÔho pamodito, evaÑ cintesa’haÑ tadÈ. 

  AdvejjhavacanÈ BuddhÈ, amoghavacanÈ JinÈ. 
  VitathaÑ natthi BuddhÈnaÑ, dhuvaÑ Buddho bhavÈmahaÑ. 

  YathÈ khittaÑ nabhe leÉÉu, dhuvaÑ patati bh|miyaÑ. 
  Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ. 
  VitathaÑ natthi BuddhÈnaÑ, dhuvaÑ Buddho bhavÈmahaÑ3. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 312 BuddhavaÑse. 2. AruÓe uggate s|riyassuÔÔhÈnaÑ (SÊ, Ka) 
 3. IdaÑ pÈdadvayaÑ natthi JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ. 
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  YathÈpi sabbasattÈnaÑ, maraÓaÑ dhuvasassataÑ. 
  Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ vacanaÑ dhuvasassataÑ. 

  YathÈ rattikkhaye patte, s|riyuggamanaÑ dhuvaÑ. 
  Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ.  

  YathÈ nikkhantasayanassa, sÊhassa nadanaÑ dhuvaÑ. 
  Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassataÑ. 

  YathÈ ÈpannasattÈnaÑ, bhÈramoropanaÑ dhuvaÑ. 
  Tatheva BuddhaseÔÔhÈnaÑ, vacanaÑ dhuvasassatan”ti1. 

 So “dhuvÈhaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti evaÑ katasanniÔÔhÈno 
BuddhakÈrake dhamme upadhÈretuÑ “kahaÑ nu kho BuddhakÈrakÈ 
dhammÈ, kiÑ uddhaÑ, udÈhu adho, disÈvidisÈs|”ti anukkamena sakalaÑ 
dhammadhÈtuÑ vicinanto porÈÓakabodhisattehi ÈsevitanisevitaÑ paÔhamaÑ 
dÈnapÈramiÑ disvÈ evaÑ attÈnaÑ ovadi “SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya 
paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ p|reyyÈsi. YathÈ hi nikkujjito udakakumbho 
nissesaÑ katvÈ udakaÑ vamatiyeva, na paccÈharati, evameva dhanaÑ vÈ 
yasaÑ vÈ puttadÈraÑ vÈ a~gapacca~gaÑ vÈ anoloketvÈ sampattayÈcakÈnaÑ 
sabbaÑ icchiticchitaÑ nissesaÑ katvÈ dadamÈno bodhim|le nisÊditvÈ 
Buddho bhavissasÊ”ti paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. 
Tena vuttaÑ– 

  “Handa Buddhakare dhamme, vicinÈmi ito cito. 
  UddhaÑ adho dasa disÈ, yÈvatÈ dhammadhÈtuyÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, anuciÓÓaÑ mahÈpathaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ paÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  DÈnapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈpi kumbho sampuÓÓo, yassa kassaci adhokato. 
  Vamatevu’dakaÑ nissesaÑ, na tattha parirakkhati. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 315 BuddhavaÑse. 
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  Tatheva yÈcake disvÈ, hÊnamukkaÔÔhamajjhime. 
  DadÈhi dÈnaÑ nissesaÑ, kumbho viya adhokato”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya sÊlapÈramimpi p|reyyÈsi. YathÈ hi 
camarÊ migo nÈma jÊvitaÑ anoloketvÈ attano vÈlameva rakkhati, evaÑ 
tvampi ito paÔÔhÈya jÊvitampi anoloketvÈ sÊlameva rakkhamÈno Buddho 
bhavissasÊ”ti dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, dutiyaÑ sÊlapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ dutiyaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  SÊlapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈpi camarÊ vÈlaÑ, kismiÒci paÔilaggitaÑ.  
  Upeti maraÓaÑ tattha, na vikopeti vÈladhiÑ. 

  Tatheva cat|su bh|mÊsu, sÊlÈni parip|raya. 
  Parirakkha sadÈ2 sÊlaÑ, camarÊ viya vÈladhin”ti3. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato tatiyaÑ nekkhammapÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya nekkhammapÈramimpi p|reyyÈsi. YathÈ 
hi ciraÑ bandhanÈgÈre vasamÈno puriso na tattha sinehaÑ karoti, atha kho 
ukkaÓÔhatiyeva, avasitukÈmo hoti, evameva tvampi sabbabhave 
bandhanÈgÈrasadise katvÈ sabbabhavehi ukkaÓÔhito muccitukÈmo hutvÈ 
nekkhammÈbhimukhova hohi. EvaÑ Buddho bhavissasÊ”ti tatiyaÑ 
nekkhammapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 315 BuddhavaÑse. 2. SabbadÈ (SÊ) 3. Khu 4. 316 BuddhavaÑse. 
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  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, tatiyaÑ nekkhammapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ.  

  ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  NekkhammapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈ andughare puriso, ciravuttho dukhaÔÔito. 
  Na tattha rÈgaÑ janeti, muttimeva gavesati. 

  Tatheva tvaÑ sabbabhave, passa andugharaÑ viya. 
  NekkhammÈbhimukho hohi, bhavato parimuttiyÈ”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato catutthaÑ paÒÒÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya paÒÒÈpÈramimpi p|reyyÈsi. 
HÊnamajjhimukkaÔÔhesu kaÒci avajjetvÈ sabbepi paÓÉite upasa~kamitvÈ 
paÒhaÑ puccheyyÈsi. YathÈ hi piÓÉapÈtiko bhikkhu hÊnÈdibhedesu kulesu 
kiÒci avajjetvÈ paÔipÈÔiyÈ piÓÉÈya caranto khippaÑ yÈpanaÑ labhati, evaÑ 
tvampi sabbapaÓÉite upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanto Buddho 
bhavissasÊ”ti catutthaÑ paÒÒÈpÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena 
vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, catutthaÑ paÒÒÈpÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ catutthaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  PaÒÒÈpÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈpi bhikkhu bhikkhanto, hÊnamukkaÔÔhamajjhime. 
  KulÈni na vivajjento, evaÑ labhati yÈpanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 316 piÔÔhe. 
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  Tatheva tvaÑ sabbakÈlaÑ, paripucchaÑ budhaÑ janaÑ. 
  PaÒÒÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato paÒcamaÑ vÊriyapÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya vÊriyapÈramimpi p|reyyÈsi, yathÈ hi 
sÊho migarÈjÈ sabbiriyÈpathesu daÄhavÊriyo hoti, evaÑ tvampi sabbabhavesu 
sabbiriyÈpathesu daÄhavÊriyo anolÊnavÊriyo samÈno Buddho bhavissasÊ”ti 
paÒcamaÑ vÊriyapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, paÒcamaÑ vÊriyapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ paÒcamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  VÊriyapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈpi sÊho migarÈjÈ, nisajjaÔÔhÈnaca~kame. 
  AlÊnavÊriyo hoti, paggahitamano sadÈ. 

  Tatheva tvaÑ sabbabhave, paggaÓha vÊriyaÑ daÄhaÑ. 
  VÊriyapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti2. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato chaÔÔhaÑ khanti pÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya khantipÈramimpi p|reyyÈsi, 
sammÈnanepi avamÈnanepi khamova bhaveyyÈsi. YathÈ hi pathaviyaÑ 
nÈma sucimpi nikkhipanti asucimpi, na tena pathavÊ sinehaÑ paÔighaÑ 
karoti, khamati sahati adhivÈsetiyeva, evameva tvampi sammÈnanepi 
avamÈnanepi khamova samÈno Buddho bhavissasÊ”ti chaÔÔhaÑ 
khantipÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 316 BuddhavaÑse. 2. Khu 4. 317 BuddhavaÑse. 
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  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, chaÔÔhamaÑ khantipÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ chaÔÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  Tattha advejjhamÈnaso, sambodhiÑ pÈpuÓissasi. 

  YathÈpi pathavÊ nÈma, sucimpi asucimpi ca. 
  SabbaÑ sahati nikkhepaÑ, na karoti paÔighaÑ tayÈ. 

  Tatheva tvampi sabbesaÑ, sammÈnÈvamÈnakkhamo. 
  KhantipÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato sattamaÑ saccapÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya saccapÈramimpi p|reyyÈsi, asaniyÈ 
matthake patamÈnÈyapi dhanÈdÊnaÑ atthÈya chandÈdÊnaÑ vasena 
sampajÈnamusÈvÈdaÑ nÈma mÈ bhÈsi. YathÈ hi osadhÊ tÈrakÈ nÈma sabba-
ut|su attano gamanavÊthiÑ jahitvÈ aÒÒÈya vÊthiyÈ na gacchati, sakavÊthiyÈva 
gacchati, evameva tvampi saccaÑ pahÈya musÈvÈdaÑ nÈma avadantoyeva 
Buddho bhavissasÊ”ti sattamaÑ saccapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena 
vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, sattamaÑ saccapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ sattamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  Tattha advejjhavacano, sambodhiÑ pÈpuÓissasi. 

  YathÈpi osadhÊ nÈma, tulÈbh|tÈ sadevake. 
  Samaye utuvasse vÈ, na vokkamati vÊthito. 

  Tatheva tvampi saccesu, mÈ vokkamasi2 vÊthito. 
  SaccapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 317 BuddhavaÑse. 2. MÈ vokkama hi (BuddhavaÑse) 
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 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya adhiÔÔhÈnapÈramimpi p|reyyÈsi, yaÑ 
adhiÔÔhÈsi, tasmiÑ adhiÔÔhÈne niccalova bhaveyyÈsi. YathÈ hi pabbato nÈma 
sabbÈsu disÈsu vÈtehi pahaÔo na kampati na calati, attano ÔhÈneyeva tiÔÔhati, 
evameva tvampi attano adhiÔÔhÈne niccalo hontova buddho bhavissasÊ”ti 
aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, aÔÔhamaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ aÔÔhamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  Tattha tvaÑ acalo hutvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasi. 

  YathÈpi pabbato selo, acalo suppatiÔÔhito. 
  Na kampati bhusavÈtehi, sakaÔÔhÈneva tiÔÔhati. 

  Tatheva tvampi adhiÔÔhÈne, sabbadÈ acalo bhava. 
  AdhiÔÔhÈnapÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato navamaÑ mettÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya mettÈpÈramimpi p|reyyÈsi, hitesupi 
ahitesupi ekacitto bhaveyyÈsi. YathÈ hi udakaÑ nÈma pÈpajanassapi 
kalyÈÓajanassapi sÊtabhÈvaÑ ekasadisaÑ katvÈ pharati, evameva tvampi 
sabbesu sattesu mettacittena ekacittova honto Buddho bhavissasÊ”ti 
navamaÑ mettÈpÈramiÑ daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, navamaÑ mettÈpÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 318 BuddhavaÑse. 
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  ImaÑ tvaÑ navamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  MettÈya asamo hohi, yadi bodhiÑ pattumicchasi. 

  YathÈpi udakaÑ nÈma, kalyÈÓe pÈpake jane. 
  SamaÑ pharati sÊtena, pavÈheti rajomalaÑ. 

  Tatheva tvampi hitÈhite, samaÑ mettÈya bhÈvaya. 
  MettÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1. 

 Athassa “na ettakeheva BuddhakÈrakadhammehi bhavitabban”ti 
uttarimpi upadhÈrayato dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ disvÈ etadahosi 
“SumedhapaÓÉita tvaÑ ito paÔÔhÈya upekkhÈpÈramimpi p|reyyÈsi, sukhepi 
dukkhepi majjhattova bhaveyyÈsi. YathÈ hi pathavÊ nÈma sucimpi asucimpi 
pakkhipamÈne majjhattÈva hoti, evameva tvampi sukhadukkhesu2 
majjhattova honto Buddho bhavissasÊ”ti dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ daÄhaÑ 
katvÈ adhiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Na hete ettakÈyeva, BuddhadhammÈ bhavissare. 
  AÒÒepi vicinissÈmi, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 

  Vicinanto tadÈ dakkhiÑ, dasamaÑ upekkhÈpÈramiÑ. 
  Pubbakehi MahesÊhi, ÈsevitanisevitaÑ. 

  ImaÑ tvaÑ dasamaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya. 
  TulÈbh|to daÄho hutvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasi. 

  YathÈpi pathavÊ nÈma, nikkhittaÑ asuciÑ suciÑ. 
  Upekkhati ubhopete, kopÈnunayavajjitÈ. 

  Tatheva tvampi sukhadukkhe, tulÈbh|to sadÈ bhava. 
  UpekkhÈpÈramitaÑ gantvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti3. 

 Tato cintesi “imasmiÑ loke bodhisattehi p|retabbÈ bodhiparipÈcanÈ 
BuddhakÈrakadhammÈ ettakÈyeva, dasa pÈramiyo ÔhapetvÈ aÒÒe natthi. 
ImÈpi dasa pÈramiyo uddhaÑ ÈkÈsepi natthi, heÔÔhÈ pathaviyampi, 
puratthimÈdÊsu disÈsupi natthi, mayhaÑyeva pana hadayabbhantare 
patiÔÔhitÈ”ti. EvaÑ tÈsaÑ hadaye patiÔÔhitabhÈvaÑ disvÈ sabbÈpi tÈ daÄhaÑ 
katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 318 BuddhavaÑse. 2. Sukhadukkhepi (SÊ) 3. Khu 4. 319 BuddhavaÑse. 

 



 KhuddakanikÈya 32 

adhiÔÔhÈya punappunaÑ sammasanto anulomapaÔilomaÑ sammasati, 
pariyante gahetvÈ ÈdiÑ pÈpeti, Èdimhi gahetvÈ pariyantaÑ pÈpeti, majjhe 
gahetvÈ ubhato koÔiÑ pÈpetvÈ osÈpeti, ubhato koÔÊsu gahetvÈ majjhaÑ 
pÈpetvÈ osÈpeti. BÈhirakabhaÓÉapariccÈgo dÈnapÈramÊ nÈma, a~gapariccÈgo 
dÈna-upapÈramÊ nÈma, jÊvitapariccÈgo dÈnaparamatthapÈramÊ nÈmÈti dasa 
pÈramiyo dasa upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyoti samattiÑsa 
pÈramiyo telayantaÑ1 vinivaÔÔento viya mahÈmeruÑ matthaÑ katvÈ 
cakkavÈÄamahÈsamuddaÑ ÈluÄento viya ca sammasati. TassevaÑ dasa 
pÈramiyo sammasantassa dhammatejena 
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ ayaÑ mahÈpathavÊ hatthinÈ 
akkantanaÄakalÈpo viya, pÊÄiyamÈnaÑ ucchuyantaÑ viya ca mahÈviravaÑ 
viravamÈnÈ sa~kampi sampakampi sampavedhi. KulÈlacakkaÑ viya 
telayantacakkaÑ viya ca paribbhami. Tena vuttaÑ– 

  “EttakÈyeva te loke, ye dhammÈ bodhipÈcanÈ. 
  TaduddhaÑ natthi aÒÒatra, daÄhaÑ tattha patiÔÔhaha. 

  Ime dhamme sammasato, sabhÈvarasalakkhaÓe2. 
  Dhammatejena vasudhÈ, dasasahassÊ pakampatha. 

  Calati ravati pathavÊ3, ucchuyantaÑva pÊÄitaÑ. 
  Telayante yathÈ cakkaÑ, evaÑ kampati medanÊ”ti4. 

 MahÈpathaviyÈ kampamÈnÈya RammanagaravÈsino saÓÔhÈtuÑ 
asakkontÈ yugantavÈtabbhÈhatÈ mahÈsÈlÈ viya mucchitÈ5 papatiÑsu. 
GhaÔÈdÊni kulÈlabhÈjanÈni pavaÔÔantÈni aÒÒamaÒÒaÑ paharantÈni 
cuÓÓavicuÓÓÈni ahesuÑ. MahÈjano bhÊtatasito SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
“kiÑ nu kho BhagavÈ nÈgÈvaÔÔo ayaÑ, bh|tayakkhadevatÈsu aÒÒatarÈvaÔÔo 
vÈti na hi mayaÑ etaÑ jÈnÈma, apica kho sabbopi ayaÑ mahÈjano 
upadduto, kiÑ nu kho imassa lokassa pÈpakaÑ bhavissati, udÈhu kalyÈÓaÑ, 
kathetha no etaÑ kÈraÓan”ti Èha. Atha6 SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YantaÑ (SÊ) 2. SabhÈvasarasalakkhaÓe (BuddhavaÑse) 
 3. CalatÊ ravatÊ pathavÊ (BuddhavaÑse), calatÈ ravati (Ka) 
 4. Khu 4. 319 BuddhavaÑse. 5. MucchitamucchitÈ (SÊ) 
 6. IdaÑ padaÑ sÊhaÄam|le natthi. 
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“tumhe mÈ bhÈyatha mÈ cintayittha, natthi vo itonidÈnaÑ bhayaÑ, yo so 
mayÈ ajja ‘SumedhapaÓÉito anÈgate Gotamo nÈma Buddho bhavissatÊ’ti 
byÈkato, so idÈni dasa pÈramiyo sammasati, tassa sammasantassa 
viloÄentassa dhammatejena sakaladasasahassÊ lokadhÈtu ekappahÈrena 
kampati ceva ravati cÈ”ti Èha. Tena vuttaÑ– 

  “YÈvatÈ parisÈ Èsi, Buddhassa parivesane. 
  PavedhamÈnÈ sÈ tattha, mucchitÈ sesi bh|miyÈ. 

  GhaÔÈnekasahassÈni, kumbhÊnaÒca satÈ bah|. 
  SaÒcuÓÓamathitÈ tattha, aÒÒamaÒÒaÑ paghaÔÔitÈ.  

  UbbiggÈ tasitÈ bhÊtÈ, bhantÈ byathitamÈnasÈ. 
  MahÈjanÈ samÈgamma, DÊpa~karamupÈgamuÑ. 

  KiÑ bhavissati lokassa, kalyÈÓamatha pÈpakaÑ. 
  Sabbo upadduto loko, taÑ vinodehi cakkhuma. 

  TesaÑ tadÈ saÒÒÈpesi, DÊpa~karo MahÈmuni. 
  VissatthÈ hotha mÈ bhÈtha1, imasmiÑ pathavikampane. 

  YamahaÑ ajja byÈkÈsiÑ, ‘Buddho loke bhavissati’. 
  Eso sammasati dhammaÑ, pubbakaÑ JinasevitaÑ. 

  Tassa sammasato dhammaÑ, Buddhabh|miÑ asesato. 
  TenÈyaÑ kampitÈ pathavÊ, dasasahassÊ sadevake”ti2. 

 MahÈjano TathÈgatassa vacanaÑ sutvÈ haÔÔhatuÔÔho 
mÈlÈgandhavilepanaÑ ÈdÈya RammanagarÈ nikkhamitvÈ bodhisattaÑ 
upasa~kamitvÈ mÈlÈgandhÈdÊhi p|jetvÈ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
Rammanagarameva pÈvisi. Bodhisattopi dasa pÈramiyo sammasitvÈ vÊriyaÑ 
daÄhaÑ katvÈ adhiÔÔhÈya nisinnÈsanÈ vuÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “Buddhassa vacanaÑ sutvÈ, mano nibbÈyi tÈvade. 
  Sabbe maÑ upasa~kamma, punÈpi abhivandisuÑ3. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ bhetha (BuddhavaÑse) 2. Khu 4. 319 BuddhavaÑse. 
 3. MaÑ abhivandiya (SÊ), abhivÈdiÑsu (Ka) 
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  SamÈdiyitvÈ BuddhaguÓaÑ, daÄhaÑ katvÈna mÈnasaÑ. 
  DÊpa~karaÑ namassitvÈ, ÈsanÈ vuÔÔhahiÑ tadÈ”ti1. 

 Atha bodhisattaÑ ÈsanÈ vuÔÔhahantaÑ 
sakaladasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatitvÈ dibbehi mÈlÈgandhehi 
p|jetvÈ vanditvÈ “ayya SumedhatÈpasa tayÈ ajja DÊpa~karadasabalassa 
pÈdam|le mahatÊ patthanÈ patthitÈ, sÈ te anantarÈyena samijjhatu, mÈ te 
bhayaÑ vÈ chambhi tattaÑ vÈ ahosi, sarÊre appamattakopi rogo mÈ 
uppajjatu, khippaÑ pÈramiyo p|retvÈ sammÈsambodhiÑ paÔivijjha. YathÈ 
pupph|pagaphal|pagarukkhÈ samaye pupphanti ceva phalanti ca, tatheva 
tvampi taÑ samayaÑ anatikkamitvÈ khippaÑ sambodhimuttamaÑ 
phusass|”ti-ÈdÊni thutima~galÈni payirudÈhaÑsu, evaÒca payirudÈhitvÈ 
attano attano devaÔÔhÈnameva agamaÑsu. Bodhisattopi devatÈhi abhitthavito 
“ahaÑ dasa pÈramiyo p|retvÈ kappasatasahassÈdhikÈnaÑ catunnaÑ 
asa~khyeyyÈnaÑ matthake Buddho bhavissÈmÊ”ti vÊriyaÑ daÄhaÑ katvÈ 
adhiÔÔhÈya nabhaÑ abbhuggantvÈ Himavantameva agamÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “DibbaÑ mÈnusakaÑ pupphaÑ, devÈ mÈnusakÈ ubho. 
  Samokiranti pupphehi, vuÔÔhahantassa ÈsanÈ. 

  Vedayanti ca te sotthiÑ, devÈ mÈnusakÈ ubho. 
  MahantaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, taÑ labhassu yathicchitaÑ. 

  SabbÊtiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu. 
  MÈ te bhavantvantarÈyÈ2, phusa khippaÑ bodhimuttamaÑ. 

  YathÈpi samaye patte, pupphanti pupphino dumÈ. 
  Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, BuddhaÒÈÓena pupphasu.  

  YathÈ ye keci SambuddhÈ, p|rayuÑ dasa pÈramÊ. 
  Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, p|raya dasa pÈramÊ. 

  YathÈ ye keci SambuddhÈ, BodhimaÓÉamhi bujjhare. 
  Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, bujjhassu JinabodhiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 320 BuddhavaÑse. 2. BhavatvantarÈyo (SÊ) 
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  YathÈ ye keci SambuddhÈ, dhammacakkaÑ pavattayuÑ. 
  Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, dhammacakkaÑ pavattaya. 

  PuÓÓamÈye yathÈ cando, parisuddho virocati. 
  Tatheva tvaÑ puÓÓamano, viroca dasasahassiyaÑ. 

  RÈhumutto yathÈ s|riyo, tÈpena atirocati. 
  Tatheva lokÈ muccitvÈ1, viroca siriyÈ tuvaÑ.  

  YathÈ yÈ kÈci nadiyo, osaranti mahodadhiÑ. 
  EvaÑ sadevakÈ lokÈ, osarantu tavantike. 

  Tehi thutappasattho so, dasa dhamme samÈdiya. 
  Te dhamme parip|rento, pavanaÑ pÈvisÊ tadÈ”ti. 

SumedhakathÈ niÔÔhitÈ. 
 
 RammanagaravÈsinopi kho nagaraÑ pavisitvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adaÑsu. SatthÈ tesaÑ dhammaÑ desetvÈ 
mahÈjanaÑ saraÓÈdÊsu patiÔÔhapetvÈ RammanagarÈ nikkhami. Tato 
uddhampi yÈvatÈyukaÑ tiÔÔhanto sabbaÑ BuddhakiccaÑ katvÈ anukkamena 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. Tattha yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
sabbaÑ BuddhavaÑse vuttanayeneva vitthÈretabbaÑ. VuttaÑ hi tattha– 

  “TadÈ te bhojayitvÈna, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 
  UpagacchuÑ2 saraÓaÑ tassÈ, DÊpa~karassa Satthuno. 

  SaraÓagamane kaÒci, nivesesi TathÈgato. 
  KaÒci paÒcasu sÊlesu, sÊle dasavidhe paraÑ. 

  Kassaci deti sÈmaÒÒaÑ, caturo phalamuttame. 
  Kassaci asame dhamme, deti so paÔisambhidÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. LokaÑ muÒcitvÈ (SÊ) 2. UpagaÒchuÑ (SÊ, I) 
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  Kassaci varasamÈpattiyo, aÔÔha deti NarÈsabho. 
  Tisso kassaci vijjÈyo, chaÄabhiÒÒÈ pavecchati. 

  Tena yogena janakÈyaÑ, ovadati1 MahÈmuni. 
  Tena vitthÈrikaÑ Èsi, LokanÈthassa sÈsanaÑ. 

  MahÈhan|’sabhakkhandho, DÊpa~karasanÈmako. 
  Bah| jane tÈrayati, parimoceti duggatiÑ.  

  BodhaneyyaÑ janaÑ disvÈ, satasahassepi yojane. 
  KhaÓena upagantvÈna, bodheti taÑ MahÈmuni. 

  PaÔhamÈbhisamaye Buddho, koÔisatamabodhayi. 
  DutiyÈbhisamaye NÈtho, navutikoÔi2 mabodhayi. 

  YadÈ ca devabhavanamhi, Buddho dhammamadesayi. 
  NavutikoÔisahassÈnaÑ, tatiyÈbhisamayo ahu. 

  SannipÈtÈ tayo ÈsuÑ, DÊpa~karassa Satthuno. 
  KoÔisatasahassÈnaÑ, paÔhamo Èsi samÈgamo. 

  Puna nÈradak|Ôamhi, pavivekagate Jine. 
  KhÊÓÈsavÈ vÊtamalÈ, samiÑsu satakoÔiyo. 

  Yamhi kÈle3 mahÈvÊro, Sudassanasiluccaye. 
  NavutikoÔisahassehi, pavÈresi MahÈmuni4.  

  AhaÑ tena samayena, jaÔilo uggatÈpano. 
  Antalikkhamhi caraÓo5, paÒcÈbhiÒÒÈsu pÈrag|. 

  DasavÊsasahassÈnaÑ, dhammÈbhisamayo ahu. 
  EkadvinnaÑ abhisamayÈ6, gaÓanato asa~khiyÈ7. 

  VitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ, iddhaÑ phÊtaÑ ah| tadÈ. 
  DÊpa~karassa Bhagavato, sÈsanaÑ suvisodhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ovadeti (SÊ, I) 2. Satasahassa (SÊ, I) 3. YadÈ vasi (SÊ, I) 
 4. TadÈ Muni (Ka) 5. Caranto (Ka) 6. Abhisamayo (SÊ, I) 
 7. Asa~khiyo (SÊ, I) 
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  CattÈri satasahassÈni, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ. 
  DÊpa~karaÑ LokaviduÑ, parivÈrenti sabbadÈ. 

  Ye keci tena samayena, jahanti mÈnusaÑ bhavaÑ. 
  AppattamÈnasÈ sekhÈ, garahitÈ bhavanti te. 

  SupupphitaÑ pÈvacanaÑ, arahantehi tÈdibhi. 
  KhÊÓÈsavehi vimalehi, upasobhati sabbadÈ1. 

  NagaraÑ RammavatÊ nÈma, Sudevo nÈma khattiyo. 
  SumedhÈ nÈma janikÈ, DÊpa~karassa Satthuno. 

  2DasavassasahassÈni, agÈraÑ ajjha so vasi. 
  HaÑsÈ koÒcÈ mah|rÈ ca, tayo pÈsÈdamuttamÈ. 

  TÊÓi satasahassÈni, nÈriyo samala~katÈ. 
  PadumÈ nÈma sÈ nÈrÊ, usabhakkhandho atrajo. 

  Nimitte caturo disvÈ, hatthiyÈnena nikkhami. 
  An|nadasamÈsÈni, padhÈne padahÊ Jino. 

  PadhÈnacÈraÑ caritvÈna, abujjhi mÈnasaÑ Muni. 
  BrahmunÈ yÈcito santo, DÊpa~karo MahÈmuni. 

  Vatti cakkaÑ mahÈvÊro, NandÈrÈme sirÊghare. 
  Nisinno sirÊsam|lamhi, akÈsi titthiyamaddanaÑ2. 

  Suma~galo ca Tisso ca, ahesuÑ aggasÈvakÈ. 
  SÈgato3 nÈmupaÔÔhÈko, DÊpa~karassa Satthuno. 

  NandÈ ceva SunandÈ ca, ahesuÑ aggasÈvikÈ. 
  Bodhi tassa Bhagavato, pipphalÊti pavuccati. 

  2TapussabhallikÈ nÈma, ahesuÑ aggupaÔÔhakÈ. 
  SirimÈ KoÓÈ upaÔÔhikÈ, DÊpa~karassa Satthuno2. 

  AsÊtihatthamubbedho, DÊpa~karo MahÈmuni. 
  Sobhati dÊparukkhova, SÈlarÈjÈva phullito. 
______________________________________________________________ 
 1. Sadevake (SÊ, I) 2-2. Na dissati SÊ-I-potthakesu. 3. SÈgaro (SÊ), sobhito (I) 
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  1PabhÈ vidhÈvati tassa, samantÈ dvÈdasa yojane1. 
  SatasahassavassÈni, Èyu tassa Mahesino. 
  TÈvatÈ tiÔÔhamÈno so, tÈresi janataÑ bahuÑ. 

  JotayitvÈna saddhammaÑ, santÈretvÈ mahÈjanaÑ2. 
  JalitvÈ aggikhandhova, nibbuto so sasÈvako. 

  SÈ ca iddhi so ca yaso, tÈni ca pÈdesu cakkaratanÈni. 
  SabbaÑ tamantarahitaÑ3, nanu rittÈ sabbasa~khÈrÈ”ti. 

  4DÊpa~karo Jino SatthÈ, NandÈrÈmamhi nibbuto. 
  Tatthetassa Jinath|po, chattiÑsubbedhayojano4ti. 

 DÊpa~karassa pana Bhagavato aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ 
atikkamitvÈ KoÓÉaÒÒo nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ 
ahesuÑ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassaÑ, dutiye koÔisahassaÑ, tatiye 
navutikoÔiyo. TadÈ bodhisattho VijitÈvÊ nÈma cakkavattÊ hutvÈ 
koÔisatasahassassa Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ 
adÈsi. SatthÈ bodhisattaÑ “Buddho bhavissatÊ”ti byÈkaritvÈ dhammaÑ 
desesi. So Satthu dhammakathaÑ sutvÈ rajjaÑ niyyÈtetvÈ pabbaji. So tÊÓi 
piÔakÈni uggahetvÈ aÔÔha samÈpattiyo ca paÒca abhiÒÒÈyo ca uppÈdetvÈ 
aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbatti. KoÓÉaÒÒabuddhassa pana RammavatÊ 
nÈma nagaraÑ, Sunando nÈma khattiyo pitÈ, SujÈtÈ nÈma devÊ mÈtÈ, Bhaddo 
ca Subhaddo ca dve aggasÈvakÈ, Anuruddho nÈmupaÔÔhÈko, TissÈ ca 
UpatissÈ ca dve aggasÈvikÈ, SÈlakalyÈÓirukkho bodhi, 
AÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ sarÊraÑ, vassasatasahassaÑ ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. 

  DÊpa~karassa aparena, KoÓÉaÒÒo nÈma NÈyako. 
  Anantatejo amitayaso, appameyyo durÈsado5. 

 Tassa aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ ekasmiÑ kappeyeva 
cattÈro BuddhÈ nibbattiÑsu Ma~galo Sumano Revato Sobhitoti. Ma~galassa 
Bhagavato tÊsu sÈvakasannipÈtesu paÔhamasannipÈte 
______________________________________________________________ 
 1-1. Na dissati SÊ-potthake. 2. SadevakaÑ (SÊ) 3. SamantarahitaÑ (SÊ, I) 
 4-4. Na dissati SÊ-I-potthakesu. 5. Khu 4. 321 piÔÔhÈdÊsu. 
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koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, dutiye koÔisatasahassaÑ, tatiye 
navuÔikoÔiyo. VemÈtikabhÈtÈ kirassa ŒnandakumÈro nÈma 
navutikoÔisa~khÈya parisÈya saddhiÑ dhammassavanatthÈya Satthu santikaÑ 
agamÈsi. SatthÈ tassa anupubbikathaÑ kathesi, so saddhiÑ parisÈya saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈ tesaÑ kulaputtÈnaÑ pubbacaritaÑ 
olokento iddhimayapattacÊvarassa upanissayaÑ disvÈ dakkhiÓahatthaÑ 
pasÈretvÈ “etha bhikkhavo”ti Èha. Sabbe ta~khaÓaÒÒeva1 
iddhimayapattacÊvaradharÈ saÔÔhivassikatherÈ viya ÈkappasampannÈ hutvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ parivÈrayiÑsu. Ayamassa tatiyo sÈvakasannipÈto ahosi. 

 YathÈ pana aÒÒesaÑ BuddhÈnaÑ samantÈ asÊtihatthappamÈÓÈyeva 
sarÊrappabhÈ ahosi, na evaÑ tassa. Tassa pana Bhagavato sarÊrappabhÈ 
niccakÈlaÑ dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi. 
RukkhapathavÊpabbatasamuddÈdayo antamaso ukkhaliyÈdÊni upÈdÈya 
suvaÓÓapaÔÔapariyonaddhÈ viya ahesuÑ. ŒyuppamÈÓaÑ panassa 
navutivassasahassÈni ahosi. EttakaÑ kÈlaÑ candimas|riyÈdayo attano 
pabhÈya virocituÑ nÈsakkhiÑsu, rattindivaparicchedo na paÒÒÈyittha. DivÈ 
s|riyÈlokena viya sattÈ niccaÑ BuddhÈlokeneva vicariÑsu. SÈyaÑ 
pupphitakusumÈnaÑ2 pÈto ca ravanakasakuÓÈdÊnaÒca vasena loko 
rattindivaparicchedaÑ sallakkhesi. 

 KiÑ pana aÒÒesaÑ BuddhÈnaÑ ayamÈnubhÈvo natthÊti? No natthi. Tepi 
hi Èka~khamÈnÈ dasasahassilokadhÈtuÑ vÈ tato vÈ bhiyyo ÈbhÈya 
phareyyuÑ. Ma~galassa pana Bhagavato pubbapatthanÈvasena aÒÒesaÑ 
byÈmappabhÈ viya sarÊrappabhÈ niccameva dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ 
aÔÔhÈsi. So kira bodhisattacariyacaraÓakÈle Vessantarasadise attabhÈve Ôhito 
saputtadÈro Va~kapabbatasadise pabbate vasi. Atheko KharadÈÔhiko nÈma 
yakkho mahÈpurisassa dÈnajjhÈsayataÑ sutvÈ brÈhmaÓavaÓÓena 
upasa~kamitvÈ mahÈsattaÑ dve dÈrake yÈci. MahÈsatto “dadÈmi brÈhmaÓa 
puttake”ti vatvÈ haÔÔhapahaÔÔho udakapariyantaÑ mahÈpathaviÑ kampento 
dvepi dÈrake adÈsi. Yakkho ca~kamanakoÔiyaÑ ÈlambanaphalakaÑ nissÈya 
ÔhatvÈ passantasseva mahÈsattassa mulÈlakalÈpaÑ3 viya 
______________________________________________________________ 
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dÈrake khÈdi. MahÈpurisassa yakkhaÑ oloketvÈ mukhe vivaÔamatte 
aggijÈlaÑ viya lohitadhÈraÑ uggiramÈnaÑ tassa mukhaÑ disvÈpi 
kesaggamattampi domanassaÑ na uppajji. “SudinnaÑ vata me dÈnan”ti 
cintayato panassa sarÊre mahantaÑ pÊtisomanassaÑ udapÈdi. So “imassa me 
dÈnassa nissandena anÈgate iminÈva nÊhÈrena sarÊrato rasmiyo 
nikkhamant|”ti patthanaÑ akÈsi. Tassa taÑ patthanaÑ nissÈya 
Buddhabh|tassa sarÊrato rasmiyo nikkhamitvÈ ettakaÑ ÔhÈnaÑ phariÑsu. 

 Aparampissa pubbacariyaÑ atthi. So kira bodhisattakÈle ekassa 
Buddhassa cetiyaÑ disvÈ “imassa Buddhassa mayÈ jÊvitaÑ pariccajituÑ 
vaÔÔatÊ”ti daÓÉakadÊpikÈveÔhananiyÈmena sakalasarÊraÑ veÔhÈpetvÈ 
ratanamattamakuÄaÑ1 satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ sappissa 
p|rÈpetvÈ tattha sahassavaÔÔiyo jÈletvÈ taÑ sÊsenÈdÈya sakalasarÊraÑ 
jÈlÈpetvÈ cetiyaÑ padakkhiÓaÑ karonto sakalarattiÑ vÊtinÈmeti. EvaÑ yÈva 
aruÓuggamanÈ vÈyamantassÈpissa lomak|pamattampi usumaÑ na gaÓhi. 
PadumagabbhaÑ paviÔÔhakÈlo viya ahosi. Dhammo hi nÈmesa attÈnaÑ 
rakkhantaÑ rakkhati. TenÈha BhagavÈ– 

   “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ, 
   Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti. 
   EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, 
   Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti2. 

Imassapi kammassa nissandena tassa Bhagavato sarÊrobhÈso 
dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi. 

 TadÈ amhÈkaÑ bodhisatto Suruci nÈma brÈhmaÓo hutvÈ “SatthÈraÑ 
nimantessÈmÊ”ti upasa~kamitvÈ madhuradhammakathaÑ sutvÈ “sve 
mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhatha bhante”ti Èha. BrÈhmaÓa kittakehi te bhikkh|hi 
atthoti. “KittakÈ pana vo bhante parivÈrabhikkh|”ti Èha. TadÈ Satthu 
paÔhamasannipÈtoyeva hoti, tasmÈ “koÔisatasahassan”ti Èha. Bhante 
sabbehipi saddhiÑ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈti. SatthÈ adhivÈsesi. 
BrÈhmaÓo svÈtanÈya nimantetvÈ gehaÑ gacchanto cintesi “ahaÑ 
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ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ yÈgubhattavatthÈdÊni dÈtuÑ sakkomi, 
nisÊdanaÔÔhÈnaÑ pana kathaÑ bhavissatÊ”ti. 

 Tassa sÈ cintÈ caturÈsÊtiyojanasahassamatthake Ôhitassa devaraÒÒo 
PaÓÉukambalasilÈsanassa uÓhabhÈvaÑ janesi. Sakko “ko nu kho maÑ 
imamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti dibbacakkhunÈ olokento mahÈpurisaÑ disvÈ 
“Suruci nÈma brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ 
nisÊdanaÔÔhÈnatthÈya cintesi, mayÈpi tattha gantvÈ puÒÒakoÔÔhÈsaÑ gahetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vaÉÉhakivaÓÓaÑ nimminitvÈ vÈsipharasuhattho mahÈpurisassa 
purato pÈturahosi. “Atthi nu kho kassaci bhatiyÈ kattabbakiccan”ti Èha. 
MahÈpuriso taÑ disvÈ “kiÑ kammaÑ karissasÊ”ti Èha. Mama ajÈnanasippaÑ 
nÈma natthi, gehaÑ vÈ maÓÉapaÑ vÈ yo yaÑ kÈreti, tassa taÑ kÈtuÑ 
jÈnÈmÊti. Tena hi mayhaÑ kammaÑ atthÊti. KiÑ ayyÈti. SvÈtanÈya me 
koÔisatasahassabhikkh| nimantitÈ. TesaÑ nisÊdanamaÓÉapaÑ karissasÊti. 
AhaÑ nÈma1 kareyyaÑ sace me bhatiÑ dÈtuÑ sakkhissathÈti. SakkhisÈmi 
tÈtÈti. “SÈdhu karissÈmÊ”ti gantvÈ ekaÑ padesaÑ olokesi. 
DvÈdasaterasayojanappamÈÓo padeso kasiÓamaÓÉalaÑ viya samatalo ahosi. 
So “ettake ÔhÈne sattaratanamayo maÓÉapo uÔÔhahat|”ti cintetvÈ olokesi. 
TÈvadeva pathaviÑ bhinditvÈ maÓÉapo uÔÔhahi. Tassa sovaÓÓamayesu 
thambhesu rajatamayÈ ghaÔakÈ2 ahesuÑ, rajatamayesu sovaÓÓamayÈ, 
maÓimayesu thambhesu pavÈÄamayÈ, pavÈÄamayesu maÓimayÈ, 
sattaratanamayesu thambhesu sattaratanamayÈ ghaÔakÈ2 ahesuÑ. Tato 
“maÓÉapassa antarantare ki~kaÓikajÈlaÑ3 olambat|”ti olokesi. Saha 
olokaneneva jÈlaÑ olambi. Yassa mandavÈteritassa paÒca~gikasseva 
t|riyassa madhurasaddo niccharati. Dibbasa~gÊtivattanakÈlo viya ahosi. 
“AntarantarÈ gandhadÈmamÈlÈdÈmÈni olambant|”ti cintentassa mÈlÈdÈmÈni 
olambiÑsu. “KoÔisatasahassasa~khÈnaÑ bhikkh|naÑ ÈsanÈni ca ÈdhÈrakÈni 
ca pathaviÑ bhinditvÈ uÔÔhahant|”ti cintesi, tÈvadeva uÔÔhahiÑsu. “KoÓe 
koÓe ekekÈ udakacÈÔiyo uÔÔhahant|”ti cintesi, udakacÈÔiyo uÔÔhahiÑsu. 
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 So ettakaÑ mÈpetvÈ brÈhmaÓassa santikaÑ gantvÈ “ehi ayya tava 
maÓÉapaÑ oloketvÈ mayhaÑ bhatiÑ dehÊ”ti Èha. MahÈpuriso gantvÈ 
maÓÉapaÑ olokesi. Olokentasseva ca sakalasarÊraÑ paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ 
nirantaraÑ phuÔaÑ ahosi. Athassa maÓÉapaÑ oloketvÈ etadahosi “nÈyaÑ 
maÓÉapo manussabh|tena kato, mayhaÑ pana ajjhÈsayaÑ mayhaÑ guÓaÑ 
Ègamma addhÈ sakkabhavanaÑ uÓhaÑ bhavissati. Tato Sakkena devaraÒÒÈ 
ayaÑ maÓÉapo kÈrito bhavissatÊ”ti. “Na kho pana me yuttaÑ evar|pe 
maÓÉape ekadivasaÑyeva dÈnaÑ dÈtuÑ, sattÈhaÑ dassÈmÊ”ti cintesi. 
BÈhirakadÈnaÑ hi tattakampi samÈnaÑ bodhisattÈnaÑ tuÔÔhiÑ kÈtuÑ na 
sakkoti, ala~katasÊsaÑ pana chinditvÈ aÒjita-akkhÊni uppÈÔetvÈ 
hadayamaÑsaÑ vÈ ubbaÔÔetvÈ dinnakÈle bodhisattÈnaÑ cÈgaÑ nissÈya tuÔÔhi 
nÈma hoti. AmhÈkampi hi bodhisattassa SivirÈjajÈtake devasikaÑ 
paÒcakahÈpaÓasatasahassÈni vissajjetvÈ cat|su dvÈresu nagaramajjhe ca 
dÈnaÑ dentassa taÑ dÈnaÑ cÈgatuÔÔhiÑ uppÈdetuÑ nÈsakkhi. YadÈ panassa 
brÈhmaÓavaÓÓena ÈgantvÈ Sakko devarÈjÈ akkhÊni yÈci, tadÈ tÈni uppÈÔetvÈ 
dadamÈnasseva hÈso uppajji, kesaggamattampi cittaÑ aÒÒathattaÑ nÈhosi. 
EvaÑ dinnadÈnaÑ nissÈya bodhisattÈnaÑ titti nÈma natthi. TasmÈ sopi 
mahÈpuriso “sattÈhaÑ mayÈ koÔisatasahassasa~khÈnaÑ bhikkh|naÑ dÈnaÑ 
dÈtuÑvaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tasmiÑ maÓÉape nisÊdÈpetvÈ sattÈhaÑ gavapÈnaÑ 
nÈma adÈsi. GavapÈnanti mahante mahante kolambe1 khÊrassa p|retvÈ 
uddhanesu ÈropetvÈ ghanapÈkapakke khÊre thoke2 taÓÉule pakkhipitvÈ 
pakkamadhusakkaracuÓÓasappÊhi abhisa~khatabhojanaÑ vuccati. 
ManussÈyeva pana parivisituÑ nÈsakkhiÑsu. DevÈpi ekantarikÈ hutvÈ 
parivisiÑsu. DvÈdasaterasayojanappamÈÓaÑ ÔhÈnampi bhikkh| gaÓhituÑ 
nappahosiyeva, te pana bhikkh| attano ÈnubhÈvena nisÊdiÑsu. 
PariyosÈnadivase pana sabbabhikkh|naÑ pattÈni dhovÈpetvÈ bhesajjatthÈya 
sappinavanÊtatelamadhuphÈÓitÈnaÑ p|retvÈ ticÊvarehi saddhiÑ adÈsi, 
saÑghanavakabhikkhunÈ laddhacÊvarasÈÔakÈ satasahassagghanikÈ3 ahesuÑ. 

 SatthÈ anumodanaÑ karonto “ayaÑ puriso evar|paÑ mahÈdÈnaÑ adÈsi, 
ko nu kho bhavissatÊ”ti upadhÈrento “anÈgate 
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kappasatasahassÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake Gotamo 
nÈma Buddho bhavissatÊ”ti disvÈ mahÈpurisaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ ettakaÑ 
nÈma kÈlaÑ atikkamitvÈ Gotamo nÈma Buddho bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. 
MahÈpuriso byÈkaraÓaÑ sutvÈ “ahaÑ kira Buddho bhavissÈmi, ko me 
gharÈvÈsena attho, pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ tathÈr|paÑ sampattiÑ 
kheÄapiÓÉaÑ viya pahÈya Satthu santike pabbajitvÈ BuddhavacanaÑ 
uggaÓhitvÈ abhiÒÒÈyo ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne1 
brahmaloke nibbatti. 

 Ma~galassa pana Bhagavato nagaraÑ UttaraÑ nÈma ahosi, pitÈpi 
Uttaro nÈma khattiyo, mÈtÈpi UttarÈ nÈma devÊ, Sudevo ca Dhammaseno ca 
dve aggasÈvakÈ, PÈlito nÈmupaÔÔhÈko, SÊvalÊ ca AsokÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
NÈgarukkho bodhi, AÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi. Navuti 
vassasahassÈni ÔhatvÈ parinibbute pana tasmiÑ ekappahÈreneva dasa 
cakkavÈÄasahassÈni ekandhakÈrÈni ahesuÑ. SabbacakkavÈÄesu manussÈnaÑ 
mahantaÑ ÈrodanaparidevanaÑ ahosi. 

  KoÓÉaÒÒassa aparena, Ma~galo nÈma NÈyako. 
  TamaÑ loke nihantvÈna, dhammokkamabhidhÈrayÊti2. 

 EvaÑ dasasahassilokadhÈtuÑ andhakÈraÑ katvÈ parinibbutassa tassa 
Bhagavato aparabhÈge Sumano nÈma SatthÈ loke udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ, dutiye 
KaÒcanapabbatamhi navutikoÔisahassÈni, tatiye asÊtikoÔisahassÈni. TadÈ 
mahÈsatto Atulo nÈma nÈgarÈjÈ ahosi mahiddhiko mahÈnubhÈvo. So 
“Buddho uppanno”ti sutvÈ ÒÈtisa~ghaparivuto NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ 
koÔisatasahassabhikkhuparivÈrassa3 tassa Bhagavato dibbat|riyehi upahÈraÑ 
kÈretvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ paccekaÑ dussayugÈni datvÈ saraÓesu 
patiÔÔhÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa 
Bhagavato nagaraÑ MekhalaÑ4 nÈma ahosi, Sudatto 
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nÈma rÈjÈ pitÈ, SirimÈ nÈma mÈtÈ devÊ, SaraÓo ca BhÈvitatto ca dve 
aggasÈvakÈ, Udeno nÈmupaÔÔhÈko, SoÓÈ ca UpasoÓÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
NÈgarukkho bodhi, navutihatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi navutiyeva 
vassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. 

  Ma~galassa aparena, Sumano nÈma NÈyako. 
  Sabbadhammehi asamo, sabbasattÈnamuttamoti1. 

 Tassa aparabhÈge Revato nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte gaÓanÈ natthi, dutiye 
koÔisatasahassabhikkh| ahesuÑ, tathÈ tatiye. TadÈ bodhisatto Atidevo nÈma 
brÈhmaÓo hutvÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhÈya2 sirasi 
aÒjaliÑ ÔhapetvÈ tassa Satthuno kilesappahÈne vaÓÓaÑ sutvÈ uttarÈsa~gena 
p|jaÑ akÈsi. Sopi naÑ “Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa pana 
Bhagavato nagaraÑ SudhaÒÒavatÊ nÈma ahosi, pitÈ Vipulo nÈma khattiyo, 
mÈtÈ VipulÈ nÈma, VaruÓo ca Brahmadevo ca dve aggasÈvakÈ, Sambhavo 
nÈmupaÔÔhÈko, BhaddÈ ca SubhaddÈ ca dve aggasÈvikÈ, NÈgarukkho bodhi, 
sarÊraÑ asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, Èyu saÔÔhi vassasahassÈnÊti. 

  Sumanassa aparena, Revato nÈma NÈyako. 
  An|pamo asadiso, Atulo uttamo Jinoti3. 

 Tassa aparabhÈge Sobhito nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte koÔisataÑ4 bhikkh| ahesuÑ, dutiye 
navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto Ajito nÈma brÈhmaÓo hutvÈ 
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhÈya Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adÈsi. Sopi naÑ “Buddho bhavissatÊ”ti 
byÈkÈsi. Tassa pana Bhagavato nagaraÑ SudhammaÑ nÈma ahosi, pitÈ 
Sudhammo nÈma rÈjÈ, mÈtÈpi SudhammÈ nÈma devÊ, Asamo ca Sunetto ca 
dve aggasÈvakÈ, Anomo nÈmupaÔÔhÈko, NakulÈ ca SujÈtÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
NÈgarukkho 
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bodhi, aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ sarÊraÑ ahosi, navuti vassasahassÈni 
ÈyuppamÈÓanti. 

  Revatassa aparena, Sobhito nÈma NÈyako. 
  SamÈhito santacitto, asamo appaÔipuggaloti1. 

 Tassa aparabhÈge ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ ekasmiÑ kappe 
tayo BuddhÈ nibbattiÑsu AnomadassÊ Padumo NÈradoti. Anomadassissa 
Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhame aÔÔha bhikkhusatasahassÈni 
ahesuÑ, dutiye satta, tatiye cha. TadÈ bodhisatto eko YakkhasenÈpati ahosi 
mahiddhiko mahÈnubhÈvo, anekakoÔisatasahassÈnaÑ yakkhÈnaÑ adhipati. 
So “Buddho uppanno”ti sutvÈ ÈgantvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Anomadassissa pana Bhagavato CandavatÊ nÈma 
nagaraÑ ahosi, YasavÈ nÈma rÈjÈ pitÈ, YasodharÈ nÈma mÈtÈ devÊ, Nisabho 
ca Anomo ca dve aggasÈvakÈ, VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko, SundarÊ ca SumanÈ ca 
dve aggasÈvikÈ, Ajjunarukkho bodhi, aÔÔhapaÒÒÈsahatthubbedhaÑ sarÊraÑ 
ahosi, vassasatasahassaÑ ÈyuppamÈÓanti. 

  Sobhitassa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  AnomadassÊ amitayaso, tejassÊ duratikkamoti2. 

 Tassa aparabhÈge Padumo nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, 
dutiye tÊÓi satasahassÈni, tatiye agÈmake araÒÒe mahÈvanasaÓÉavÈsÊnaÑ 
bhikkh|naÑ dve satasahassÈni. TadÈ (  )3 bodhisatto sÊho hutvÈ SatthÈraÑ 
nirodhasamÈpattiÑ samÈpannaÑ disvÈ pasannacitto vanditvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ pÊtisomanassajÈto tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ sattÈhaÑ 
BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ avijahitvÈ pÊtisukheneva gocarÈya apakkamitvÈ 
jÊvitapariccÈgaÑ katvÈ BhagavantaÑ payirupÈsamÈno aÔÔhÈsi. SatthÈ 
sattÈhaccayena nirodhÈ vuÔÔhito4 
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SÊhaÑ oloketvÈ “bhikkhusaÑghepi cittaÑ pasÈdetvÈ saÑghaÑ vandissatÊ”ti 
“bhikkhusaÑgho Ègacchat|”ti cintesi. Bhikkh| tÈvadeva ÈgamiÑsu. sÊhopi 
bhikkhusaÑghe cittaÑ pasÈdeti. SatthÈ tassa manaÑ oloketvÈ “anÈgate 
Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Padumassa pana Bhagavato CampakaÑ nÈma 
nagaraÑ ahosi, Asamo nÈma rÈjÈ pitÈ, mÈtÈ AsamÈ nÈma devÊ, SÈlo ca 
UpasÈlo ca dve aggasÈvakÈ, VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko, RÈmÈ ca SurÈmÈ ca1 
dve aggasÈvikÈ, SoÓarukkho nÈma bodhi, aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 
sarÊraÑ ahosi, Èyu vassasatasahassanti. 

  Anomadassissa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  Padumo nÈma nÈmena, asamo appaÔipuggaloti2. 

 Tassa aparabhÈge NÈrado nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, 
dutiye navutikoÔisahassÈni, tatiye asÊtikoÔisahassÈni. TadÈ bodhisatto 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒcasu abhiÒÒÈsu aÔÔhasu ca samÈpattÊsu ciÓÓavasÊ 
hutvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ 
lohitacandanena p|jaÑ akÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa pana Bhagavato DhaÒÒavatÊ nÈma nagaraÑ 
ahosi, Sudevo nÈma khattiyo pitÈ, AnomÈ nÈma mÈtÈ devÊ, BhaddasÈlo ca 
Jitamitto ca dve aggasÈvakÈ, VÈseÔÔho nÈmupaÔÔhÈko, UttarÈ ca PhaggunÊ ca 
dve aggasÈvikÈ, MahÈsoÓarukkho nÈma bodhi, sarÊraÑ 
aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ ahosi, navuti vassasahassÈni Èy|ti. 

  Padumassa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  NÈrado nÈma nÈmena, asamo appaÔipuggaloti3. 

 NÈradabuddhassa pana aparabhÈge ito satasahassakappamatthake 
ekasmiÑ kappe ekova Padumuttaro nÈma Buddho udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhame sannipÈte koÔisatasahassaÑ bhikkh| ahesuÑ, 
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 3. Khu 4. 341 piÔÔhe. 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈ 47 

dutiye VebhÈrapabbate navutikoÔisahassÈni, tatiye asÊtikoÔisahassÈni. TadÈ 
bodhisatto JaÔilo nÈma mahÈraÔÔhiyo1 hutvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ dÈnaÑ2 adÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate 
Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Padumuttarassa pana Bhagavato kÈle titthiyÈ 
nÈma nÈhesuÑ. SabbadevamanussÈ Buddhameva saraÓaÑ agamaÑsu. Tassa 
nagaraÑ HaÑsavatÊ nÈma ahosi, pitÈ Œnando nÈma khattiyo, mÈtÈ SujÈtÈ 
nÈma devÊ, Devalo ca SujÈto ca dve aggasÈvakÈ, Sumano nÈmupaÔÔhÈko, 
AmitÈ ca AsamÈ ca dve aggasÈvikÈ, SÈlarukkho bodhi, sarÊraÑ 
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ3 ahosi, sarÊrappabhÈ samantato 
dvÈdasayojanÈni gaÓhi, vassasatasahassaÑ Èy|ti. 

  NÈradassa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  Padumuttaro nÈma Jino, akkhobho sÈgar|pamoti4. 

 Tassa aparabhÈge tiÑsa kappasahassÈni atikkamitvÈ Sumedho ca SujÈto 
cÈti ekasmiÑ kappe dve BuddhÈ nibbattiÑsu. SumedhassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte Sudassananagare koÔisataÑ khÊÓÈsavÈ 
ahesuÑ, dutiye navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto Uttaro nÈma 
mÈÓavo hutvÈ nidahitvÈ ÔhapitaÑyeva asÊtikoÔidhanaÑ vissajjetvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ dhammaÑ sutvÈ 
saraÓesu patiÔÔhÈya nikkhamitvÈ pabbaji. Sopi naÑ “anÈgate Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Sumedhassa Bhagavato SudassanaÑ nÈma nagaraÑ 
ahosi, Sudatto nÈma rÈjÈ pitÈ, mÈtÈpi SudattÈ nÈma devÊ, SaraÓo5 ca 
SabbakÈmo ca dve aggasÈvakÈ, SÈgaro nÈmupaÔÔhÈko, RÈmÈ ca SurÈmÈ ca 
dve aggasÈvikÈ, MahÈnÊparukkho6 bodhi, sarÊraÑ aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ 
ahosi, Èyu navuti vassasahassanti. 

  Padumuttarassa aparena, Sumedho nÈma NÈyako. 
  DurÈsado uggatejo, sabbalokuttamo MunÊti7. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈseÔÔhi (SÊ) 2. TicÊvaradÈnaÑ (SÊ, I) 3. AÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ (SÊ, I) 
 4. Khu 4. 343 piÔÔhe. 5. Nimbarukkho (I, Ka) 6. VaruÓo (SÊ) 
 7. Khu 4. 346 piÔÔhe. 
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 Tassa aparabhÈge SujÈto nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte saÔÔhi bhikkhusatasahassÈni ahesuÑ, 
dutiye paÒÒÈsaÑ, tatiye cattÈlÊsaÑ. TadÈ bodhisatto cakkavattirÈjÈ hutvÈ 
“Buddho uppanno”ti sutvÈ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa saddhiÑ sattahi ratanehi 
catumahÈdÊparajjaÑ datvÈ Satthu santike pabbaji. SakalaraÔÔhavÈsino 
raÔÔhuppÈdaÑ1 gahetvÈ ÈrÈmikakiccaÑ sÈdhentÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa niccaÑ mahÈdÈnaÑ adaÑsu. Sopi naÑ SatthÈ “anÈgate 
Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato nagaraÑ Suma~galaÑ nÈma 
ahosi, Uggato nÈma rÈjÈ pitÈ, PabhÈvatÊ nÈma mÈtÈ, Sudassano ca Sudevo 
ca dve aggasÈvakÈ, NÈrado nÈmupaÔÔhÈko, NÈgÈ ca NÈgasamÈlÈ ca dve 
aggasÈvikÈ, MahÈveÄurukkho bodhi. So kira mandacchiddo ghanakkhandho 
upari niggatÈhi mahÈsÈkhÈhi morapiÒcha kalÈpo viya virocittha. Tassa 
Bhagavato sarÊraÑ paÓÓÈsahatthubbedhaÑ ahosi, Èyu navuti 
vassasahassanti. 

  Tattheva maÓÉakappamhi, SujÈto nÈma NÈyako.  
  SÊhahan|’sabhakkhandho, appameyyo durÈsadoti2. 

 Tassa aparabhÈge ito aÔÔhÈrasakappasatamatthake ekasmiÑ kappe 
PiyadassÊ AtthadassÊ DhammadassÊti tayo BuddhÈ nibbattiÑsu. 
Piyadassissapi Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhame koÔisatasahassaÑ 
bhikkh| ahesuÑ, dutiye navutikoÔiyo, tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto 
Kassapo nÈma mÈÓavo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈra~gato hutvÈ Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ koÔisatasahassadhanapariccÈgena saÑghÈrÈmaÑ 
kÈretvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ 
“aÔÔhÈrasakappasataccayena Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato 
AnomaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, pitÈ Sudinno nÈma rÈjÈ, mÈtÈ CandÈ3 nÈma, 
PÈlito ca SabbadassÊ ca dve aggasÈvakÈ, Sobhito nÈmupaÔÔhÈko, SujÈtÈ ca 
DhammadinnÈ ca dve aggasÈvikÈ, Kakudharukkho4 bodhi, sarÊraÑ 
asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, navuti vassasahassaÑ Èy|ti. 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjapÈbhataÑ (SÊ) 2. Khu 4. 348 piÔÔhe. 
 3. SucandÈ (SÊ, I) 4. Piya~gurukkho (SÊ) 
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  SujÈtassa aparena, sayambh| LokanÈyako. 
  DurÈsado asamasamo, PiyadassÊ mahÈyasoti1. 

 Tassa aparabhÈge AtthadassÊ nÈma BhagavÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhame aÔÔhanavuti bhikkhusatasahassÈni ahesuÑ, dutiye 
aÔÔhÈsÊtisatasahassÈni, tathÈ tatiye. TadÈ bodhisatto SusÊmo nÈma 
mahiddhiko tÈpaso hutvÈ devalokato mandÈravapupphacchattaÑ ÈharitvÈ 
SatthÈraÑ p|jesi, sopi naÑ “anÈgate Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa 
Bhagavato SobhanaÑ2 nÈma nagaraÑ ahosi, SÈgaro nÈma rÈjÈ pitÈ, 
SudassanÈ nÈma mÈtÈ, Santo ca Upasanto ca dve aggasÈvakÈ, Abhayo 
nÈmupaÔÔhÈko, DhammÈ ca SudhammÈ ca dve aggasÈvikÈ, Campakarukkho 
bodhi, sarÊraÑ asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, sarÊrappabhÈ samantato 
sabbakÈlaÑ yojanamattaÑ3 pharitvÈ aÔÔhÈsi, Èyu vassasatasahassanti. 

  Tattheva maÓÉakappamhi, AtthadassÊ NarÈsabho. 
  MahÈtamaÑ nihantvÈna, patto sambodhimuttamanti4. 

 Tassa aparabhÈge DhammadassÊ nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhame koÔisataÑ bhikkh| ahesuÑ, dutiye navuti5koÔiyo, 
tatiye asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto Sakko devarÈjÈ hutvÈ 
dibbagandhapupphehi ca dibbat|riyehi ca p|jaÑ akÈsi, sopi naÑ SatthÈ 
“anÈgate Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato SaraÓaÑ nÈma 
nagaraÑ ahosi, pitÈ SaraÓo nÈma rÈjÈ, mÈtÈ SunandÈ nÈma devÊ, Padumo6 
ca Phussadevo ca dve aggasÈvakÈ, Sunetto nÈmupaÔÔhÈko, KhemÈ ca 
SabbanÈmÈ7 ca dve aggasÈvikÈ, Ratta~kurarukkho bodhi, “BimbijÈlo”tipi 
vuccati, sarÊraÑ panassa asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, vassasatasahassaÑ Èy|ti. 

  Tattheva maÓÉakappamhi, DhammadassÊ mahÈyaso. 
  TamandhakÈraÑ vidhamitvÈ, atirocati sadevaketi8. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 351 piÔÔhe. 2. SobhitaÑ (SÊ, I) 3. SattayojanamattaÑ (SÊ, I) 
 4. Khu 4. 353 piÔÔhe. 5. Sattati (SÊ, I, Ka) 6. Sumano (SÊ, Ka) 
 7. SaccanÈmÈ (SÊ) 8. Khu 4. 355 piÔÔhe. 
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 Tassa aparabhÈge ito catunavutikappamatthake ekasmiÑ kappe ekova 
Siddhattho nÈma SammÈsambuddho udapÈdi. TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ. 
PaÔhamasannipÈte koÔisataÑ bhikkh|1 ahesuÑ, dutiye navutikoÔiyo, tatiye 
asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto uggatejo abhiÒÒÈbalasampanno Ma~galo nÈma 
tÈpaso hutvÈ mahÈjambuphalaÑ ÈharitvÈ TathÈgatassa adÈsi. SatthÈ taÑ 
phalaÑ paribhuÒjitvÈ “catunavutikappamatthake Buddho bhavissatÊ”ti 
byÈkÈsi. Tassa Bhagavato nagaraÑ VebhÈraÑ nÈma ahosi, pitÈ Jayaseno 
nÈma rÈjÈ, mÈtÈ SuphassÈ nÈma devÊ, Sambalo ca Sumitto ca dve 
aggasÈvakÈ, Revato nÈmupaÔÔhÈko, SÊvalÈ2 ca SurÈmÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
KaÓikÈrarukkho bodhi, sarÊraÑ saÔÔhihatthubbedhaÑ ahosi, 
vassasatasahassaÑ Èy|ti. 

  Dhammadassissa aparena, Siddhattho LokanÈyako. 
  NihanitvÈ tamaÑ sabbaÑ, s|riyo abbhuggato yathÈti3. 

 Tassa aparabhÈge ito dvÈnavutikappamatthake Tisso Phussoti ekasmiÑ 
kappe dve BuddhÈ nibbattiÑsu. Tissassa Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ. 
PaÔhamasannipÈte bhikkh|naÑ koÔisataÑ ahosi, dutiye navutikoÔiyo, tatiye 
asÊtikoÔiyo. TadÈ bodhisatto mahÈbhogo mahÈyaso SujÈto nÈma khattiyo 
hutvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ mahiddhikabhÈvaÑ patvÈ “Buddho 
uppanno”ti sutvÈ dibbamandÈravapadumapÈricchattakapupphÈni ÈdÈya 
catuparisamajjhe gacchantaÑ TathÈgataÑ p|jesi, ÈkÈse pupphavitÈnaÑ 
akÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “ito dvenavutikappamatthake Buddho bhavissatÊ”ti 
byÈkÈsi. Tassa Bhagavato KhemaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, pitÈ Janasandho 
nÈma khattiyo, mÈtÈ PadumÈ nÈma devÊ, Brahmadevo ca Udayo ca dve 
aggasÈvakÈ, Sumano4 nÈmupaÔÔhÈko, PhussÈ ca SudattÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
Asanarukkho bodhi, sarÊraÑ saÔÔhihatthubbedhaÑ ahosi, vassasatasahassaÑ 
Èy|ti. 

  Siddhatthassa aparena, asamo appaÔipuggalo. 
  Anantatejo5 amitayaso, Tisso LokagganÈyakoti. 
______________________________________________________________ 
 1. KoÔisatasahassabhikkh| (Ka) 2. SÊvalÊ (SÊ), sÊlÈ (I) 3. Khu 4. 357 piÔÔhe. 
 4. Suma~galo (AÔÔhasÈlinÊ), sama~go (BuddhavaÑsapÈÄi.) 5. AnantasÊlo (SÊ, I) 
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 Tassa aparabhÈge Phusso nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte saÔÔhi bhikkhusatasahassÈni ahesuÑ, 
dutiye paÓÓÈsa, tatiye dvattiÑsa. TadÈ bodhisatto VijitÈvÊ nÈma khattiyo 
hutvÈ mahÈrajjaÑ pahÈya Satthu santike pabbajitvÈ tÊÓi piÔakÈni uggahetvÈ 
mahÈjanassa dhammakathaÑ kathesi, sÊlapÈramiÑ ca p|resi. Sopi naÑ 
“Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato KÈsi nÈma nagaraÑ ahosi, 
Jayaseno nÈma rÈjÈ pitÈ, SirimÈ nÈma mÈtÈ, Surakkhito ca Dhammaseno ca 
dve aggasÈvakÈ, Sabhiyo1 nÈmupaÔÔhÈko, CÈlÈ ca UpacÈlÈ ca2 dve 
aggasÈvikÈ, Œmalakarukkho bodhi, sarÊraÑ aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 
ahosi, navuti vassasahassÈni Èy|ti. 

  Tattheva maÓÉakappamhi, ahu SatthÈ anuttaro. 
  An|pamo asamasamo, Phusso LokagganÈyakoti3. 

 Tassa aparabhÈge ito ekanavutikappe VipassÊ nÈma BhagavÈ udapÈdi. 
TassÈpi tayo sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte aÔÔhasaÔÔhi 
bhikkhusatasahassaÑ ahosi, dutiye ekasatasahassaÑ, tatiye asÊtisahassÈni. 
TadÈ bodhisatto mahiddhiko mahÈnubhÈvo Atulo nÈma nÈgarÈjÈ hutvÈ 
sattaratanakhacitaÑ sovaÓÓamayaÑ mahÈpÊÔhaÑ Bhagavato adÈsi. Sopi naÑ 
“ito ekanavutikappe Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato 
BandhumatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, BandhumÈ nÈma rÈjÈ pitÈ, BandhumatÊ 
nÈma mÈtÈ, KhaÓÉo ca Tisso ca dve aggasÈvakÈ, Asoko nÈmupaÔÔhÈko 
CandÈ ca CandamittÈ ca dve aggasÈvikÈ, PÈÔalirukkho bodhi, sarÊraÑ 
asÊtihatthubbedhaÑ ahosi, sarÊrappabhÈ sadÈ satta yojanÈni pharitvÈ aÔÔhÈsi, 
asÊti vassasahassÈni Èy|ti. 

  Phussassa ca aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  VipassÊ nÈma nÈmena, loke uppajji cakkhumÈti4. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhayo (SÊ) 2. SÈlÈ ca upasÈlÈ ca (SÊ) 
 3. Khu 4. 361 piÔÔhe. 4. Khu 4. 363 piÔÔhe. 
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 Tassa aparabhÈge ito ekattiÑsakappe SikhÊ ca Vessabh| cÈti dve 
BuddhÈ ahesuÑ. SikhissÈpi Bhagavato tayo sÈvakasannipÈtÈ. 
PaÔhamasannipÈte bhikkhusatasahassaÑ ahosi, dutiye asÊtisahassÈni, tatiye 
sattatisahassÈni. TadÈ bodhisatto Arindamo nÈma rÈjÈ hutvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
sattaratanapaÔimaÓÉitaÑ hatthiratanaÑ datvÈ hatthippamÈÓaÑ katvÈ 
kappiyabhaÓÉaÑ adÈsi. Sopi naÑ SatthÈ “ito ekattiÑsakappe Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa pana Bhagavato AruÓavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, 
AruÓo nÈma khattiyo pitÈ, PabhÈvatÊ nÈma mÈtÈ, Abhibh| ca Sambhavo1 ca 
dve aggasÈvakÈ, Khema~karo nÈmupaÔÔhÈko, SakhilÈ2 ca PadumÈ ca dve 
aggasÈvikÈ, PuÓÉarÊkarukkho bodhi, sarÊraÑ sattatihatthubbedhaÑ ahosi, 
sarÊrappabhÈ yojanattayaÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi, sattati vassasahassÈni Èy|ti. 

  Vipassissa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  Sikhivhayo Èsi Jino, asamo appaÔipuggaloti3. 

 Tassa aparabhÈge Vessabh| nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi tayo 
sÈvakasannipÈtÈ. PaÔhamasannipÈte asÊti bhikkhusahassÈni ahesuÑ, dutiye 
sattati, tatiye saÔÔhi. TadÈ bodhisatto Sudassano nÈma rÈjÈ hutvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sacÊvaraÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ tassa 
santike pabbajitvÈ ÈcÈraguÓasampanno Buddharatane cittÊkÈrapÊtibahulo 
ahosi. Sopi naÑ BhagavÈ “ito ekattiÑsakappe Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. 
Tassa pana Bhagavato AnomaÑ nÈma nagaraÑ ahosi, SuppatÊto nÈma rÈjÈ 
pitÈ, YasavatÊ nÈma mÈtÈ, SoÓo ca Uttaro ca dve aggasÈvakÈ, Upasanto 
nÈmupaÔÔhÈko, RÈmÈ ca SurÈmÈ ca4 dve aggasÈvikÈ, SÈlarukkho bodhi, 
sarÊraÑ saÔÔhihatthubbedhaÑ ahosi, saÔÔhi vassasahassÈni Èy|ti. 

  Tattheva maÓÉakappamhi, asamo appaÔipuggalo. 
  Vessabh| nÈma nÈmena, loke uppajji so Jino5ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sambh|to (SÊ) 2. MakhilÈ (SÊ) 3. Khu 4. 366 piÔÔhe. 
 4. DÈmÈ ca sudÈmÈ ca (Ka-SÊ), rÈmÈ ceva samÈlÈ ca (BuddhavaÑse 370 piÔÔhe.) 
 5. Uppajji nÈyako (BuddhavaÑses 368 piÔÔhe.) 
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 Tassa aparabhÈge imasmiÑ kappe cattÈro BuddhÈ nibbattÈ 
Kakusandho, KoÓÈgamano, Kassapo, amhÈkaÑ BhagavÈti. Kakusandhassa 
Bhagavato ekova sÈvakasannipÈto, tattha cattÈlÊsa bhikkhusahassÈni ahesuÑ. 
TadÈ bodhisatto Khemo nÈma rÈjÈ hutvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa sapattacÊvaraÑ mahÈdÈnaÒceva aÒjanÈdibhesajjÈni ca 
datvÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pabbaji. Sopi naÑ SatthÈ “Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Kakusandhassa pana Bhagavato KhemaÑ nÈma 
nagaraÑ ahosi, Aggidatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ, VisÈkhÈ nÈma brÈhmaÓÊ 
mÈtÈ, Vidhuro1 ca SaÒjÊvo ca dve aggasÈvakÈ, Buddhijo nÈmupaÔÔhÈko, 
SÈmÈ ca CampÈ ca dve aggasÈvikÈ, MahÈsirÊsarukkho bodhi, sarÊraÑ 
cattÈlÊsahatthubbedhaÑ ahosi, cattÈlÊsa vassasahassÈni Èy|ti.  

  Vessabhussa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  Kakusandho nÈma nÈmena, appameyyo durÈsadoti2. 

 Tassa aparabhÈge KoÓÈgamano nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi ekova 
sÈvakasannipÈto, tattha tiÑsa bhikkhusahassÈni ahesuÑ. TadÈ bodhisatto 
Pabbato nÈma rÈjÈ hutvÈ amaccagaÓaparivuto Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammadesanaÑ sutvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ pattuÓÓacÊnapaÔakoseyyakambaladuk|lÈni ceva 
suvaÓÓapaÔikaÒca3 datvÈ Satthu santike pabbaji. Sopi naÑ SatthÈ “Buddho 
bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato SobhavatÊ nÈma nagaraÑ ahosi, 
YaÒÒadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ, UttarÈ nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ, Bhiyyaso4 ca 
Uttaro ca dve aggasÈvakÈ, Sotthijo nÈmupaÔÔhÈko, SamuddÈ5 ca UttarÈ ca 
dve aggasÈvikÈ, Udumbararukkho bodhi, sarÊraÑ tiÑsahatthubbedhaÑ 
ahosi, tiÑsa vassasahassÈni Èy|ti. 

  Kakusandhassa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  KoÓÈgamano nÈma Jino, LokajeÔÔho NarÈsabhoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Viduro (SÊ, I) 2. Khu 4. 371 piÔÔhe. 
 3. So vaÓÓapÈdukaÒca (SÊ), sovaÓÓapÈdukaÒceva (BuddhavaÑse 374 piÔÔhe.) 
 4. Bhiyyo (SÊ, I) 5. SumuttÈ (I, Ka) 
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 Tassa aparabhÈge Kassapo nÈma SatthÈ udapÈdi. TassÈpi ekova 
sÈvakasannipÈto, tattha vÊsati bhikkhusahassÈni ahesuÑ. TadÈ bodhisatto 
JotipÈlo nÈma mÈÓavo hutvÈ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| bh|miyaÒceva 
antalikkhe ca pÈkaÔo GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mitto ahosi. So tena 
saddhiÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammakathaÑ sutvÈ pabbajitvÈ 
ÈraddhavÊriyo tÊÓi piÔakÈni uggahetvÈ vattÈvattasampattiyÈ BuddhasÈsanaÑ 
sobhesi. Sopi naÑ SatthÈ “Buddho bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Tassa Bhagavato 
jÈtanagaraÑ BÈrÈÓasÊ nÈma ahosi, Brahmadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ, 
DhanavatÊ1 nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ, Tisso ca BhÈradvÈjo ca dve aggasÈvakÈ, 
Sabbamitto nÈmupaÔÔhÈko, AnuÄÈ ca UruveÄÈ ca dve aggasÈvikÈ, 
Nigrodharukkho bodhi, sarÊraÑ vÊsatihatthubbedhaÑ ahosi, vÊsati 
vassasahassÈni Èy|ti. 

  KoÓÈgamanassa aparena, Sambuddho Dvipaduttamo. 
  Kassapo nÈma gottena, DhammarÈjÈ pabha~karoti2. 

 YasmiÑ pana kappe DÊpa~karadasabalo udapÈdi, tasmiÑ aÒÒepi tayo 
BuddhÈ ahesuÑ. TesaÑ santike bodhisattassa byÈkaraÓaÑ natthi, tasmÈ te 
idha na dassitÈ. AÔÔhakathÈyaÑ pana TaÓha~karato paÔÔhÈya sabbepi Buddhe 
dassetuÑ idaÑ vuttaÑ– 

  “TaÓha~karo Medha~karo, athopi SaraÓa~karo. 
  DÊpa~karo ca Sambuddho, KoÓÉaÒÒo Dvipaduttamo. 

  Ma~galo ca Sumano ca, Revato Sobhito Muni. 
  AnomadassÊ Padumo, NÈrado Padumuttaro. 

  Sumedho ca SujÈto ca, PiyadassÊ mahÈyaso. 
  AtthadassÊ DhammadassÊ, Siddhattho LokanÈyako. 

  Tisso Phusso ca Sambuddho, VipassÊ SikhÊ Vessabh|. 
  Kakusandho KoÓÈgamano, Kassapo cÈpi NÈyako. 

  Ete ahesuÑ SambuddhÈ, vÊtarÈgÈ samÈhitÈ. 
  SataraÑsÊ’va uppannÈ, mahÈtamavinodanÈ. 
  JalitvÈ aggikhandhÈva, nibbutÈ te sasÈvakÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BandhumatÊ (SÊ), DhaÒÒavatÊ (I) 2. Khu 4. 375 piÔÔhe. 
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 Tattha amhÈkaÑ bodhisatto DÊpa~karÈdÊnaÑ catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ 
santike adhikÈraÑ karonto kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni 
Ègato. Kassapassa pana Bhagavato orabhÈge ÔhapetvÈ imaÑ 
SammÈsambuddhaÑ aÒÒo Buddho nÈma natthi. Iti DÊpa~karÈdÊnaÑ 
catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ santike laddhabyÈkaraÓo pana bodhisatto 
ye’nena– 

  “ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ. 
  PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ. 
  AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊ”ti1– 

ime aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ DÊpa~karapÈdam|le katÈbhinÊhÈrena 
“handa Buddhakare dhamme, vicinÈmi ito cito”ti ussÈhaÑ katvÈ “vicinanto 
tadÈ dakkhiÑ, paÔhamaÑ dÈnapÈramin”ti dÈnapÈramitÈdayo 
BuddhakÈrakadhammÈ diÔÔhÈ, te p|rentoyeva yÈva VessantarattabhÈvÈ 
Ègami, Ègacchanto ca ye te katÈbhinÊhÈrÈnaÑ bodhisattÈnaÑ ÈnisaÑsÈ 
saÑvaÓÓitÈ– 

  “EvaÑ sabba~gasampannÈ, bodhiyÈ niyatÈ narÈ. 
  SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, kappakoÔisatehipi. 

  AvÊcimhi nuppajjanti, tathÈ lokantaresu ca. 
  NijjhÈmataÓhÈ khuppipÈsÈ, na honti kÈlakaÒjikÈ. 

  Na honti khuddakÈ pÈÓÈ, uppajjantÈpi duggatiÑ. 
  JÈyamÈnÈ manussesu, jaccandhÈ na bhavanti te. 

  SotavekallatÈ natthi, na bhavanti m|gapakkhikÈ. 
  ItthibhÈvaÑ na gacchanti, ubhatobyaÒjanapaÓÉakÈ. 

  Na bhavanti pariyÈpannÈ, bodhiyÈ niyatÈ narÈ. 
  MuttÈ Ènantarikehi, sabbattha suddhagocarÈ. 

  MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti, kammakiriyadassanÈ. 
  VasamÈnÈpi saggesu, asaÒÒaÑ nupapajjare. 

  SuddhÈvÈsesu devesu, hetu nÈma na vijjati. 
  NekkhammaninnÈ sappurisÈ, visaÑyuttÈ bhavÈbhave. 
  Caranti lokatthacariyÈyo, p|renti2 sabbapÈramÊn”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 311 piÔÔhe. 2. P|rentÈ (I, Ka) 
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 Te ÈnisaÑse adhigantvÈva Ègato. PÈramiyo p|rentassa cassa 
AkittibrÈhmaÓakÈle Sa~khabrÈhmaÓakÈle DhanaÒcayarÈjakÈle 
MahÈsudassanarÈjakÈle MahÈgovindakÈle NimimahÈrÈjakÈle 
CandakumÈrakÈle VisayhaseÔÔhikÈle SivirÈjakÈle VessantararÈjakÈleti 
dÈnapÈramitÈya p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena 
panassa SasapaÓÉitajÈtake– 

  “BhikkhÈya upagataÑ disvÈ, sakattÈnaÑ pariccajiÑ. 
  DÈnena me samo natthi, esÈ me dÈnapÈramÊ”ti1– 

evaÑ attapariccÈgaÑ karontassa dÈnapÈramitÈ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. 
TathÈ SÊlavanÈgarÈjakÈle CampeyyanÈgarÈjakÈle Bh|ridattanÈgarÈjakÈle 
ChaddantanÈgarÈjakÈle JayaddisarÈjaputtakÈle (  )2 AlÊnasattukumÈrakÈleti 
sÊlapÈramitÈya p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena 
panassa Sa~khapÈlajÈtake– 

  “S|lehi vijjhayantopi, koÔÔiyantopi sattibhi. 
  Bhojaputte na kuppÈmi, esÈ me sÊlapÈramÊ”ti3– 

evaÑ attapariccÈgaÑ karontassa sÊlapÈramitÈ paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. 
TathÈ SomanassakumÈrakÈle HatthipÈlakumÈrakÈle AyogharapaÓÉitakÈleti 
mahÈrajjaÑ pahÈya nekkhammapÈramitÈya p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ 
nÈma natthi. Ekantena panassa C|ÄasutasomajÈtake– 

  “MahÈrajjaÑ hatthagataÑ, kheÄapiÓÉaÑva chaÉÉayiÑ. 
  Cajato na hoti lagganaÑ, esÈ me nekkhammapÈramÊ”ti– 

evaÑ nissa~gatÈya rajjaÑ chaÉÉetvÈ nikkhamantassa nekkhammapÈramitÈ 
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. TathÈ VidhurapaÓÉitakÈle 
MahÈgovindapaÓÉitakÈle KuddÈlapaÓÉitakÈle ArakapaÓÉitakÈle 
BodhiparibbÈjakakÈle MahosadhapaÓÉitakÈleti paÒÒÈpÈramitÈya 
p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ nÈma natthi. Ekantena panassa sattu 
BhastajÈtake SenakapaÓÉitakÈle– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 398 piÔÔhe CariyÈpiÔake. 
 2. (M|gapakkhakÈle) (I, Ka) CariyÈpiÔake pana 413 piÔÔhe passitabbÈ. 
 3. Khu 4. 407 piÔÔhe CariyÈpiÔake thokaÑ visadisaÑ. 
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  “PaÒÒÈya vicinantohaÑ, brÈhmaÓaÑ mocayiÑ dukhÈ. 
  PaÒÒÈya me samo natthi, esÈ me paÒÒÈpÈramÊ”ti– 

antobhastagataÑ sappaÑ dassentassa paÒÒÈpÈramitÈ paramatthapÈramÊ 
nÈma jÈtÈ. TathÈ vÊriyapÈramitÈdÊnampi p|ritattabhÈvÈnaÑ parimÈÓaÑ 
nÈma natthi. Ekantena panassa MahÈjanakajÈtake– 

  “AtÊradassÊ jalamajjhe, hatÈ sabbeva mÈnusÈ. 
  Cittassa aÒÒathÈ natthi, esÈ me vÊriyapÈramÊ”ti– 

evaÑ mahÈsamuddaÑ tarantassa vÊriyapÈramitÈ paramatthapÈramÊ nÈma 
jÈtÈ. KhantivÈdijÈtake– 

  “AcetanaÑva koÔÔente, tiÓhena pharasunÈ mamaÑ. 
  KÈsirÈje na kuppÈmi, esÈ me khantipÈramÊ”ti– 

evaÑ acetanabhÈvena viya mahÈdukkhaÑ adhivÈsentassa khantipÈramitÈ 
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. MahÈsutasomajÈtake– 

  “SaccavÈcaÑ anurakkhanto, cajitvÈ mama jÊvitaÑ.  
  MocesiÑ ekasataÑ khattiye, esÈ me saccapÈramÊ”ti– 

evaÑ jÊvitaÑ cajitvÈ saccamanurakkhantassa saccapÈramitÈ 
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. M|gapakkhajÈtake– 

  “MÈtÈpitÈ na me dessÈ, napi dessaÑ mahÈyasaÑ1. 
  SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ vatamadhiÔÔhahin”ti– 

evaÑ jÊvitampi cajitvÈ vataÑ adhiÔÔhahantassa adhiÔÔhÈnapÈramitÈ 
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. SuvaÓÓasÈmajÈtake– 

  “Na maÑ koci uttasati, napihaÑ bhÈyÈmi kassaci. 
  MettÈbalenupatthaddho, ramÈmi pavane tadÈ”ti2– 

evaÑ jÊvitampi anoloketvÈ mettÈyantassa mettÈpÈramitÈ paramatthapÈramÊ 
nÈma jÈtÈ. LomahaÑsajÈtake– 
______________________________________________________________ 
 1. AttÈ me na ca dessiyo (Khu 4. 413 piÔÔhe CariyÈpiÔake) 2. Khu 4. 418 piÔÔhe. 
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  “SusÈne seyyaÑ kappemi, chavaÔÔhikaÑ upanidhÈyahaÑ. 
  GÈmaÓÉalÈ1 upÈgantvÈ, r|paÑ dassenti’nappakan”ti2– 

evaÑ gÈmadÈrakesu niÔÔhubhanÈdÊhi ceva mÈlÈgandh|pahÈrÈdÊhi ca 
sukhadukkhaÑ uppÈdentesupi upekkhaÑ anativattentassa upekkhÈpÈramitÈ 
paramatthapÈramÊ nÈma jÈtÈ. Ayamettha sa~khepo. VitthÈrato panesa attho 
CariyÈpiÔakato gahetabboti. EvaÑ pÈramiyo p|retvÈ VessantarattabhÈve 
Ôhito– 

  “AcetanÈyaÑ pathavÊ, aviÒÒÈya sukhaÑ dukhaÑ. 
   SÈpi dÈnabalÈ mayhaÑ, sattakkhattuÑ pakampathÈ”ti3– 

evaÑ mahÈpathavikampanÈdÊni4 mahÈpuÒÒÈni karitvÈ ÈyupariyosÈne tato 
cuto Tusitabhavane nibbatti. Iti DÊpa~karapÈdam|lato paÔÔhÈya yÈva ayaÑ 
Tusitapure nibbatti, ettakaÑ ÔhÈnaÑ D|renidÈnaÑ nÈmÈti veditabbaÑ. 
 

D|renidÈnakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. Avid|renidÈnakathÈ 

 Tusitapure vasanteyeva pana bodhisatte BuddhakolÈhalaÑ nÈma 
udapÈdi. LokasmiÑ hi tÊÓi kolÈhalÈni mahantÈni uppajjanti kappakolÈhalaÑ 
BuddhakolÈhalaÑ cakkavattikolÈhalanti. Tattha “vassasatasahassaccayena 
kappuÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti lokaby|hÈ nÈma kÈmÈvacaradevÈ muttasirÈ 
vikiÓÓakesÈ rudamukhÈ5 ass|ni hatthehi puÒchamÈnÈ rattavatthanivatthÈ 
ativiya vir|pavesadhÈrino hutvÈ manussapathe vicarantÈ evaÑ Èrocenti 
“mÈrisÈ ito vassasatasahassaccayena kappuÔÔhÈnaÑ bhavissati, ayaÑ loko 
vinassissati, mahÈsamuddopi sussissati, ayaÒca mahÈpathavÊ Sineru ca 
pabbatarÈjÈ uÉÉayhissanti vinassissanti, yÈva brahmalokÈ lokavinÈso 
bhavissati, mettaÑ mÈrisÈ bhÈvetha, karuÓaÑ, muditaÑ, upekkhaÑ mÈrisÈ 
bhÈvetha, 
______________________________________________________________ 
 1. GomaÓÉalÈ (SÊ, I) 2. Khu 4. 419 piÔÔhe. 3. Khu 4. 396 piÔÔhe. 
 4. MahÈpaÔhaviÑ kampetvÈ (SÊ, I), mahÈpathavÊkampanÈdikÈraÓÈni (Ka) 
 5. RudammukhÈ (SÊ, I) 
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mÈtaraÑ upaÔÔhahatha, pitaraÑ upaÔÔhahatha, kule jeÔÔhÈpacÈyino hothÈ”ti. 
IdaÑ kappakolÈhalaÑ nÈma. “Vassasahassaccayena pana SabbuÒÒubuddho 
loke uppajjissatÊ”ti lokapÈladevatÈ “ito mÈrisÈ vassasahassaccayena 
SabbaÒÒubuddho loke uppajjissatÊ”ti ugghosentiyo ÈhiÓÉanti. IdaÑ 
BuddhakolÈhalaÑ nÈma. “Vassasatassaccayena cakkavattirÈjÈ uppajjissatÊ”ti 
devatÈyo “ito mÈrisÈ vassasataccayena cakkavattirÈjÈ loke uppajjissatÊ”ti 
ugghosentiyo ÈhiÓÉanti. IdaÑ cakkavattikolÈhalaÑ nÈma. ImÈni tÊÓi 
kolÈhalÈni mahantÈni honti. 

 Tesu BuddhakolÈhalasaddaÑ sutvÈ sakaladasasahassacakkavÈÄadevatÈ 
ekato sannipatitvÈ “asuko nÈma satto Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ taÑ 
upasa~kamitvÈ ÈyÈcanti. ŒyÈcamÈnÈ ca pubbanimittesu uppannesu ÈyÈcanti. 
TadÈ pana sabbÈpi tÈ ekekacakkavÈÄe 
CÈtumahÈrÈjasakkasuyÈmasantusitasunimmita1vasavattimahÈbrahmehi 
saddhiÑ ekacakkavÈÄe sannipatitvÈ Tusitabhavane bodhisattassa santikaÑ 
gantvÈ “mÈrisa tumhehi dasa pÈramiyo p|rentehi na sakkasampattiÑ, na 
mÈrabrahmacakkavattisampattiÑ patthentehi p|ritÈ, lokanittharaÓatthÈya 
pana sabbaÒÒutaÑ patthentehi p|ritÈ, so vo dÈni kÈlo mÈrisa BuddhattÈya, 
samayo mÈrisa buddhattÈyÈ”ti yÈciÑsu. 

 Atha mahÈsatto devatÈnaÑ paÔiÒÒaÑ adatvÈva kÈladÊpadesakulajanetti-
Èyuparicchedavasena paÒcamahÈvilokanaÑ nÈma vilokesi. Tattha “kÈlo nu 
kho, akÈlo nu kho”ti paÔhamaÑ kÈlaÑ vilokesi. Tattha vassasatasahassato 
uddhaÑ vaÉÉhita-ÈyukÈlo kÈlo nÈma na hoti. KasmÈ? TadÈ hi sattÈnaÑ 
jÈtijarÈmaraÓÈni na paÒÒÈyanti. BuddhÈnaÒca dhammadesanÈ 
tilakkhaÓamuttÈ nÈma natthi. TesaÑ “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti 
kathentÈnaÑ “kiÑ nÈmetaÑ kathentÊ”ti neva sotabbaÑ na saddhÈtabbaÑ 
maÒÒanti, tato abhisamayo na hoti, tasmiÑ asati aniyyÈnikaÑ sÈsanaÑ hoti. 
TasmÈ so akÈlo. Vassasatato |na-ÈyukÈlopi kÈlo nÈma na hoti. KasmÈ? 
TadÈ hi sattÈ ussannakilesÈ honti, ussannakilesÈnaÒca dinno 
______________________________________________________________ 
 1. Paranimmita (SÊ, Ka) 
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ovÈdo ovÈdaÔÔhÈne na tiÔÔhati, udake daÓÉarÈji viya khippaÑ vigacchati. 

TasmÈ sopi akÈlo. Vassasatasahassato pana paÔÔhÈya heÔÔhÈ, vassasatato 

paÔÔhÈya uddhaÑ ÈyukÈlo kÈlo nÈma. TadÈ ca vassasatÈyukÈlo, atha 

mahÈsatto “nibbattitabbakÈlo”ti kÈlaÑ passi. 

 Tato dÊpaÑ vilokento saparivÈre cattÈro dÊpe oloketvÈ “tÊsu dÊpesu 

BuddhÈ na nibbattanti, JambudÊpeyeva nibbattantÊ”ti dÊpaÑ passi. 

 Tato “JambudÊpo nÈma mahÈ, dasayojanasahassaparimÈÓo, katarasmiÑ 

nu kho padese BuddhÈ nibbattantÊ”ti okÈsaÑ vilokento MajjhimadesaÑ 

passi. Majjhimadeso nÈma “puratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ1 nÈma 

nigamo, tassa parena MahÈsÈlÈ, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato 

majjhe. PuratthimadakkhiÓÈya disÈya SallavatÊ2 nÈma nadÊ, tato parÈ 

paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. DakkhiÓÈya disÈya SetakaÓÓikaÑ nÈma 

nigamo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. PacchimÈya disÈya 

Th|ÓaÑ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. 

UttarÈya disÈya UsÊraddhajo nÈma pabbato, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, 

orato majjhe”ti evaÑ Vinaye3 vutto padeso. So ÈyÈmato tÊÓi yojanasatÈni, 

vitthÈrato aÉÉhateyyÈni, parikkhepato nava yojanasatÈnÊti etasmiÑ padese 

BuddhÈ PaccekabuddhÈ aggasÈvakÈ asÊti mahÈsÈvakÈ cakkavattirÈjÈno aÒÒe 

ca mahesakkhÈ4 khattiyabrÈhmaÓagahapatimahÈsÈlÈ uppajjanti. IdaÑ cettha 

Kapilavatthu nÈma nagaraÑ, tattha mayÈ nibbattitabbanti niÔÔhaÑ agamÈsi. 

 Tato kulaÑ vilokento “BuddhÈ nÈma vessakule vÈ suddakule vÈ na 

nibbattanti. Lokasammate pana khattiyakule vÈ brÈhmaÓakule vÈti 

dvÊsuyeva kulesu nibbattanti. IdÈni ca khattiyakulaÑ lokasammataÑ, tattha 

nibbattissÈmi. Suddhodano nÈma rÈjÈ me pitÈ bhavissatÊ”ti kulaÑ passi. 

______________________________________________________________ 
 1. Kaja~galaÑ (SÊ, I), ja~galaÑ (Ka) 2. SalalavatÊ (SÊ, I) 

 3. Vi 3. 287 piÔÔhe. 4. MahesakkÈ (SÊ, I) 
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 Tato mÈtaraÑ vilokento “BuddhamÈtÈ nÈma lolÈ surÈdhuttÈ na hoti, 
kappasatasahassaÑ pana p|ritapÈramÊ jÈtito paÔÔhÈya akhaÓÉapaÒcasÊlÈyeva 
hoti. AyaÒca MahÈmÈyÈ nÈma devÊ edisÊ, ayaÑ me mÈtÈ bhavissati, 
kittakaÑ panassÈ Èy|ti dasannaÑ mÈsÈnaÑ upari satta divasÈnÊ”ti passi. 

 Iti imaÑ paÒcamahÈvilokanaÑ viloketvÈ “kÈlo me mÈrisÈ 
BuddhabhÈvÈyÈ”ti devatÈnaÑ sa~gahaÑ karonto paÔiÒÒaÑ datvÈ “gacchatha 
tumhe”ti tÈ devatÈ uyyojetvÈ TusitadevatÈhi parivuto Tusitapure 
NandanavanaÑ pÈvisi. Sabbadevalokesu hi NandanavanaÑ atthiyeva. Tattha 
naÑ devatÈ “ito cuto sugatiÑ gaccha, ito cuto sugatiÑ gacchÈ”ti pubbe 
katakusalakammokÈsaÑ sÈrayamÈnÈ vicaranti. So evaÑ devatÈhi kusalaÑ 
sÈrayamÈnÈhi parivuto tattha vicarantoyeva cavitvÈ MahÈmÈyÈya deviyÈ 
kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. 

 Tassa ÈvibhÈvatthaÑ ayaÑ anupubbikathÈ–tadÈ kira 
Kapilavatthunagare ÈsÈÄhinakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ ahosi, mahÈjano 
nakkhattaÑ kÊÄati. MahÈmÈyÈpi devÊ pure puÓÓamÈya sattamadivasato 
paÔÔhÈya vigatasurÈpÈnaÑ mÈlÈgandhavibh|tisampannaÑ nakkhattakÊÄaÑ 
anubhavamÈnÈ sattame divase pÈtova uÔÔhÈya gandhodakena nhÈyitvÈ cattÈri 
satasahassÈni vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ sabbÈla~kÈravibh|sitÈ 
varabhojanaÑ bhuÒjitvÈ uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya ala~katapaÔiyattaÑ 
sirigabbhaÑ pavisitvÈ sirisayane nipannÈ niddaÑ okkamamÈnÈ imaÑ 
supinaÑ addasa–cattÈro kira naÑ mahÈrÈjÈno sayaneneva saddhiÑ 
ukkhipitvÈ HimavantaÑ netvÈ saÔÔhiyojanike manosilÈtale sattayojanikassa 
mahÈsÈlarukkhassa heÔÔhÈ ÔhapetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ 
deviyo ÈgantvÈ deviÑ AnotattadahaÑ netvÈ manussamalaharaÓatthaÑ 
nhÈpetvÈ dibbavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ gandhehi vilimpÈpetvÈ dibbapupphÈni 
piÄandhÈpetvÈ tato avid|re eko rajatapabbato atthi, tassa anto 
kanakavimÈnaÑ atthi, tattha pÈcÊnasÊsakaÑ dibbasayanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
nipajjÈpesuÑ. Atha bodhisatto setavaravÈraÓo hutvÈ tato avid|re eko 
suvaÓÓapabbato atthi, tattha vicaritvÈ tato oruyha rajatapabbataÑ 
abhiruhitvÈ uttaradisato Ègamma rajatadÈmavaÓÓÈya soÓÉÈya setapadumaÑ 
gahetvÈ koÒcanÈdaÑ naditvÈ 
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kanakavimÈnaÑ pavisitvÈ mÈtusayanaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
dakkhiÓapassaÑ phÈletvÈ kucchiÑ paviÔÔhasadiso ahosÊti. EvaÑ 
uttarÈsÈÄhanakkhattena paÔisandhiÑ gaÓhi. 

 Punadivase pabuddhÈ devÊ taÑ supinaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ 
catusaÔÔhimatte brÈhmaÓapÈmokkhe pakkosÈpetvÈ gomayaharit|palittÈya 
lÈjÈdÊhi katama~galasakkÈrÈya bh|miyÈ mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
tattha nisinnÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ sappimadhusakkharÈbhisa~khatassa 
varapÈyÈsassa suvaÓÓarajatapÈtiyo p|retvÈ suvaÓÓarajatapÈtÊhiyeva 
paÔikujjitvÈ adÈsi, aÒÒehi ca ahatavatthakapilagÈvidÈnÈdÊhi te santappesi. 
Atha nesaÑ sabbakÈmehi santappitÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ supinaÑ ÈrocÈpetvÈ 
“kiÑ bhavissatÊ”ti pucchi. BrÈhmaÓÈ ÈhaÑsu “mÈ cintayi mahÈrÈja, deviyÈ 
te kucchimhi gabbho patiÔÔhito, so ca kho purisagabbho, na itthigabbho, 
putto te bhavissati, so sace agÈraÑ ajjhÈvasissati, rÈjÈ bhavissati cakkavattÊ. 
Sace agÈrÈ nikkhamma pabbajissati, Buddho bhavissati loke 
vivaÔacchado1”ti. 

 Bodhisattassa pana mÈtukucchimhi paÔisandhiggahaÓakkhaÓeyeva 
ekappahÈreneva sakaladasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampi sampakampi 
sampavedhi. DvattiÑsa pubbanimittÈni pÈturahesuÑ–dasasu 
cakkavÈÄasahassesu appamÈÓo obhÈso phari, tassa taÑ siriÑ daÔÔhukÈmÈ 
viya andhÈ cakkh|ni paÔilabhiÑsu, badhirÈ saddaÑ suÓiÑsu, m|gÈ 
samÈlapiÑsu, khujjÈ ujugattÈ ahesuÑ, pa~gulÈ padasÈ gamanaÑ 
paÔilabhiÑsu, bandhanagatÈ sabbasattÈ andubandhanÈdÊhi mucciÑsu, 
sabbanirayesu aggÊ nibbÈyiÑsu, pettivisayesu khuppipÈsÈ v|pasamiÑsu, 
tiracchÈnÈnaÑ bhayaÑ nÈhosi, sabbasattÈnaÑ rogo v|pasami, sabbasattÈ 
piyaÑvadÈ ahesuÑ, madhurenÈkÈrena assÈ hasiÑsu, vÈraÓÈ gajjiÑsu, 
sabbat|riyÈni sakaÑ sakaÑ ninnÈdaÑ muÒciÑsu, aghaÔÔitÈniyeva 
manussÈnaÑ hatth|pagÈdÊni ÈbharaÓÈni viraviÑsu, sabbÈ disÈ vippasannÈ 
ahesuÑ, sattÈnaÑ sukhaÑ uppÈdayamÈno mudusÊtalo vÈto vÈyi, akÈlamegho 
vassi, pathavitopi udakaÑ ubbhijjitvÈ vissandi, pakkhino ÈkÈsagamanaÑ 
vijahiÑsu, nadiyo asandamÈnÈ aÔÔhaÑsu, mahÈsamuddo madhurodako ahosi, 
sabbatthakameva paÒcavaÓÓehi 
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padumehi saÒchannatalo ahosi, thalajajalajÈdÊni sabbapupphÈni pupphiÑsu, 
rukkhÈnaÑ khandhesu khandhapadumÈni, sÈkhÈsu sÈkhÈpadumÈni, latÈsu 
latÈpadumÈni pupphiÑsu, ghana1 silÈtalÈni bhinditvÈ upar|pari satapattÈni 
hutvÈ daÓÉapadumÈni nÈma nikkhamiÑsu, ÈkÈse olambakapadumÈni nÈma 
nibbattiÑsu, samantato pupphavassÈni vassiÑsu, ÈkÈse dibbat|riyÈni 
vajjiÑsu, sakaladasasahassÊ lokadhÈtu vaÔÔetvÈ vissaÔÔhamÈlÈguÄo viya, 
uppÊÄetvÈ baddhamÈlÈkalÈpo viya ala~katapaÔiyattamÈlÈsanaÑ viya ca 
ekamÈlÈmÈlinÊ2 vipphurantavÈÄabÊjanÊ pupphadh|pagandhaparivÈsitÈ 
paramasobhaggappattÈ ahosi. 

 EvaÑ gahitapaÔisandhikassa bodhisattassa paÔisandhiggahaÓakÈlato 
paÔÔhÈya bodhisattassa ceva bodhisattamÈtuyÈ ca upaddavanivÈraÓatthaÑ 
khaggahatthÈ cattÈro devaputtÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. Bodhisattassa mÈtuyÈ 
purisesu rÈgacittaÑ nuppajji, lÈbhaggayasaggappattÈ ca ahosi sukhinÊ 
akilantakÈyÈ. BodhisattaÒca antokucchigataÑ vippasanne maÓiratane 
ÈvutapaÓÉusuttaÑ viya passati. YasmÈ ca bodhisattena vasitakucchi nÈma 
cetiyagabbhasadisÈ hoti, na sakkÈ aÒÒena sattena ÈvasituÑ vÈ paribhuÒjituÑ 
vÈ, tasmÈ bodhisattamÈtÈ sattÈhajÈte bodhisatte kÈlaÑ katvÈ Tusitapure 
nibbatti. YathÈ ca aÒÒÈ itthiyo dasamÈse appatvÈpi3 atikkamitvÈpi nisinnÈpi 
nipannÈpi vijÈyanti, na evaÑ bodhisattamÈtÈ. SÈ pana bodhisattaÑ dasamÈse 
kucchinÈ pariharitvÈ ÔhitÈva vijÈyati. AyaÑ bodhisattamÈtudhammatÈ. 

 MahÈmÈyÈpi devÊ pattena telaÑ viya dasamÈse kucchinÈ bodhisattaÑ 
pariharitvÈ paripuÓÓagabbhÈ ÒÈtigharaÑ gantukÈmÈ 
SuddhodanamahÈrÈjassa Èrocesi “icchÈmahaÑ deva kulasantakaÑ 
DevadahanagaraÑ gantun”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ Kapilavatthuto 
yÈva DevadahanagarÈ maggaÑ samaÑ kÈretvÈ 
kadalipuÓÓaghaÔadhajapaÔÈkÈdÊhi ala~kÈrehi ala~kÈrÈpetvÈ deviÑ 
sovaÓÓasivikÈya nisÊdÈpetvÈ amaccasahassena ukkhipÈpetvÈ mahantena 
parivÈrena pesesi. DvinnaÑ pana nagarÈnaÑ antare ubhayanagaravÈsÊnampi 
LumbinÊvanaÑ nÈma Ma~galasÈlavanaÑ atthi, tasmiÑ samaye m|lato 
paÔÔhÈya yÈva aggasÈkhÈ sabbaÑ ekapÈliphullaÑ ahosi, 
______________________________________________________________ 
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sÈkhantarehi ceva pupphantarehi ca paÒcavaÓÓÈ bhamaragaÓÈ nÈnappakÈrÈ 
ca sakuÓasa~ghÈ madhurassarena vik|jantÈ vicaranti. SakalaÑ 
LumbinÊvanaÑ CittalatÈvanasadisaÑ, mahÈnubhÈvassa raÒÒo susajjita-
ÈpÈnamaÓÉalaÑ viya ahosi. DeviyÈ taÑ disvÈ SÈlavane kÊÄitukÈmatÈ 
udapÈdi. AmaccÈ deviÑ gahetvÈ SÈlavanaÑ pavisiÑsu. SÈ 
Ma~galasÈlam|laÑ upagantvÈ SÈlasÈkhaÑ gaÓhitukÈmÈ ahosi, SÈlasÈkhÈ 
suseditavettaggaÑ viya oÓamitvÈ deviyÈ hatthasamÊpaÑ upagaÒchi, sÈ 
hatthaÑ pasÈretvÈ sÈkhaÑ aggahesi. TÈvadeva ca deviyÈ kammajavÈtÈ 
caliÑsu, athassÈ sÈÓiÑ parikkhipÈpetvÈ mahÈjano paÔikkami, SÈlasÈkhaÑ 
gahetvÈ tiÔÔhamÈnÈya eva cassÈ gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. Ta~khaÓaÒÒeva 
cattÈro visuddhacittÈ MahÈbrahmÈno suvaÓÓajÈlaÑ ÈdÈya sampattÈ. Te tena 
suvaÓÓajÈlena bodhisattaÑ sampaÔicchitvÈ mÈtu purato ÔhatvÈ1 “attamanÈ 
devi hohi, mahesakkho te putto uppanno”ti ÈhaÑsu. 

 YathÈ pana aÒÒe sattÈ mÈtukucchito nikkhamantÈ paÔik|lena asucinÈ 
makkhitÈ nikkhamanti, na evaÑ bodhisatto. So pana dhammÈsanato otaranto 
dhammakathiko viya, nisseÓito otaranto puriso viya ca dve hatthe dve ca 
pÈde pasÈretvÈ Ôhitakova mÈtukucchisambhavena kenaci asucinÈ amakkhito 
suddho visado kÈsikavatthe nikkhittamaÓiratanaÑ viya jotento mÈtukucchito 
nikkhami. EvaÑ santepi bodhisattassa ca bodhisattamÈtuyÈ ca sakkÈratthaÑ 
ÈkÈsato dve udakadhÈrÈ nikkhamitvÈ bodhisattassa ca bodhisattamÈtuyÈ ca 
sarÊre utuÑ gÈhÈpesuÑ. 

 Atha naÑ suvaÓÓajÈlena paÔiggahetvÈ ÔhitÈnaÑ brahmÈnaÑ hatthato 
cattÈro mahÈrÈjÈno ma~galasammatÈya sukhasamphassÈya ajinappaveÓiyÈ 
gaÓhiÑsu, tesaÑ hatthato manussÈ duk|lacumbaÔakena gaÓhiÑsu, 
manussÈnaÑ hatthato muccitvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhÈya puratthimadisaÑ 
olokesi, anekÈni cakkavÈÄasahassÈni eka~gaÓÈni ahesuÑ. Tattha 
devamanussÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jayamÈnÈ “mahÈpurisa idha tumhehi sadiso 
aÒÒo natthi, kutettha uttaritaro”ti ÈhaÑsu. EvaÑ catasso 
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disÈ, catasso anudisÈ ca heÔÔhÈ, uparÊti dasapi disÈ anuviloketvÈ attanÈ 
sadisaÑ kaÒci adisvÈ “ayaÑ uttarÈdisÈ”ti sattapadavÊtihÈrena agamÈsi 
mahÈbrahmunÈ setacchattaÑ dhÈrayamÈnena1, suyÈmena vÈÄabÊjaniÑ, 
aÒÒÈhi ca devatÈhi sesarÈjakakudhabhaÓÉahatthÈhi anugammamÈno. Tato 
sattamapade Ôhito “aggohamasmi lokassÈ”ti-ÈdikaÑ ÈsabhiÑ vÈcaÑ 
nicchÈrento sÊhanÈdaÑ nadi. 

 Bodhisatto hi tÊsu attabhÈvesu mÈtukucchito nikkhantamattova vÈcaÑ 
nicchÈresi MahosadhattabhÈve, VessantarattabhÈve, imasmiÑ attabhÈve cÈti. 
MahosadhattabhÈve kirassa mÈtukucchito nikkhamantasseva Sakko devarÈjÈ 
ÈgantvÈ candanasÈraÑ hatthe ÔhapetvÈ gato, so taÑ muÔÔhiyaÑ katvÈva 
nikkhanto. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta kiÑ gahetvÈ ÈgatosÊ”ti pucchi. OsadhaÑ 
ammÈti. Iti osadhaÑ gahetvÈ ÈgatattÈ “OsadhadÈrako”tvevassa nÈmaÑ 
akaÑsu. TaÑ osadhaÑ gahetvÈ cÈÔiyaÑ pakkhipiÑsu, ÈgatÈgatÈnaÑ 
andhabadhirÈdÊnaÑ tadeva sabbarogav|pasamÈya bhesajjaÑ ahosi. Tato 
“mahantaÑ idaÑ osadhaÑ, mahantaÑ idaÑ osadhan”ti uppannavacanaÑ 
upÈdÈya “Mahosadho”tvevassa nÈmaÑ jÈtaÑ. VessantarattabhÈve pana 
mÈtukucchito nikkhamanto2 dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈva “atthi nu kho 
amma kiÒci gehasmiÑ, dÈnaÑ dassÈmÊ”ti vadanto nikkhami. Athassa mÈtÈ 
“sadhane kule nibbattosi tÈtÈ”ti puttassa hatthaÑ attano hatthatale katvÈ 
sahassatthavikaÑ ÔhapÈpesi. ImasmiÑ pana attabhÈve imaÑ sÊhanÈdaÑ 
nadÊti evaÑ bodhisatto tÊsu attabhÈvesu mÈtukucchito nikkhantamattova 
vÈcaÑ nicchÈresi. YathÈ ca paÔisandhiggahaÓakkhaÓe tathÈ jÈtikkhaÓepissa 
dvattiÑsa pubbanimittÈni pÈturahesuÑ. YasmiÑ pana samaye amhÈkaÑ 
bodhisatto LumbinÊvane jÈto, tasmiÑyeva samaye RÈhulamÈtÈ devÊ, 
Œnandatthero, Channo amacco, KÈÄudÈyÊ amacco, KaÓÉako3 assarÈjÈ, 
MahÈbodhirukkho, catasso nidhikumbhiyo ca jÈtÈ. Tattha ekÈ nidhikumbhÊ 
gÈvutappamÈÓÈ, ekÈ aÉÉhayojanappamÈÓÈ, ekÈ tigÈvutappamÈÓÈ, ekÈ 
yojanappamÈÓÈ. GambhÊrato pathavÊpariyantÈ eva ahosÊti4. Ime satta 
sahajÈtÈ nÈma. 
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 1. DhÈriyamÈno (SÊ, I) 2. Nikkhantamatto (Ka) 3. Kanthako (SÊ, I) 
 4. IdaÑ vÈkyaÑ JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ na dissati. 
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 UbhayanagaravÈsino bodhisattaÑ gahetvÈ Kapilavatthunagarameva 
agamaÑsu. TaÑ divasaÑyeva ca “Kapilavatthunagare 
SuddhodanamahÈrÈjassa putto jÈto, ayaÑ kumÈro bodhim|le nisÊditvÈ 
Buddho bhavissatÊ”ti TÈvatiÑsabhavane haÔÔhatuÔÔhÈ devasa~ghÈ 
celukkhepÈdÊni pavattentÈ kÊÄiÑsu. TasmiÑ samaye SuddhodanamahÈrÈjassa 
kul|pako aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ KÈladevalo1 nÈma tÈpaso bhattakiccaÑ katvÈ 
divÈvihÈratthÈya TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ tattha divÈvihÈraÑ nisinno tÈ 
devatÈ tathÈ kÊÄamÈnÈ disvÈ “kiÑ kÈraÓÈ tumhe evaÑ tuÔthamÈnasÈ kÊÄatha, 
mayhampetaÑ kÈraÓaÑ kathethÈ”ti pucchi2. DevatÈ ÈhaÑsu “mÈrisa 
SuddhodanamahÈrÈjassa putto jÈto, so BodhimaÓÉe nisÊditvÈ Buddho hutvÈ 
dhammacakkaÑ pavattessati, ‘tassa anantaÑ BuddhalÊÄaÑ daÔÔhuÑ, 
dhammaÒca sotuÑ lacchÈmÈ’ti iminÈ kÈraÓena tuÔÔhÈmhÈ”ti. TÈpaso tÈsaÑ 
vacanaÑ sutvÈ khippaÑ devalokato oruyha rÈjanivesanaÑ pavisitvÈ 
paÒÒattÈsane nisinno “putto kira te mahÈrÈja jÈto, passissÈmi nan”ti Èha. 
RÈjÈ ala~katapaÔiyattaÑ kumÈraÑ ÈharÈpetvÈ tÈpasaÑ vandÈpetuÑ abhihari, 
bodhisattassa pÈdÈ parivattitvÈ tÈpasassa jaÔÈsu patiÔÔhahiÑsu. Bodhisattassa 
hi tenattabhÈvena vanditabbayuttako nÈma aÒÒo natthi. Sace hi ajÈnantÈ 
bodhisattassa sÊsaÑ tÈpasassa pÈdam|le ÔhapeyyuÑ, sattadhÈ tassa muddhÈ 
phaleyya. TÈpaso “na me attÈnaÑ nÈsetuÑ yuttan”ti uÔÔhÈyÈsanÈ 
bodhisattassa aÒjaliÑ paggahesi. RÈjÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ attano puttaÑ 
vandi. 

 TÈpaso atÊte cattÈlÊsa kappe, anÈgate cattÈlÊsÈti asÊti kappe anussarati. 
Bodhisattassa lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “bhavissati nu kho Buddho, udÈhu 
no”ti ÈvajjetvÈ upadhÈrento “nissaÑsayena Buddho bhavissatÊ”ti ÒatvÈ 
“acchariyapuriso ayan”ti sitaÑ akÈsi. Tato “ahaÑ imaÑ acchariyapurisaÑ 
Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ labhissÈmi nu kho, no”ti upadhÈrento “na 
labhissÈmi, antarÈyeva kÈlaÑ katvÈ Buddhasatenapi Buddhasahassenapi 
gantvÈ bodhetuÑ asakkuÓeyye ar|pabhave nibbattissÈmÊ”ti disvÈ “evar|paÑ 
nÈma acchariyapurisaÑ Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ na labhissÈmi, mahatÊ vata 
me jÈni bhavissatÊ”ti parodi. 
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 ManussÈ disvÈ “amhÈkaÑ ayyo idÈneva hasitvÈ puna paroditvÈ 
patiÔÔhito, kiÑ nu kho bhante amhÈkaÑ ayyaputtassa koci antarÈyo 
bhavissatÊ”ti taÑ pucchiÑsu. Natthetassa antarÈyo, nissaÑsayena Buddho 
bhavissatÊti. Atha kasmÈ bhante paroditthÈti. “Evar|paÑ purisaÑ 
Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ na labhissÈmi, ‘mahatÊ vata me jÈni bhavissatÊ’ti 
attÈnaÑ anusocanto rodÈmÊ”ti Èha. Tato so “kiÑ nu kho me ÒÈtakesu koci 
etaÑ Buddhabh|taÑ daÔÔhuÑ labhissatÊ”ti upadhÈrento attano bhÈgineyyaÑ 
NÈlakadÈrakaÑ addasa. So bhaginiyÈ gehaÑ gantvÈ “kahaÑ te putto 
NÈlako”ti. Atthi gehe ayyÈti. “PakkosÈhi nan”ti pakkosÈpetvÈ attano 
santikaÑ ÈgataÑ kumÈraÑ Èha “tÈta SuddhodanamahÈrÈjassa kule putto 
jÈto, Buddha~kuro eso, paÒcatiÑsa vassÈni atikkamitvÈ Buddho bhavissati, 
tvaÑ etaÑ daÔÔhuÑ labhissasi, ajjeva pabbajÈhÊ”ti. SattÈsÊtikoÔidhane kule 
nibbattadÈrakopi “na maÑ mÈtulo anatthe niyojessatÊ”ti cintetvÈ tÈvadeva 
antarÈpaÓato kÈsÈyÈni ceva mattikÈpattaÒca ÈharÈpetvÈ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ “yo loke uttamapuggalo, taÑ uddissa 
mayhaÑ pabbajjÈ”ti bodhisattÈbhimukhaÑ aÒjaliÑ paggayha 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ pattaÑ thavikÈya pakkhipitvÈ aÑsak|Ôe olaggetvÈ 
HimavantaÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. So 
paramÈbhisambodhippattaÑ TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ NÈlakapaÔipadaÑ 
kathÈpetvÈ puna HimavantaÑ pavisitvÈ arahattaÑ patvÈ ukkaÔÔhapaÔipadaÑ 
paÔipanno satteva mÈse ÈyuÑ pÈletvÈ ekaÑ suvaÓÓapabbataÑ nissÈya 
Ôhitakova anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. 

 Bodhisattampi kho paÒcamadivase sÊsaÑ nhÈpetvÈ “nÈmaggahaÓaÑ 
gaÓhissÈmÈ”ti rÈjabhavanaÑ catujjÈtiyagandhehi vilimpetvÈ 
lÈjapaÒcamakÈni pupphÈni vikiritvÈ asambhinnapÈyÈsaÑ sampÈdetvÈ1 
tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈra~gate aÔÔhasataÑ2 brÈhmaÓe nimantetvÈ rÈjabhavane 
nisÊdÈpetvÈ subhojanaÑ bhojÈpetvÈ mahÈsakkÈraÑ katvÈ “kiÑ nu kho 
bhavissatÊ”ti lakkhaÓÈni pariggahÈpesuÑ. Tesu– 
______________________________________________________________ 
 1. PacÈpetvÈ (SÊ, I) 2. AÔÔhuttarasataÑ (SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 68 

   RÈmo Dhajo LakkhaÓo cÈpi MantÊ1, 
   YaÒÒo Subhojo2 SuyÈmo Sudatto. 
   Ete tadÈ aÔÔha ahesuÑ brÈhmaÓÈ,  
   ChaÄa~gavÈ mantaÑ viyÈkariÑs|ti3– 

Ime aÔÔheva brÈhmaÓÈ lakkhaÓapariggÈhakÈ ahesuÑ. 
PaÔisandhiggahaÓadivase supinopi eteheva pariggahito. Tesu satta janÈ dve 
a~guliyo ukkhipitvÈ dvidhÈ naÑ byÈkariÑsu “imehi lakkhaÓehi 
samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasissati, rÈjÈ bhavissati cakkavattÊ, sace 
pabbajissati, Buddho bhavissatÊ”ti sabbaÑ cakkavattiraÒÒo sirivibhavaÑ 
ÈcikkhiÑsu. TesaÑ pana sabbadaharo gottato KoÓÉaÒÒo nÈma mÈÓavo 
bodhisattassa varalakkhaÓasampattiÑ oloketvÈ “imassa agÈramajjhe 
ÔhÈnakÈraÓaÑ natthi, ekantenesa4 vivaÔacchado Buddho bhavissatÊ”ti 
ekameva a~guliÑ ukkhipitvÈ ekaÑsabyÈkaraÓaÑ byÈkÈsi. AyaÒhi 
katÈdhikÈro pacchimabhavikasatto paÒÒÈya itare satta jane abhibhavitvÈ 
imehi lakkhaÓehi samannÈgatassa bodhisattassa 
ekantabuddhabhÈvasa~khÈtaÑ ekameva gatiÑ addasa, tasmÈ ekaÑ a~guliÑ 
ukkhipitvÈ evaÑ byÈkÈsi. Athassa nÈmaÑ gaÓhantÈ sabbalokassa 
atthasiddhikarattÈ “Siddhattho”ti nÈmaÑ akaÑsu. 

 Atha kho te brÈhmaÓÈ attano attano gharÈni gantvÈ putte ÈmantayiÑsu 
“tÈtÈ amhe mahallakÈ, SuddhodanamahÈrÈjassa puttaÑ sabbaÒÒutaÑ pattaÑ 
mayaÑ sambhÈveyyÈma vÈ5 no vÈ, tumhe tasmiÑ kumÈre sabbaÒÒutaÑ 
patte tassa sÈsane pabbajeyyÈthÈ”ti. Te sattapi janÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ 
yathÈkammaÑ gatÈ, KoÓÉaÒÒamÈÓavoyeva pana arogo ahosi. So mahÈsatte 
vuddhimanvÈya mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ pabbajitvÈ anukkamena 
UruvelaÑ gantvÈ “ramaÓÊyo vata ayaÑ bh|mibhÈgo, alaÑ vatidaÑ 
padhÈnatthikassa kulaputtassa padhÈnÈyÈ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ tattha vÈsaÑ 
upagate “mahÈpuriso pabbajito”ti sutvÈ tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ putte 
upasa~kamitvÈ evamÈha “SiddhatthakumÈro 
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kira pabbajito, so nissaÑsayena Buddho bhavissati. Sace tumhÈkaÑ pitaro 
arogÈ assu, ajja nikkhamitvÈ pabbajeyyuÑ. Sace tumhepi iccheyyÈtha, etha, 
mayaÑ taÑ mahÈpurisaÑ anupabbajissÈmÈ”ti1. Te sabbe ekacchandÈ 
bhavituÑ nÈsakkhiÑsu, tesu tayo janÈ na pabbajiÑsu, KoÓÉaÒÒabrÈhmaÓaÑ 
jeÔÔhakaÑ katvÈ itare cattÈro pabbajiÑsu. Te paÒcapi janÈ 
PaÒcavaggiyattherÈ nÈma jÈtÈ. 

 TadÈ pana SuddhodanarÈjÈ “kiÑ disvÈ mayhaÑ putto pabbajissatÊ”ti 
pucchi. CattÈri pubbanimittÈnÊti. KataraÒca kataraÒcÈti. JarÈjiÓÓaÑ 
byÈdhitaÑ mataÑ pabbajitanti. RÈjÈ “ito paÔÔhÈya evar|pÈnaÑ mama 
puttassa santikaÑ upasa~kamituÑ mÈ adattha, mayhaÑ puttassa 
BuddhabhÈvena kammaÑ natthi, ahaÑ mama puttaÑ 
dvisahassadÊpaparivÈrÈnaÑ catunnaÑ mahÈdÊpÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ 
cakkavattirajjaÑ karontaÑ chattiÑsayojanaparimaÓÉalÈya parisÈya 
parivutaÑ gaganatale vicaramÈnaÑ passitukÈmo”ti. EvaÒca pana vatvÈ 
imesaÑ catuppakÈrÈnaÑ nimittÈnaÑ kumÈrassa cakkhupathe 
ÈgamananivÈraÓatthaÑ cat|su disÈsu gÈvute gÈvute ÈrakkhaÑ Ôhapesi. TaÑ 
divasaÒca ma~galaÔÔhÈne sannipatitesu asÊtiyÈ ÒÈtikulasahassesu ekameko 
ekamekaÑ puttaÑ paÔijÈni “ayaÑ Buddho vÈ hotu rÈjÈ vÈ, mayaÑ 
ekamekaÑ puttaÑ dassÈma. Sacepi Buddho bhavissati, 
khattiyasamaÓagaÓeheva parivÈrito vicarissati. Sacepi rÈjÈ bhavissati, 
khattiyakumÈreheva purakkhataparivÈrito vicarissatÊ”ti. RÈjÈpi bodhisattassa 
uttamar|pasampannÈ vigatasabbadosÈ dhÈtiyo paccupaÔÔhÈpesi. Bodhisatto 
mahantena parivÈrena mahantena sirisobhaggena vaÉÉhati. 

 AthekadivasaÑ raÒÒo Vappama~galaÑ nÈma ahosi. TaÑ divasaÑ 
sakalanagaraÑ devanagaraÑ viya ala~karonti, sabbe dÈsakammakarÈdayo 
ahatavatthanivatthÈ gandhamÈlÈdipaÔimaÓÉitÈ rÈjakule sannipatanti, raÒÒo 
kammante na~galasahassaÑ yojayanti, tasmiÑ pana divase eken|na-
aÔÔhasatana~galÈni saddhiÑ balibaddarasmiyottehi rajataparikkhatÈni2 honti, 
raÒÒo Èlambanana~galaÑ pana rattasuvaÓÓaparikkhataÑ2 hoti. 
BalibaddÈnaÑ si~ga3 rasmipatodÈpi suvaÓÓaparikkhatÈva2 honti. RÈjÈ 
mahÈparivÈrena 
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nikkhamanto puttaÑ gahetvÈva agamÈsi. KammantaÔÔhÈne eko jamburukkho 
bahalapalÈso sandacchÈyo ahosi. Tassa heÔÔhÈ kumÈrassa sayanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ upari suvaÓÓatÈrakakhacitavitÈnaÑ bandhÈpetvÈ sÈÓipÈkÈrena 
parikkhipÈpetvÈ ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ rÈjÈ sabbÈla~kÈraÑ ala~karitvÈ 
amaccagaÓaparivuto na~galakaraÓaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Tattha rÈjÈ 
suvaÓÓana~galaÑ gaÓhÈti, amaccÈ eken|na-aÔÔhasatarajatana~galÈni, 
kassakÈ sesana~galÈni. Te tÈni gahetvÈ ito cito ca kasanti. RÈjÈ pana orato 
vÈ pÈraÑ gacchati, pÈrato vÈ oraÑ Ègacchati. EtasmiÑ ÔhÈne mahÈsampatti 
ahosi. BodhisattaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ dhÈtiyo “raÒÒo sampattiÑ 
passÈmÈ”ti antosÈÓito bahi nikkhantÈ. Bodhisatto ito cito ca olokento kaÒci 
adisvÈva vegena uÔÔhÈya palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ÈnÈpÈne pariggahetvÈ 
paÔhamajjhÈnaÑ nibbattesi. DhÈtiyo khajjabhojjantare vicaramÈnÈ thokaÑ 
cirÈyiÑsu. SesarukkhÈnaÑ chÈyÈ vÊtivattÈ, tassa pana jamburukkhassa chÈyÈ 
parimaÓÉalÈ hutvÈ aÔÔhÈsi. DhÈtiyo “ayyaputto ekako”ti vegena sÈÓiÑ 
ukkhipitvÈ anto pavisamÈnÈ bodhisattaÑ sayane palla~kena nisinnaÑ taÒca 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “deva kumÈro evaÑ nisinno, 
aÒÒesaÑ rukkhÈnaÑ chÈyÈ vÊtivattÈ jamburukkhassa pana chÈyÈ 
parimaÓÉalÈ ÔhitÈ”ti. RÈjÈ vegenÈgantvÈ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ “ayaÑ te tÈta 
dutiyavandanÈ”ti puttaÑ vandi. 

 Atha anukkamena bodhisatto soÄasavassuddesiko jÈto. RÈjÈ 
bodhisattassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavike tayo pÈsÈde kÈresi ekaÑ 
navabh|mikaÑ, ekaÑ sattabh|mikaÑ, ekaÑ paÒcabh|mikaÑ, 
cattÈlÊsasahassÈ ca nÈÔakitthiyo upaÔÔhÈpesi. Bodhisatto devo viya 
accharÈsa~ghaparivuto ala~katanÈÔakitthÊhi parivuto nippurisehi t|riyehi 
paricÈriyamÈno mahÈsampattiÑ anubhavanto utuvÈrena tÊsu pÈsÈdesu 
vihÈsi. RÈhulamÈtÈ panassa devÊ aggamahesÊ ahosi. 

 TassevaÑ mahÈsampattiÑ anubhavantassa ekadivasaÑ ÒÈtisa~ghassa 
abbhantare ayaÑ kathÈ udapÈdi “Siddhattho kÊÄÈpasutova1 vicarati2, na kiÒci 
sippaÑ sikkhati, sa~gÈme paccupaÔÔhite kiÑ karissatÊ”ti. RÈjÈ bodhisattaÑ  
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pakkosÈpetvÈ “tÈta tava ÒÈtakÈ ‘Siddhattho kiÒci sippaÑ asikkhitvÈ 
kÊÄÈpasutova vicaratÊ’ti vadanti, ettha kiÑ sattu1 pattakÈle2 maÒÒasÊ”ti. Deva 
mama sippaÑ sikkhanakiccaÑ natthi, nagare mama sippadassanatthaÑ 
bheriÑ carÈpetha “ito sattame divase ÒÈtakÈnaÑ sippaÑ dassessÈmÊ”ti. RÈjÈ 
tathÈ akÈsi. Bodhisatto akkhaÓavedhivÈlavedhidhanuggahe sannipÈtÈpetvÈ 
mahÈjanassa majjhe aÒÒehi dhanuggahehi asÈdhÈraÓaÑ ÒÈtakÈnaÑ 
dvÈdasavidhaÑ sippaÑ dassesi. TaÑ Sarabha~gajÈtake Ègatanayeneva 
veditabbaÑ. TadÈ tassa ÒÈtisa~gho nikka~kho ahosi. 

 AthekadivasaÑ bodhisatto uyyÈnabh|miÑ gantukÈmo sÈrathiÑ 
ÈmantetvÈ “rathaÑ yojehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ mahÈrahaÑ 
uttamarathaÑ sabbÈla~kÈrena ala~karitvÈ kumudapattavaÓÓe cattÈro 
ma~galasindhave yojetvÈ bodhisattassa paÔivedesi. Bodhisatto 
devavimÈnasadisaÑ rathaÑ abhiruhitvÈ uyyÈnÈbhimukho agamÈsi. DevatÈ 
“SiddhatthakumÈrassa abhisambujjhanakÈlo Èsanno, pubbanimittaÑ 
dassessÈmÈ”ti ekaÑ devaputtaÑ jarÈjiÓÓaÑ3 khaÓÉadantaÑ palitakesaÑ 
va~kaÑ obhaggasarÊraÑ daÓÉahatthaÑ pavedhamÈnaÑ katvÈ dassesuÑ. 
TaÑ bodhisatto ceva sÈrathi ca passanti. Tato bodhisatto “samma4 ko 
nÈmesa puriso, kesÈpissa na yathÈ aÒÒesan”ti mahÈpadÈne5 Ègatanayena 
sÈrathiÑ pucchitvÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “dhiratthu vata bho jÈti, yatra hi 
nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissatÊ”ti saÑviggahadayo tatova paÔinivattitvÈ 
pÈsÈdameva abhiruhi. RÈjÈ “kiÑ kÈraÓÈ mama putto khippaÑ paÔinivattÊ”ti 
pucchi. JiÓÓapurisaÑ disvÈ devÈti. “JiÓÓakaÑ disvÈ pabbajissatÊti ÈhaÑsu, 
kasmÈ maÑ nÈsetha, sÊghaÑ puttassa nÈÔakÈni sajjetha, sampattiÑ 
anubhavanto pabbajjÈya satiÑ na karissatÊ”ti vatvÈ ÈrakkhaÑ vaÉÉhetvÈ 
sabbadisÈsu addhayojane addhayojane ÈrakkhaÑ Ôhapesi. 

 PunekadivasaÑ bodhisatto tatheva uyyÈnaÑ gacchanto 
devatÈbhinimmitaÑ byÈdhitaÑ purisaÑ disvÈ purimanayeneva pucchitvÈ 
saÑviggahadayo nivattitvÈ 
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pÈsÈdaÑ abhiruhi. RÈjÈpi pucchitvÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva saÑvidahitvÈ 
puna vaÉÉhetvÈ samantÈ tigÈvutappamÈÓe padese ÈrakkhaÑ Ôhapesi. 
Aparampi ekadivasaÑ bodhisatto tatheva uyyÈnaÑ gacchanto 
devatÈbhinimmitaÑ kÈla~kataÑ disvÈ purimanayeneva pucchitvÈ 
saÑviggahadayo puna nivattitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. RÈjÈpi pucchitvÈ heÔÔhÈ 
vuttanayeneva saÑvidahitvÈ puna vaÉÉhetvÈ samantato yojanappamÈÓe 
padese ÈrakkhaÑ Ôhapesi. AparaÑ panekadivasaÑ uyyÈnaÑ gacchanto 
tatheva devatÈbhinimmitaÑ sunivatthaÑ supÈrutaÑ pabbajitaÑ disvÈ “ko 
nÈmeso sammÈ”ti sÈrathiÑ pucchi. SÈrathi kiÒcÈpi BuddhuppÈdassa abhÈvÈ 
pabbajitaÑ vÈ pabbajitaguÓe vÈ na jÈnÈti, devatÈnubhÈvena pana “pabbajito 
nÈmÈyaÑ devÈ”ti vatvÈ pabbajjÈya guÓe vaÓÓesi. Bodhisatto pabbajjÈya 
ruciÑ uppÈdetvÈ taÑ divasaÑ uyyÈnaÑ agamÈsi. DÊghabhÈÓakÈ panÈhu 
“cattÈripi nimittÈni ekadivaseneva disvÈ agamÈsÊ”ti. 

 So tattha divasabhÈgaÑ kÊÄitvÈ ma~galapokkharaÓiyaÑ nhÈyitvÈ 
attha~gate s|riye ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi attÈnaÑ ala~kÈrÈpetukÈmo, athassa 
paricÈrakapurisÈ nÈnÈvaÓÓÈni dussÈni nÈnappakÈrÈ ÈbharaÓavikatiyo 
mÈlÈgandhavilepanÈni ca ÈdÈya samantÈ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ 
khaÓe Sakkassa nisinnÈsanaÑ uÓhaÑ ahosi. So “ko nu kho maÑ imamhÈ 
ÔhÈnÈ cÈvetukÈmosÊ”ti upadhÈrento bodhisattassa ala~kÈretukÈmataÑ ÒatvÈ 
vissakammaÑ Èmantesi “samma Vissakamma SiddhatthakumÈro ajja 
aÉÉharattasamaye1 mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamissati, ayamassa 
pacchimo ala~kÈro, tvaÑ uyyÈnaÑ gantvÈ mahÈpurisaÑ dibbÈla~kÈrehi 
ala~karohÊ”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ devÈnubhÈvena ta~khaÓaÒÒeva 
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ tasseva kappakasadiso hutvÈ dibbadussena 
bodhisattassa sÊsaÑ veÔhesi. Bodhisatto hatthasamphasseneva “nÈyaÑ 
manusso, devaputto ayan”ti aÒÒÈsi. VeÔhanena veÔhitamatte sÊse moÄiyaÑ 
maÓiratanÈkÈrena dussasahassaÑ abbhuggaÒchi, puna veÔhentassa 
dussasahassanti dasakkhattuÑ veÔhentassa dasa dussasahassÈni 
abbhuggacchiÑsu. “SÊsaÑ khuddakaÑ, dussÈni 
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bah|ni, kathaÑ abbhuggatÈnÊ”ti na cintetabbaÑ. Tesu hi sabbamahantaÑ 
Èmalaka1pupphappamÈÓaÑ, avasesÈni kadambaka2pupphappamÈÓÈni 
ahesuÑ. Bodhisattassa sÊsaÑ kiÒjakkhagavacchitaÑ viya kuyyakapupphaÑ 
ahosi. 

 Athassa sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitassa sabbatÈlÈvacaresu sakÈni sakÈni 
paÔibhÈnÈni dassayantesu, brÈhmaÓesu “jayanandÈ”ti-Èdivacanehi, 
sutama~galikÈdÊsu3 ca nÈnappakÈrehi ma~galavacanatthutighosehi 
sambhÈventesu sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ taÑ rathavaraÑ abhiruhi. 
TasmiÑ samaye “RÈhulamÈtÈ4 puttaÑ vijÈtÈ”ti sutvÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ 
“puttassa me tuÔÔhiÑ nivedethÈ”ti sÈsanaÑ pahiÓi. Bodhisatto taÑ sutvÈ 
“rÈhu jÈto, bandhanaÑ jÈtan”ti Èha. RÈjÈ “kiÑ me putto avacÈ”ti pucchitvÈ 
taÑ vacanaÑ sutvÈ “ito paÔÔhÈya me nattÈ ‘RÈhulakumÈro’tveva nÈma 
hot|”ti Èha. 

 Bodhisattopi kho rathavaraÑ Èruyha atimahantena yasena 
atimanoramena sirisobhaggena nagaraÑ pÈvisi. TasmiÑ samaye KisÈgotamÊ 
nÈma khattiyakaÒÒÈ uparipÈsÈdavaratalagatÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ 
kurumÈnassa bodhisattassa r|pasiriÑ disvÈ pÊtisomanassajÈtÈ imaÑ udÈnaÑ 
udÈnesi– 

  “NibbutÈ n|na sÈ mÈtÈ, nibbuto n|na so pitÈ. 
  NibbutÈ n|na sÈ nÈrÊ, yassÈyaÑ Êdiso patÊ”ti5. 

 Bodhisatto taÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ evamÈha ‘evar|paÑ attabhÈvaÑ 
passantiyÈ mÈtu hadayaÑ nibbÈyati, pitu hadayaÑ nibbÈyati, PajÈpatiyÈ 
hadayaÑ nibbÈyatÊ’ti. KismiÑ nu kho nibbute hadayaÑ nibbutaÑ nÈma 
hotÊ”ti. Athassa kilesesu virattamanassa etadahosi “rÈgaggimhi nibbute 
nibbutaÑ nÈma hoti, dosaggimhi nibbute nibbutaÑ nÈma hoti, mohaggimhi 
nibbute nibbutaÑ nÈma hoti, mÈnadiÔÔhi-ÈdÊsu sabbakilesadarathesu 
nibbutesu nibbutaÑ nÈma hotÊ”ti. “AyaÑ me sussavanaÑ sÈveti, ahaÑ hi 
nibbÈnaÑ gavesanto vicarÈmi, ajjeva mayÈ gharÈvÈsaÑ chaÉÉetvÈ 
nikkhamma pabbajitvÈ nibbÈnaÑ gavesituÑ vaÔÔati, ayaÑ imissÈ 
ÈcariyabhÈgo 
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hot|”ti kaÓÔhato omuÒcitvÈ KisÈgotamiyÈ satasahassagghanakaÑ 
muttÈhÈraÑ pesesi. SÈ “SiddhatthakumÈro mayi paÔibaddhacitto hutvÈ 
paÓÓÈkÈraÑ pesetÊ”ti somanassajÈtÈ ahosi. 

 Bodhisattopi mahantena sirisobhaggena attano pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ 
sirisayane nipajji. TÈvadeva ca naÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ naccagÊtÈdÊsu 
susikkhitÈ devakaÒÒÈ viya r|pasobhaggappattÈ nÈÔakitthiyo nÈnÈt|riyÈni 
gahetvÈ samparivÈretvÈ abhiramÈpentiyo naccagÊtavÈditÈni payojayiÑsu. 
Bodhisatto kilesesu virattacittatÈya naccÈdÊsu anabhirato muhuttaÑ niddaÑ 
okkami. TÈpi itthiyo “yassatthÈya mayaÑ naccÈdÊni payojema, so niddaÑ 
upagato, idÈni kimatthaÑ kilamissÈmÈ”ti gahitagahitÈni t|riyÈni 
ajjhottharitvÈ nipajjiÑsu, gandhatelappadÊpÈ jhÈyanti. Bodhisatto pabujjhitvÈ 
sayanapiÔÔhe palla~kena nisinno addasa tÈ itthiyo t|riyabhaÓÉÈni 
avattharitvÈ niddÈyantiyo–ekaccÈ paggharitakheÄÈ kilinnagattÈ1, ekaccÈ 
dante khÈdantiyo, ekaccÈ kÈkacchantiyo, ekaccÈ vippalapantiyo, ekaccÈ 
vivaÔamukhÊ, ekaccÈ apagatavatthÈ pÈkaÔabÊbhacchasambÈdhaÔÔhÈnÈ. So 
tÈsaÑ taÑ vippakÈraÑ disvÈ bhiyyoso mattÈya kÈmesu virattacitto ahosi. 
Tassa ala~katapaÔiyattaÑ sakkabhavanasadisampi taÑ mahÈtalaÑ 
vividhanÈnÈkuÓapabharitaÑ ÈmakasusÈnaÑ viya upaÔÔhÈsi, tayo bhavÈ 
ÈdittagehasadisÈ khÈyiÑsu, “upaddutaÑ vata bho, upassaÔÔhaÑ vata bho”ti 
udÈnaÑ pavattesi, ativiyassa pabbajjÈya cittaÑ nami. 

 So “ajjeva mayÈ mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamituÑ vaÔÔatÊ”ti sayanÈ 
vuÔÔhÈya dvÈrasamÊpaÑ gantvÈ “ko etthÈ”ti Èha. UmmÈre sÊsaÑ katvÈ 
nipanno Channo “ahaÑ ayyaputta Channo”ti Èha. “AjjÈhaÑ 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitukÈmo, ekaÑ me assaÑ kappehÊ”ti Èha. So 
“sÈdhu devÈ”ti assabhaÓÉakaÑ gahetvÈ assasÈlaÑ gantvÈ 
gandhatelappadÊpesu jalantesu sumanapaÔÔavitÈnassa heÔÔhÈ ramaÓÊye 
bh|mibhÈge ÔhitaÑ KaÓÉakaÑ assarÈjÈnaÑ disvÈ “ajja mayÈ imameva 
kappetuÑ vaÔÔatÊ”ti KaÓÉakaÑ kappesi. So kappiyamÈnova aÒÒÈsi “ayaÑ 
kappanÈ ativiya gÈÄhÈ, aÒÒesu divasesu uyyÈnakÊÄÈdigamanakÈle kappanÈ 
viya na 
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hoti, mayhaÑ ayyaputto ajja mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitukÈmo 
bhavissatÊ”ti. Tato tuÔÔhamÈnaso mahÈhasitaÑ hasi, so saddo sakalanagaraÑ 
pattharitvÈ gaccheyya, devatÈ pana naÑ sannirumbhitvÈ na kassaci sotuÑ 
adaÑsu. 

 Bodhisattopi kho ChannaÑ pesetvÈva “puttaÑ tÈva pasissÈmÊ”ti 
cintetvÈ nisinnapalla~kato uÔÔhÈya RÈhulamÈtuyÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
gabbhadvÈraÑ vivari. TasmiÑ khaÓe antogabbhe gandhatelappadÊpo jhÈyati, 
RÈhulamÈtÈ sumanamallikÈdÊnaÑ pupphÈnaÑ ambaÓamattena1 
abhippakiÓÓe sayane puttassa matthake hatthaÑ ÔhapetvÈ niddÈyati. 
Bodhisatto ummÈre pÈdaÑ ÔhapetvÈ Ôhitakova oloketvÈ “sacÈhaÑ deviyÈ 
hatthaÑ apanetvÈ mama puttaÑ gaÓhissÈmi, devÊ pabujjhissati, evaÑ me 
gamanantarÈyo bhavissati, Buddho hutvÈva ÈgantvÈ puttaÑ passissÈmÊ”ti 
pÈsÈdatalato otari. YaÑ pana JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ “tadÈ sattÈhajÈto 
RÈhulakumÈro hotÊ”ti vuttaÑ, taÑ sesaÔÔhakathÈsu natthi, tasmÈ idameva 
gahetabbaÑ. 

 EvaÑ bodhisatto pÈsÈdatalÈ otaritvÈ assasamÊpaÑ gantvÈ evamÈha “tÈta 
KaÓÉaka tvaÑ ajja ekarattiÑ maÑ tÈraya, ahaÑ taÑ nissÈya Buddho hutvÈ 
sadevakaÑ lokaÑ tÈrayissÈmÊ”ti. Tato ulla~ghitvÈ KaÓÉakassa piÔÔhiÑ 
abhiruhi. KaÓÉako gÊvato paÔÔhÈya ÈyÈmena aÔÔhÈrasahattho hoti 
tadanucchavikena ubbedhena samannÈgato thÈmajavasampanno sabbaseto 
dhotasa~khasadiso. So sace haseyya vÈ padasaddaÑ vÈ kareyya, saddo 
sakalanagaraÑ avatthareyya, tasmÈ devatÈ attano ÈnubhÈvena tassa yathÈ na 
koci suÓÈti, evaÑ hasitasaddaÑ sannirumbhitvÈ akkamana-
akkamanapadavÈre hatthatalÈni upanÈmesuÑ. Bodhisatto assavarassa 
piÔÔhivemajjhagato ChannaÑ assassa vÈladhiÑ gÈhÈpetvÈ aÉÉharattasamaye 
mahÈdvÈrasamÊpaÑ patto. TadÈ pana2 rÈjÈ “evaÑ mama putto yÈya kÈyaci 
velÈya nagaradvÈraÑ vivaritvÈ nikkhamituÑ na sakkhissatÊ”ti dvÊsu3 
dvÈrakavÈÔesu ekekaÑ purisasahassena vivaritabbaÑ kÈresi. Bodhisatto 
pana thÈmabalasampanno hatthigaÓanÈya koÔisahassahatthÊnaÑ balaÑ 
dhÈresi, purisagaÓanÈya dasakoÔisahassa- 
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purisÈnaÑ balaÑ dhÈresi. So cintesi “sace dvÈraÑ na vivariyyati, ajja 
KaÓÉakassa piÔÔhe nisinnova vÈladhiÑ gahetvÈ Ôhitena Channena saddhiÑ 
yeva KaÓÉakaÑ |r|hi nippÊÄetvÈ aÔÔhÈrasahatthubbedhaÑ pÈkÈraÑ uppatitvÈ 
atikkamissÈmÊ”ti. Channopi cintesi “sace dvÈraÑ na vivariyyati, ahaÑ 
attano sÈmikaÑ ayyaputtaÑ khandhe nisÊdÈpetvÈ KaÓÉakaÑ dakkhiÓena 
hatthena kucchiyaÑ parikkhipanto upakacchantare katvÈ pÈkÈraÑ uppatitvÈ 
atikkamissÈmÊ”ti. KaÓÉakopi cintesi “sace dvÈraÑ na vivariyyati, ahaÑ 
attano sÈmikaÑ piÔÔhe yathÈnisinnameva Channena vÈladhiÑ gahetvÈ 
Ôhitena saddhiÑyeva ukkhipitvÈ pÈkÈraÑ uppatitvÈ atikkamissÈmÊ”ti. Sace 
dvÈraÑ na vivareyya, yathÈcintitameva tesu tÊsu janesu aÒÒataro 
sampÈdeyya, dvÈre pana adhivatthÈ devatÈ dvÈraÑ vivari. 

 TasmiÑyeva khaÓe mÈro pÈpimÈ “bodhisattaÑ nivattessÈmÊ”ti ÈgantvÈ 
ÈkÈse Ôhito Èha “mÈrisa mÈ nikkhami, ito te sattame divase cakkaratanaÑ 
pÈtubhavissati, dvisahassaparittadÊpaparivÈrÈnaÑ catunnaÑ mahÈdÊpÈnaÑ 
rajjaÑ kÈressasi, nivatta mÈrisÈ”ti. Kosi tvanti. AhaÑ VasavattÊti. “MÈra 
jÈnÈmahaÑ mayhaÑ cakkaratanassa pÈtubhÈvaÑ, anatthikohaÑ rajjena, 
dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ Buddho bhavissÈmÊ”ti Èha. MÈro “ito 
dÈni te paÔÔhÈya kÈmavitakkaÑ vÈ byÈpÈdavitakkaÑ vÈ vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ 
cintitakÈle jÈnissÈmÊ”ti otÈrÈpekkho chÈyÈ viya anugacchanto anubandhi. 

 Bodhisattopi hatthagataÑ cakkavattirajjaÑ kheÄapiÓÉaÑ viya 
anapekkho chaÉÉetvÈ mahantena sakkÈrena nagarÈ nikkhami. 
ŒsÈÄhipuÓÓamÈya uttarÈsÈÄhanakkhatte vattamÈne, nikkhamitvÈ ca puna 
nagaraÑ1 apaloketukÈmo jÈto. EvaÒca panassa citte uppannamatteyeva 
“mahÈpurisa na tayÈ nivattetvÈ olokanakammaÑ katan”ti vadamÈnÈ viya 
mahÈpathavÊ kulÈlacakkaÑ viya chijjitvÈ parivatti. Bodhisatto 
nagarÈbhimukho ÔhatvÈ nagaraÑ oloketvÈ tasmiÑ pathavippadese 
kaÓÉakanivattanacetiyaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ gantabbamaggÈbhimukhaÑ 
KaÓÉakaÑ katvÈ pÈyÈsi mahantena sakkÈrena uÄÈrena sirisobhaggena. TadÈ 
kirassa devatÈ purato saÔÔhi ukkÈsahassÈni dhÈrayiÑsu, pacchato 
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saÔÔhi, dakkhiÓapassato saÔÔhi, vÈmapassato saÔÔhÊti. AparÈ devatÈ 
cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ aparimÈÓÈ ukkÈ dhÈrayiÑsu. AparÈ devatÈ ca 
nÈgasupaÓÓÈdayo ca dibbehi gandhehi mÈlÈhi cuÓÓehi dh|pehi p|jayamÈnÈ 
gacchanti, pÈricchattakapupphehi ceva mandÈravapupphehi ca 
ghanameghavuÔÔhikÈle dhÈrÈhi viya nabhaÑ nirantaraÑ ahosi, dibbÈni 
saÑgÊtÈni pavattiÑsu, samantato aÔÔha t|riyÈni saÔÔhi t|riyÈnÊti aÔÔhasaÔÔhi 
t|riyasatasahassÈni pavattayiÑsu, tesaÑ saddo samuddakucchiyaÑ 
meghadhanitakÈlo viya1 yugandharakucchiyaÑ sÈgaranigghosakÈlo viya ca 
vattati. 

 IminÈ sirisobhaggena gacchanto bodhisatto ekaratteneva tÊÓi rajjÈni 
atikkamma tiÑsayojanamatthake AnomÈnadÊtÊraÑ pÈpuÓi. KiÑ pana asso 
tato paraÑ gantuÑ na sakkotÊti? No na sakkoti. So hi ekaÑ 
cakkavÈÄagabbhaÑ nÈbhiyÈ Ôhitacakkassa nemivaÔÔiÑ maddanto viya 
antantena2 caritvÈ purepÈtarÈsameva ÈgantvÈ attano sampÈditaÑ bhattaÑ 
bhuÒjituÑ samattho. TadÈ pana devanÈgasupaÓÓÈdÊhi ÈkÈse ÔhatvÈ 
ossaÔÔhehi gandhamÈlÈdÊhi yÈva |ruppadesÈ saÒchannasarÊraÑ ÈkaÉÉhitvÈ 
gandhamÈlÈjaÔaÑ chindantassa atipapaÒco ahosi, tasmÈ 
tiÑsayojanamattameva agamÈsi. Atha bodhisatto nadÊtÊre ÔhatvÈ ChannaÑ 
pucchi “kÈ nÈma ayaÑ nadÊ”ti. AnomÈ nÈma devÈti. “AmhÈkampi pabbajjÈ 
AnomÈ bhavissatÊ”ti paÓhiyÈ ghaÔÔento assassa saÒÒaÑ adÈsi, asso ca 
uppatitvÈ aÔÔhusabhavitthÈrÈya nadiyÈ pÈrimatÊre aÔÔhÈsi. 

 Bodhisatto assapiÔÔhito oruyha rajatapaÔÔasadise vÈÄukÈpuline ÔhatvÈ 
ChannaÑ Èmantesi “samma Channa tvaÑ mayhaÑ ÈbharaÓÈni ceva 
kaÓÉakaÒca ÈdÈya gaccha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. Ahampi deva 
pabbajissÈmÊti. Bodhisatto “na labbhÈ tayÈ pabbajituÑ, gaccheva tvan”ti 
tikkhattuÑ paÔibÈhitvÈ ÈbharaÓÈni ceva kaÓÉakaÒca paÔicchÈpetvÈ cintesi 
“ime mayhaÑ kesÈ samaÓasÈruppÈ na honti, aÒÒo bodhisattassa kese 
chindituÑ yuttar|po natthÊ”ti. Tato “sayameva khaggena chindissÈmÊ”ti 
dakkhiÓena hatthena asiÑ gahetvÈ vÈmahatthena moÄiyÈ saddhiÑ c|ÄaÑ 
gahetvÈ chindi, kesÈ dva~gulamattÈ hutvÈ dakkhiÓato ÈvaÔÔamÈnÈ 
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sÊsaÑ allÊyiÑsu, tesaÑ yÈvajÊvaÑ tadeva pamÈÓaÑ ahosi, massu ca 
tadanur|paÑ, puna kesamassu-ohÈraÓakiccaÑ nÈma nÈhosi. Bodhisatto saha 
moÄiyÈ c|ÄaÑ gahetvÈ “sacÈhaÑ Sambuddho bhavissÈmi, ÈkÈse tiÔÔhatu. No 
ce, bh|miyaÑ patat|”ti antalikkhe khipi, sÈ c|ÄÈ yojanappamÈÓaÑ ÔhÈnaÑ 
abbhuggantvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. Sakko devarÈjÈ dibbacakkhunÈ oloketvÈ 
yojaniyaratanaca~koÔakena1 sampaÔicchitvÈ TÈvatiÑsabhavane 
C|ÄÈmaÓicetiyaÑ nÈma patiÔÔhÈpesi. 

  ChetvÈna moÄiÑ varagandhavÈsitaÑ, 
  VehÈyasaÑ ukkhipi Sakyapu~gavo. 
  Sahassanetto sirasÈ paÔiggahi, 
  Ratanaca~koÔavarena vÈsavoti2. 

 Puna bodhisatto cintesi “imÈni kÈsikavatthÈni mayhaÑ na 
samaÓasÈruppÈnÊ”ti. Athassa KassapabuddhakÈle purÈÓasahÈyako 
GhaÔikÈramahÈbrahmÈ ekaÑ BuddhantaraÑ jaraÑ appattena mittabhÈvena 
cintesi “ajja me sahÈyako mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto, 
samaÓaparikkhÈramassa gahetvÈ gacchissÈmÊ”ti. 

  “TicÊvaraÒca patto ca, vÈsÊ s|ci ca bandhanaÑ. 
  ParissÈvanena aÔÔhete, yuttayogassa bhikkhuno”ti– 

Ime aÔÔha parikkhÈre ÈharitvÈ adÈsi. Bodhisatto arahaddhajaÑ3 nivÈsetvÈ 
uttamapabbajitavesaÑ gaÓhitvÈ “Channa tvaÑ mama vacanena mÈtÈpit|naÑ 
ÈrogyaÑ vadehÊ”ti vatvÈ uyyojesi. Channo bodhisattaÑ vanditvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. KaÓÉako pana Channena saddhiÑ 
mantayamÈnassa bodhisattassa vacanaÑ suÓantova (  )4 “natthi dÈni 
mayhaÑ puna sÈmino dassanan”ti cintetvÈ cakkhupathaÑ vijahanto sokaÑ 
adhivÈsetuÑ asakkonto hadayena phalitena kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane 
KaÓÉako nÈma devaputto hutvÈ nibbatti. Channassa paÔhamaÑ ekova soko 
ahosi, KaÓÉakassa pana kÈlakiriyÈya dutiyena sokena pÊÄito rodanto 
paridevanto nagaraÑ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. ...ca~goÔakena (SÊ, I) 2. Ma-®Ôha 2. 1 piÔÔhe. 
 3. ArahattadhajaÑ (Ka) 4. (®hatvÈ) (I, Ka) 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈ 79 

 Bodhisatto pabbajitvÈ tasmiÑyeva padese AnupiyaÑ nÈma AmbavanaÑ 
atthi, tattha sattÈhaÑ pabbajjÈsukhena vÊtinÈmetvÈ ekadivaseneva 
tiÑsayojanamaggaÑ padasÈ gantvÈ RÈjagahaÑ pÈvisi. PavisitvÈ ca 
sapadÈnaÑ piÓÉÈya cari. SakalanagaraÑ bodhisattassa r|padassaneneva 
dhanapÈlake paviÔÔhe RÈjagahaÑ viya ca, asurinde paviÔÔhe devanagaraÑ 
viya ca sa~khobhaÑ agamÈsi1. RÈjapurisÈ gantvÈ “deva evar|po nÈma satto 
nagare piÓÉÈya carati, ‘devo vÈ manusso vÈ nÈgo vÈ supaÓÓo vÈ asuko 
nÈma eso’ti na jÈnÈmÈ”ti ÈrocesuÑ. RÈjÈ pÈsÈdatale ÔhatvÈ mahÈpurisaÑ 
disvÈ acchariyabbhutacitto purise ÈÓÈpesi “gacchatha bhaÓe vÊmaÑsatha, 
sace amanusso bhavissati, nagarÈ nikkhamitvÈ antaradhÈyissati, sace devatÈ 
bhavissati, ÈkÈsena gacchissati, sace nÈgo bhavissati, pathaviyaÑ nimujjitvÈ 
gamissati2, sace manusso bhavissati, yathÈladdhaÑ bhikkhaÑ 
paribhuÒjissatÊ”ti. 

 MahÈpurisopi kho missakabhattaÑ saÑharitvÈ “alaÑ me ettakaÑ 
yÈpanÈyÈ”ti ÒatvÈ paviÔÔhadvÈreneva nagarÈ nikkhamitvÈ 
PaÓÉavapabbatacchÈyÈyaÑ puratthimÈbhimukho nisÊditvÈ ÈhÈraÑ 
paribhuÒjituÑ Èraddho. Athassa antÈni parivattitvÈ mukhena 
nikkhamanÈkÈrappattÈni3 ahesuÑ. Tato so tena attabhÈvena evar|passa 
ÈhÈrassa cakkhunÈpi adiÔÔhapubbatÈya tena paÔik|lÈhÈrena aÔÔÊyamÈnopi 
evaÑ attanÈ eva attÈnaÑ ovadi “Siddhattha tvaÑ sulabha-annapÈne kule 
tivassikagandhasÈlibhojanaÑ nÈnaggarasehi bhuÒjanaÔÔhÈne nibbattitvÈpi 
ekaÑ paÑsuk|likaÑ disvÈ ‘kadÈ nu kho ahampi evar|po hutvÈ piÓÉÈya 
caritvÈ bhuÒjissÈmi, bhavissati nu kho me so kÈlo’ti cintetvÈ nikkhanto, 
idÈni kinnÈmetaÑ karosÊ”ti evaÑ attÈnaÑ ovaditvÈ nibbikÈro hutvÈ ÈhÈraÑ 
paribhuÒji. 

 RÈjapurisÈ taÑ pavattiÑ disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ, rÈjÈ 
d|tavacanaÑ sutvÈ vegena nagarÈ nikkhamitvÈ bodhisattassa santikaÑ 
gantvÈ iriyÈpathasmiÑyeva pasÊditvÈ bodhisattassa sabbaÑ issariyaÑ 
niyyÈtesi. Bodhisatto “mayaÑ mahÈrÈja vatthukÈmehi vÈ kilesakÈmehi vÈ 
attho natthi, ahaÑ paramÈbhisambodhiÑ patthayanto nikkhanto”ti Èha. RÈjÈ 
anekappakÈraÑ yÈcantopi tassa cittaÑ alabhitvÈ “addhÈ tvaÑ Buddho 
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bhavissasi, Buddhabh|tena pana tayÈ paÔhamaÑ mama vijitaÑ 
Ègantabban”ti paÔiÒÒaÑ gaÓhi. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
“pabbajjaÑ kittayissÈmi, yathÈ pabbaji cakkhumÈ”ti imaÑ PabbajjÈsuttaÑ1 

saddhiÑ AÔÔhakathÈya oloketvÈ veditabbo. 

 Bodhisattopi kho raÒÒo paÔiÒÒaÑ datvÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno 
ŒÄÈraÒca kÈlÈmaÑ UdakaÒca2 RÈmaputtaÑ upasa~kamitvÈ samÈpattiyo 
nibbattetvÈ “nÈyaÑ maggo bodhÈyÈ”ti tampi samÈpattibhÈvanaÑ 
anala~karitvÈ sadevakassa lokassa attano thÈmavÊriyasandassanatthaÑ 
mahÈpadhÈnaÑ padahitukÈmo UruvelaÑ gantvÈ “ramaÓÊyo vatÈyaÑ 
bh|mibhÈgo”ti tattheva vÈsaÑ upagantvÈ mahÈpadhÈnaÑ padahi. Tepi kho 
KoÓÉaÒÒappamukhÈ PaÒcavaggiyÈ3 gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu bhikkhÈya 
carantÈ tattha bodhisattaÑ sampÈpuÓiÑsu. Atha naÑ chabbassÈni 
mahÈpadhÈnaÑ padahantaÑ “idÈni Buddho bhavissati, idÈni Buddho 
bhavissatÊ”ti pariveÓasammajjanÈdikÈya vattapaÔipattiyÈ upaÔÔhahamÈnÈ 
santikÈvacarÈ ahesuÑ. Bodhisattopi kho “koÔippattaÑ dukkarakÈrikaÑ 
karissÈmÊ”ti ekatilataÓÉulÈdÊhipi vÊtinÈmesi, sabbasopi ÈhÈrupacchedanaÑ 
akÈsi. DevatÈpi lomak|pehi ojaÑ upasaÑharamÈnÈ pakkhipiÑsu. 

 Athassa tÈya nirÈhÈratÈya paramakasirappattatÈya suvaÓÓavaÓÓopi kÈyo 
kÈÄavaÓÓo ahosi, dvattiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔicchannÈni ahesuÑ. 
AppekadÈ ÈnÈpÈnakajjhÈnaÑ4 jhÈyanto mahÈvedanÈbhitunno visaÒÒÊbh|to 
ca~kamanakoÔiyaÑ patati. Atha naÑ ekaccÈ devatÈ “kÈla~kato samaÓo 
Gotamo”ti vadanti. EkaccÈ “vihÈrotveveso arahatan”ti ca ÈhaÑsu5. Tattha 
yÈsaÑ “kÈla~kato”ti saÒÒÈ ahosi, tÈ gantvÈ SuddhodanamahÈrÈjassa 
ÈrocesuÑ “tumhÈkaÑ putto kÈla~kato”ti. Mama putto Buddho hutvÈ 
kÈla~kato, (  )6 ahutvÈti. Buddho bhavituÑ nÈsakkhi, 
padhÈnabh|miyaÑyeva patitvÈ kÈla~katoti. IdaÑ sutvÈ rÈjÈ “nÈhaÑ 
saddahÈmi, 
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mama puttassa bodhiÑ appatvÈ kÈlakiriyÈ nÈma natthÊ”ti paÔikkhipi. KasmÈ 
pana rÈjÈ na saddahatÊti? KÈladevalatÈpasavandÈpanadivase 
jamburukkham|le ca pÈÔihÈriyÈnaÑ diÔÔhattÈ. 

 Puna bodhisatte saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ uÔÔhite tÈ devatÈ gantvÈ “arogo te 
mahÈrÈja putto”ti ÈrocesuÑ. RÈjÈ “jÈnÈmahaÑ mama puttassa 
amaraÓabhÈvan”ti vadati. MahÈsattassa chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ 
karontasseva ÈkÈse gaÓÔhikaraÓakÈlo viya ahosi. So “ayaÑ dukkarakÈrikÈ 
nÈma bodhÈya maggo na hotÊ”ti oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈretuÑ gÈmanigamesu 
piÓÉÈya caritvÈ ÈhÈraÑ Èhari, athassa dvattiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni 
pÈkatikÈni ahesuÑ, kÈyopi suvaÓÓavaÓÓo ahosi. PaÒcavaggiyÈ bhikkh| 
“ayaÑ chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ karontopi sabbaÒÒutaÑ paÔivijjhituÑ 
nÈsakkhi, idÈni gÈmanigamÈdÊsu piÓÉÈya caritvÈ oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ 
ÈharamÈno kiÑ sakkhissati, bÈhuliko esa padhÈnavibbhanto, sÊsaÑ 
nhÈyitukÈmassa ussÈvabindutakkanaÑ viya amhÈkaÑ etassa santikÈ 
visesatakkanaÑ, kiÑ no iminÈ”ti mahÈpurisaÑ pahÈya attano attano 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ gantvÈ IsipatanaÑ pavisiÑsu. 

 Tena kho pana samayena UruvelÈyaÑ SenÈnigame1 
senÈnikuÔumbikassa gehe nibbattÈ SujÈtÈ nÈma dÈrikÈ vayappattÈ ekasmiÑ 
nigrodharukkhe patthanaÑ akÈsi “sacÈhaÑ samajÈtikaÑ kulagharaÑ gantvÈ 
paÔhamagabbhe puttaÑ labhissÈmi, anusaÑvaccharaÑ te 
satasahassapariccÈgena balikammaÑ karissÈmÊ”ti. TassÈ sÈ patthanÈ 
samijjhi. SÈ mahÈsattassa dukkarakÈrikaÑ karontassa chaÔÔhe vasse 
paripuÓÓe visÈkhÈpuÓÓamÈyaÑ balikammaÑ kÈtukÈmÈ hutvÈ 
puretaraÑyeva dhenusahassaÑ laÔÔhimadhukavane carÈpetvÈ tÈsaÑ khÊraÑ 
paÒca dhenusatÈni pÈyetvÈ tÈsaÑ khÊraÑ aÉÉhatiyÈni ca satÈnÊti evaÑ yÈva 
soÄasannaÑ dhen|naÑ khÊraÑ aÔÔha dhenuyo pivanti, tÈva khÊrassa 
bahalataÒca madhurataÒca ojavantataÒca patthayamÈnÈ khÊraparivattanaÑ 
nÈma akÈsi. SÈ visÈkhÈpuÓÓamadivase “pÈtova balikammaÑ karissÈmÊ”ti 
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya tÈ aÔÔha dhenuyo duhÈpesi. VacchakÈ 
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dhen|naÑ thanam|laÑ na ÈgamaÑsu, thanam|le pana navabhÈjanesu 
upanÊtamattesu attano dhammatÈya khÊradhÈrÈ pagghariÑsu, taÑ 
acchariyaÑ disvÈ SujÈtÈ sahattheneva khÊraÑ gahetvÈ navabhÈjane 
pakkhipitvÈ sahattheneva aggiÑ katvÈ pacituÑ Èrabhi. 

 TasmiÑ pÈyÈse paccamÈne mahantÈ mahantÈ pubbuÄÈ1 uÔÔhahitvÈ 
dakkhiÓÈvaÔÔÈ hutvÈ saÒcaranti, ekaphusitampi bahi na uppatati, uddhanato 
appamattakopi dh|mo na uÔÔhahati. TasmiÑ samaye cattÈro lokapÈlÈ 
ÈgantvÈ uddhane ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu, MahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi, Sakko 
alÈtÈni samÈnento aggiÑ jÈlesi. DevatÈ dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su 
mahÈdÊpesu devamanussÈnaÑ upakappana-ojaÑ attano devÈnubhÈvena 
daÓÉakabaddhaÑ madhupaÔalaÑ pÊÄetvÈ madhuÑ gaÓhamÈnÈ viya 
saÑharitvÈ tattha pakkhipiÑsu. AÒÒesu hi kÈlesu devatÈ kabaÄe kabaÄe ojaÑ 
pakkhipiÑsu, sambodhippattadivase ca parinibbÈnadivase ca 
ukkhaliyaÑyeva pakkhipiÑsu. SujÈtÈ ekadivaseyeva tattha attano pÈkaÔÈni 
anekÈni acchariyÈni disvÈ PuÓÓaÑ nÈma dÈsiÑ Èmantesi “amma PuÓÓe ajja 
amhÈkaÑ devatÈ ativiya pasannÈ, mayÈ hi ettake kÈle evar|paÑ acchariyaÑ 
nÈma na diÔÔhapubbaÑ, vegena gantvÈ devaÔÔhÈnaÑ paÔijaggÈhÊ”ti. SÈ 
“sÈdhu ayye”ti tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ turitaturitÈ rukkham|laÑ 
agamÈsi. 

 Bodhisattopi kho tasmiÑ rattibhÈge paÒca mahÈsupine2 disvÈ 
pariggaÓhanto “nissaÑsayaÑ ajjÈhaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti katasanniÔÔhÈno 
tassÈ rattiyÈ accayena katasarÊrapaÔijaggano bhikkhÈcÈrakÈlaÑ 
ÈgamayamÈno pÈtova ÈgantvÈ3 tasmiÑ rukkham|le nisÊdi attano pabhÈya 
sakalaÑ rukkham|laÑ obhÈsayamÈno. Atha kho sÈ PuÓÓÈ ÈgantvÈ addasa 
bodhisattaÑ rukkham|le pÈcÊnalokadhÈtuÑ olokayamÈnaÑ nisinnaÑ, 
sarÊrato cassa nikkhantÈhi pabhÈhi sakalarukkhaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ. 
DisvÈnassÈ etadahosi “ajja amhÈkaÑ devatÈ rukkhato oruyha sahattheneva 
balikammaÑ sampaÔicchituÑ nisinnÈ maÒÒe”ti ubbegappattÈ hutvÈ vegena 
ÈgantvÈ SujÈtÈya etamatthaÑ Èrocesi. 
______________________________________________________________ 
 1. BubbulÈ (SÊ, I) 2. AÑ 2. 209 piÔÔhe vitthÈro. 3. Natthi SÊ-potthake. 
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 SujÈtÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnasÈ hutvÈ “ajja dÈni paÔÔhÈya 
mama jeÔÔhadhÊtuÔÔhÈne tiÔÔhÈhÊ”ti dhÊtu anucchavikaÑ sabbÈla~kÈraÑ adÈsi. 
YasmÈ pana BuddhabhÈvaÑ pÈpuÓanadivase satasahassagghanikÈ ekÈ1 
suvaÓÓapÈti laddhuÑ vaÔÔati, tasmÈ sÈ “suvaÓÓapÈtiyaÑ pÈyÈsaÑ 
pakkhipissÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ satasahassagghanikaÑ suvaÓÓapÈtiÑ 
nÊharÈpetvÈ tattha pÈyÈsaÑ pakkhipitukÈmÈ pakkabhÈjanaÑ Èvajjesi, sabbo 
pÈyÈso padumapattato udakaÑ viya vattitvÈ2 pÈtiyaÑ patiÔÔhÈsi, 
ekapÈtip|ramattova ahosi. SÈ taÑ pÈtiÑ aÒÒÈya pÈtiyÈ paÔikujjitvÈ 
odÈtavatthena veÔhetvÈ sayaÑ sabbÈla~kÈrehi attabhÈvaÑ ala~karitvÈ taÑ 
pÈtiÑ attano sÊse ÔhapetvÈ mahantena ÈnubhÈvena nigrodharukkham|laÑ 
gantvÈ bodhisattaÑ disvÈ balavasomanassajÈtÈ “rukkhadevatÈ”ti saÒÒÈya 
diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya onatonatÈ gantvÈ sÊsato pÈtiÑ otÈretvÈ vivaritvÈ 
suvaÓÓabhi~gÈrena3 gandhapupphavÈsitaÑ udakaÑ gahetvÈ bodhisattaÑ 
upagantvÈ aÔÔhÈsi. GhaÔikÈramahÈbrahmunÈ dinno mattikÈpatto ettakaÑ 
kÈlaÑ bodhisattaÑ avijahitvÈ tasmiÑ khaÓe adassanaÑ gato, bodhisatto 
pattaÑ apassanto dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ udakaÑ sampaÔicchi. SujÈtÈ 
saheva pÈtiyÈ pÈyÈsaÑ mahÈpurisassa hatthe Ôhapesi, mahÈpuriso SujÈtaÑ 
olokesi. SÈ ÈkÈraÑ sallakkhetvÈ “ayya mayÈ tumhÈkaÑ pariccattÈ, taÑ 
gaÓhitvÈ yathÈruci karothÈ”ti vanditvÈ “yathÈ mayhaÑ manoratho 
nipphanno, evaÑ tumhÈkampi nipphajjat|”ti vatvÈ satasahassagghanikampi 
suvaÓÓapÈtiÑ purÈÓakapaÓÓaÑ viya pariccajitvÈ anapekkhÈva pakkÈmi. 

 Bodhisattopi kho nisinnaÔÔhÈnÈ vuÔÔhÈya rukkhaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pÈtiÑ ÈdÈya NeraÒjarÈya tÊraÑ gantvÈ anekesaÑ bodhisattasatasahassÈnaÑ 
abhisambujjhanadivase otaritvÈ nhÈnaÔÔhÈnaÑ supatiÔÔhitaÑ nÈma4 atthi, 
tassÈ tÊre pÈtiÑ ÔhapetvÈ supatiÔÔhitatitthe otaritvÈ nhatvÈ 
anekabuddhasatasahassÈnaÑ nivÈsanaÑ arahaddhajaÑ nivÈsetvÈ 
puratthÈbhimukho nisÊditvÈ ekaÔÔhitÈlapakkappamÈÓe ek|napaÓÓÈsapiÓÉe 
katvÈ sabbaÑ appodakamadhupÈyÈsaÑ paribhuÒji. Soyevassa 
Buddhabh|tassa sattasattÈhaÑ BodhimaÓÉe 
______________________________________________________________ 
 1. Eva (SÊ) 2. AnivattitvÈ (SÊ), nivattitvÈ (I) 
 3. SuvaÓÓabhi~kÈrena (SÊ, I) 4. SuppatiÔÔhaÑ nÈma (Ka) 
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vasantassa ek|napaÓÓÈsadivasÈni ÈhÈro ahosi, ettakaÑ kÈlaÑ aÒÒo ÈhÈro 
natthi, na nhÈnaÑ, na mukhadhovanaÑ na sarÊravaÄaÒjo, jhÈnasukhena 
phalasamÈpattisukhena ca vÊtinÈmesi. TaÑ pana pÈyÈsaÑ bhuÒjitvÈ 
suvaÓÓapÈtiÑ gahetvÈ “sacÈhaÑ ajja Buddho bhavissÈmi, ayaÑ pÈti 
paÔisotaÑ gacchatu, no ce bhavissÈmi, anusotaÑ gacchat|”ti vatvÈ nadÊsote 
pakkhipi. SÈ sotaÑ chindamÈnÈ nadÊmajjhaÑ gantvÈ majjhaÔÔhÈneneva 
javasampanno asso viya asÊtihatthamattaÔÔhÈnaÑ paÔisotaÑ gantvÈ ekasmiÑ 
ÈvaÔÔe nimujjitvÈ KÈÄanÈgarÈjabhavanaÑ gantvÈ tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ 
paribhogapÈtiyo “kili kilÊ”ti ravaÑ kÈrayamÈnÈ paharitvÈ tÈsaÑ 
sabbaheÔÔhimÈ hutvÈ aÔÔhÈsi. KÈÄo nÈgarÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ “hiyyo eko 
Buddho nibbatti, puna ajja eko nibbatto”ti vatvÈ anekehi padasatehi thutiyo 
vadamÈno uÔÔhÈsi. Tassa kira mahÈpathaviyÈ ekayojanatigÈvutappamÈÓaÑ 
nabhaÑ p|retvÈ ÈrohanakÈlo ajja vÈ hiyyo vÈ1 sadiso ahosi. 

 Bodhisattopi nadÊtÊramhi supupphitasÈlavane divÈvihÈraÑ katvÈ 
sÈyanhasamayaÑ pupphÈnaÑ vaÓÔato muccanakÈle devatÈhi ala~katena 
aÔÔh|sabhavitthÈrena maggena sÊho viya vijambhamÈno 
BodhirukkhÈbhimukho pÈyÈsi. NÈgayakkhasupaÓÓÈdayo dibbehi 
gandhapupphÈdÊhi p|jayiÑsu, dibbasaÑgÊtÈdÊni pavattayiÑsu, dasasahassÊ 
lokadhÈtu ekagandhÈ ekamÈlÈ ekasÈdhukÈrÈ ahosi. TasmiÑ samaye Sotthiyo 
nÈma tiÓahÈrako tiÓaÑ ÈdÈya paÔipathe Ègacchanto mahÈpurisassa ÈkÈraÑ 
ÒatvÈ aÔÔha tiÓamuÔÔhiyo adÈsi. Bodhisatto tiÓaÑ gahetvÈ BodhimaÓÉaÑ 
Èruyha dakkhiÓadisÈbhÈge uttarÈbhimukho aÔÔhÈsi, tasmiÑ khaÓe 
dakkhiÓacakkavÈÄaÑ osÊditvÈ heÔÔhÈ AvÊcisampattaÑ viya ahosi, 
uttaracakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ upari BhavaggappattaÑ viya ahosi. Bodhisatto 
“idaÑ sambodhipÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ 
karonto pacchimadisÈbhÈgaÑ gantvÈ puratthimÈbhimukho aÔÔhÈsi, tato 
pacchimacakkavÈÄaÑ osÊditvÈ heÔÔhÈ AvÊcisampattaÑ viya ahosi, 
puratthimacakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ upari BhavaggappattaÑ viya ahosi. 
®hitaÔÔhitaÔÔhÈne kirassa nemivaÔÔipariyante akkantaÑ nÈbhiyÈ 
patiÔÔhitamahÈsakaÔacakkaÑ viya mahÈpathavÊ 
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onatunnatÈ ahosi. Bodhisatto “idampi sambodhipÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na 
bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ karonto uttaradisÈbhÈgaÑ gantvÈ 
dakkhiÓÈbhimukho aÔÔhÈsi, tato uttaracakkavÈÄaÑ osÊditvÈ heÔÔhÈ 
AvÊcisampattaÑ viya ahosi, dakkhiÓacakkavÈÄaÑ ulla~ghitvÈ upari 
BhavaggappattaÑ viya ahosi. Bodhisatto “idampi 
sambodhipÈpuÓanaÔÔhÈnaÑ na bhavissati maÒÒe”ti padakkhiÓaÑ karonto 
puratthimadisÈbhÈgaÑ gantvÈ pacchimÈbhimukho aÔÔhÈsi. 
PuratthimadisÈbhÈge pana sabbabuddhÈnaÑ palla~kaÔÔhÈnaÑ ahosi, taÑ 
neva chambhati, na kampati. Bodhisatto “idaÑ sabbabuddhÈnaÑ avijahitaÑ 
acalaÔÔhÈnaÑ kilesapaÒjaraviddhaÑsanaÔÔhÈnan”ti ÒatvÈ tÈni tiÓÈni agge 
gahetvÈ cÈlesi, tÈvadeva cuddasahattho palla~ko ahosi. TÈnipi kho tiÓÈni 
tathÈr|pena saÓÔhÈnena saÓÔhahiÑsu, yathÈr|paÑ sukusalo cittakÈro vÈ 
potthakÈro vÈ Èlikhitumpi samattho natthi. Bodhisatto bodhikkhandhaÑ 
piÔÔhito katvÈ puratthÈbhimukho daÄhamÈnaso hutvÈ– 

   “KÈmaÑ taco ca nhÈru ca, aÔÔhi ca avasissatu. 
   Upasussatu nissesaÑ, sarÊre maÑsalohitaÑ1. 

na tvevÈhaÑ sammÈsambodhiÑ appatvÈ imaÑ palla~kaÑ bhindissÈmÊ”ti 
asanisatasannipÈtenapi abhejjar|paÑ AparÈjitapalla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye mÈro pÈpimÈ “SiddhatthakumÈro mayhaÑ vasaÑ 
atikkamitukÈmo, na dÈnissa atikkamituÑ dassÈmÊ”ti mÈrabalassa santikaÑ 
gantvÈ etamatthaÑ ÈrocetvÈ mÈraghosanaÑ nÈma ghosÈpetvÈ mÈrabalaÑ 
ÈdÈya nikkhami. SÈ mÈrasenÈ mÈrassa purato dvÈdasayojanÈ hoti, 
dakkhiÓato ca vÈmato ca dvÈdasayojanÈ, pacchato cakkavÈÄapariyantaÑ 
katvÈ ÔhitÈ, uddhaÑ navayojanubbedhÈ hoti, yassÈ unnadantiyÈ unnÈdasaddo 
yojanasahassato paÔÔhÈya pathavi-undriyanasaddo viya s|yati. Atha mÈro 
devaputto diyaÉÉhayojanasatikaÑ GirimekhalaÑ nÈma hatthiÑ abhiruhitvÈ 
bÈhusahassaÑ mÈpetvÈ nÈnÈvudhÈni aggahesi. AvasesÈyapi mÈraparisÈya 
dve janÈ ekasadisÈ ekasadisaÑ ÈvudhaÑ gaÓhantÈ nÈhesuÑ. NÈnÈvaÓÓÈ 
nÈnappakÈramukhÈ hutvÈ nÈnÈvudhÈni gaÓhantÈ bodhisattaÑ 
ajjhottharamÈnÈ ÈgamaÑsu. 
______________________________________________________________ 
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 DasasahassacakkavÈÄadevatÈ pana mahÈsattassa thutiyo vadamÈnÈ 
aÔÔhaÑsu. Sakko devarÈjÈ vijayuttarasa~khaÑ dhamamÈno aÔÔhÈsi. So kira 
sa~kho vÊsahatthasatiko hoti, sakiÑ vÈtaÑ gÈhÈpetvÈ dhamiyamÈno cattÈro 
mÈse saddaÑ karitvÈ nissaddo hoti. MahÈkÈÄanÈgarÈjÈ atirekapadasatena 
vaÓÓaÑ vaÓÓentova aÔÔhÈsi, MahÈbrahmÈ setacchattaÑ dhÈrayamÈno 
aÔÔhÈsi. MÈrabale pana BodhimaÓÉaÑ upasa~kamante tesaÑ ekopi ÔhÈtuÑ 
nÈsakkhi, sammukhasammukhaÔÔhÈneneva palÈyiÑsu. KÈÄo nÈma nÈgarÈjÈpi 
pathaviyaÑ nimujjitvÈ paÒcayojanasatikaÑ MaÒjerikanÈgabhavanaÑ1 
gantvÈ ubhohi hatthehi mukhaÑ pidahitvÈ nipanno, Sakko devarÈjÈpi 
vijayuttarasa~khaÑ piÔÔhiyaÑ katvÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ aÔÔhÈsi, 
MahÈbrahmÈ setacchattaÑ koÔiyaÑ gahetvÈ2 Brahmalokameva agamÈsi. 
EkadevatÈpi ÔhÈtuÑ samatthÈ nÈma nÈhosi, mahÈpuriso pana ekakova nisÊdi. 

 MÈropi attano parisaÑ Èha “tÈtÈ Suddhodanaputtena Siddhatthena 
sadiso aÒÒo puriso nÈma natthi, mayaÑ sammukhÈ yuddhaÑ dÈtuÑ na 
sakkhissÈma, pacchÈbhÈgena dassÈmÈ”ti. MahÈpurisopi tÊÓi passÈni 
oloketvÈ sabbadevatÈnaÑ palÈtattÈ suÒÒÈni addasa. Puna uttarapassena 
mÈrabalaÑ ajjhottharamÈnaÑ disvÈ “ayaÑ ettako jano maÑ ekakaÑ 
sandhÈya mahantaÑ vÈyÈmaÑ karoti, imasmiÑ ÔhÈne mayhaÑ mÈtÈ vÈ pitÈ 
vÈ bhÈtÈ vÈ aÒÒo vÈ koci ÒÈtako natthi, imÈ pana dasa pÈramiyova mayhaÑ 
dÊgharattaÑ puÔÔhaparijanasadisÈ3, tasmÈ mayÈ pÈramiyova balaggaÑ4 
katvÈ pÈramisattheneva paharitvÈ imaÑ balakÈyaÑ5 viddhaÑsetuÑ vaÔÔatÊ”ti 
dasa pÈramiyo ÈvajjamÈno nisÊdi. 

 Atha kho mÈro devaputto “vÈteneva SiddhatthaÑ palÈpessÈmÊ”ti 
vÈtamaÓÉalaÑ samuÔÔhÈpesi, ta~khaÓaÒÒeva puratthimÈdibhedÈ vÈtÈ 
samuÔÔhahitvÈ addhayojanayojanadviyojanatiyojanappamÈÓÈni 
pabbatak|ÔÈni padÈletvÈ vanagaccharukkhÈdÊni uddhaÑm|lÈni katvÈ 
samantÈ gÈmanigame cuÓÓavicuÓÓe kÈtuÑ samatthÈpi mahÈpurisassa 
puÒÒatejena vihatÈnubhÈvÈ bodhisattaÑ patvÈ bodhisattassa 
cÊvarakaÓÓamattampi cÈletuÑ nÈsakkhiÑsu. Tato 
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“udakena naÑ ajjhottharitvÈ mÈressÈmÊ”ti MahÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi, 
tassÈnubhÈvena upar|pari satapaÔalasahassapaÔalÈdibhedÈ valÈhakÈ 
uÔÔhahitvÈ vassiÑsu. VuÔÔhidhÈrÈvegena pathavÊ chiddÈvachiddÈ ahosi. 
VanarukkhÈdÊnaÑ uparibhÈgena mahÈmegho ÈgantvÈ mahÈsattassa cÊvare 
ussÈvabindugahaÓamattampi temetuÑ nÈsakkhi. Tato PÈsÈÓavassaÑ 
samuÔÔhÈpesi, mahantÈni mahantÈni pabbatak|ÔÈni dh|mÈyantÈni 
pajjalantÈni ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattaÑ patvÈ dibbamÈlÈguÄabhÈvaÑ 
ÈpajjiÑsu. Tato PaharaÓavassaÑ samuÔÔhÈpesi, ekatodhÈrÈ ubhatodhÈrÈ 
asisattikhurappÈdayo dh|mÈyantÈ pajjalantÈ ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattaÑ 
patvÈ dibbapupphÈni ahesuÑ. Tato A~gÈravassaÑ samuÔÔhÈpesi, 
kiÑsukavaÓÓÈ a~gÈrÈ ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa pÈdam|le dibbapupphÈni 
hutvÈ vikiriÑsu. Tato KukkuÄavassaÑ samuÔÔhÈpesi, accuÓho aggivaÓÓo 
kukkuÄo ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa pÈdam|le candanacuÓÓaÑ hutvÈ 
nipatati. Tato VÈlukÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi, atisukhumÈ vÈlukÈ dh|mÈyantÈ 
pajjalantÈ ÈkÈsenÈgantvÈ mahÈsattassa pÈdam|le dibbapupphÈni hutvÈ 
nipatiÑsu. Tato KalalavassaÑ samuÔÔhÈpesi, taÑ kalalaÑ dh|mÈyantaÑ 
pajjalantaÑ ÈkÈsenÈgantvÈ bodhisattassa pÈdam|le dibbavilepanaÑ hutvÈ 
nipatati. Tato “iminÈ bhiÑsetvÈ SiddhatthaÑ palÈpessÈmÊ”ti AndhakÈraÑ 
samuÔÔhÈpesi, taÑ catura~gasamannÈgataÑ andhakÈraÑ viya mahÈtamaÑ 
hutvÈ bodhisattaÑ patvÈ s|riyappabhÈvihataÑ viya andhakÈraÑ 
antaradhÈyi. 

 EvaÑ so mÈro imÈhi navahi vÈtavassapÈsÈÓapaharaÓa-
a~gÈrakukkuÄavÈlukÈ-kalalandhakÈravuÔÔhÊhi bodhisattaÑ palÈpetuÑ 
asakkonto “kiÑ bhaÓe tiÔÔhatha, imaÑ SiddhatthakumÈraÑ gaÓhatha hanatha 
palÈpethÈ”ti attano parisaÑ ÈÓÈpetvÈ sayampi Girimekhalassa hatthino 
khandhe nisinno cakkÈvudhaÑ ÈdÈya bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ 
“Siddhattha uÔÔhehi etasmÈ palla~kÈ, nÈyaÑ tuyhaÑ pÈpuÓÈti, mayhaÑ esa 
pÈpuÓÈtÊ”ti Èha. MahÈsatto tassa vacanaÑ sutvÈ avoca “mÈra neva tayÈ dasa 
pÈramiyo p|ritÈ, na upapÈramiyo, na paramatthapÈramiyo, nÈpi paÒca 
mahÈpariccÈgÈ pariccattÈ, na ÒÈtatthacariyÈ, na lokatthacariyÈ, na 
BuddhatthacariyÈ p|ritÈ, sabbÈ tÈ mayÈyeva p|ritÈ, tasmÈ nÈyaÑ palla~ko 
tuyhaÑ pÈpuÓÈti, mayheveso pÈpuÓÈtÊ”ti. 
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 MÈro kuddho kodhavegaÑ asahanto mahÈpurisassa cakkÈvudhaÑ 
vissajjesi, taÑ tassa dasa pÈramiyo Èvajjentasseva uparibhÈge mÈlÈvitÈnaÑ 
hutvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ kira khuradhÈraÑ cakkÈvudhaÑ aÒÒadÈ kuddhena 
vissaÔÔhaÑ ekagghanapÈsÈÓatthambhe vaÑsakaÄÊre viya chindantaÑ 
gacchati, idÈni pana tasmiÑ mÈlÈvitÈnaÑ hutvÈ Ôhite avasesÈ mÈraparisÈ 
“idÈni Siddhattho palla~kato vuÔÔhÈya palÈyissatÊ”ti mahantamahantÈni 
selak|ÔÈni vissajjesuÑ, tÈnipi mahÈpurisassa dasa pÈramiyo Èvajjentassa 
mÈlÈguÄabhÈvaÑ ÈpajjitvÈ bh|miyaÑ patiÑsu, devatÈ 
cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ÔhitÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ “naÔÔho 
vata bho SiddhatthakumÈrassa r|paggappatto attabhÈvo, kiÑ nu kho so 
karissatÊ”ti olokenti. 

 Tato bodhisatto “p|ritapÈramÊnaÑ bodhisattÈnaÑ sambujjhanadivase 
pattapalla~ko mayhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ ÔhitaÑ mÈraÑ Èha “mÈra tuyhaÑ 
dÈnassa dinnabhÈve ko sakkhÊ”ti. MÈro “ime ettakÈva janÈ sakkhino”ti 
mÈrabalÈbhimukhaÑ hatthaÑ pasÈresi. TasmiÑ khaÓe mÈraparisÈya “ahaÑ 
sakkhi ahaÑ sakkhÊ”ti pavattasaddo pathavi-undriyanasaddasadiso ahosi. 
Atha mÈro mahÈpurisaÑ Èha “Siddhattha tuyhaÑ dÈnassa dinnabhÈve ko 
sakkhÊ”ti. MahÈpuriso “tuyhaÑ tÈva dÈnassa dinnabhÈve sacetanÈ sakkhino, 
mayhaÑ pana imasmiÑ ÔhÈne sacetano koci sakkhi nÈma natthi, tiÔÔhatu tÈva 
me avasesa-attabhÈvesu dinnadÈnaÑ, VessantarattabhÈve pana ÔhatvÈ 
mayhaÑ sattasatakamahÈdÈnassa tÈva dinnabhÈve acetanÈpi ayaÑ 
ghanamahÈpathavÊ sakkhÊ”ti cÊvaragabbhantarato dakkhiÓahatthaÑ 
abhinÊharitvÈ “VessantarattabhÈve ÔhatvÈ mayhaÑ sattasatakamahÈdÈnassa 
dinnabhÈve tvaÑ sakkhi na sakkhÊ”ti mahÈpathaviyÈbhimukhaÑ hatthaÑ 
pasÈresi. MahÈpathavÊ “ahaÑ te tadÈ sakkhÊ”ti viravasatena viravasahassena 
viravasatasahassena mÈrabalaÑ avattharamÈnÈ viya unnadi. 

 Tato mahÈpurise “dinnaÑ te Siddhattha mahÈdÈnaÑ uttamadÈnan”ti 
VessantaradÈnaÑ sammasante diyaÉÉhayojanasatiko GirimekhalahatthÊ 
jaÓÓukehi pathaviyaÑ patiÔÔhÈsi, mÈraparisÈ disÈvidisÈ palÈyiÑsu, dve 
ekamaggena gatÈ nÈma natthi, sÊsÈbharaÓÈni ceva nivatthavasanÈni 
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ca chaÉÉetvÈ sammukhasammukhadisÈhiyeva palÈyiÑsu, tato devasa~ghÈ 
palÈyamÈnaÑ mÈrabalaÑ disvÈ “mÈrassa parÈjayo jÈto, 
SiddhatthakumÈrassa jayo jÈto, jayap|jaÑ karissÈmÈ”ti devatÈ devatÈnaÑ 
nÈgÈ nÈgÈnaÑ supaÓÓÈ supaÓÓÈnaÑ brahmÈno brahmÈnaÑ ghosetvÈ 
gandhamÈlÈdihatthÈ mahÈpurisassa santikaÑ Bodhipalla~kaÑ ÈgamaÑsu. 

 EvaÑ gatesu pana tesu– 

   Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ, 
   MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo. 
   UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ, 
   JayaÑ tadÈ devagaÓÈ Mahesino. 

   Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ, 
   MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo. 
   UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ, 
   JayaÑ tadÈ nÈgagaÓÈ Mahesino. 

   Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ, 
   MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo. 
   UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ, 
   JayaÑ tadÈ supaÓÓasa~ghÈpi Mahesino. 

   Jayo hi Buddhassa sirÊmato ayaÑ, 
   MÈrassa ca pÈpimato parÈjayo. 
   UgghosayuÑ BodhimaÓÉe pamoditÈ, 
   JayaÑ tadÈ brahmagaÓÈ Mahesinoti. 

AvasesÈ dasasu cakkavÈÄasahassesu devatÈ mÈlÈgandhavilepanehi 
p|jayamÈnÈ nÈnappakÈrÈ ca thutiyo vadamÈnÈ aÔÔhaÑsu. EvaÑ 
dharamÈneyeva s|riye mahÈpuriso MÈrabalaÑ vidhamitvÈ cÊvar|pari 
patamÈnehi Bodhirukkha~kurehi rattapavÈÄadalehi viya p|jiyamÈno 
paÔhamayÈme pubbenivÈsaÑ anussaritvÈ majjhimayÈme dibbacakkhuÑ 
visodhetvÈ pacchimayÈme paÔiccasamuppÈde ÒÈÓaÑ otÈresi. Athassa 
dvÈdasapadikaÑ paccayÈkÈraÑ vaÔÔavivaÔÔavasena anulomapaÔilomato 
sammasantassa dasasahassÊ lokadhÈtu udakapariyantaÑ katvÈ 
dvÈdasakkhattuÑ sa~kampi. 
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 MahÈpurise pana dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ 
aruÓuggamanavelÈya sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhante sakalÈ dasasahassÊ 
lokadhÈtu ala~katapaÔiyattÈ ahosi. PÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ 
ussÈpitÈnaÑ dhajÈnaÑ paÔÈkÈ1 pacchimacakkavÈÄamukhavaÔÔiÑ paharanti, 
tathÈ pacchimacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ussÈpitÈnaÑ dhajÈnaÑ paÔÈkÈ 
pÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiÑ paharanti, dakkhiÓacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ 
ussÈpitÈnaÑ dhajÈnaÑ paÔÈkÈ uttaracakkavÈÄamukhavaÔÔiÑ paharanti, 
uttaracakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ussÈpitÈnaÑ dhajÈnaÑ paÔÈkÈ 
dakkhiÓacakkavÈÄamukhavaÔÔiÑ paharanti, pathavitale ussÈpitÈnaÑ 
dhajÈnaÑ paÔÈkÈ BrahmalokaÑ Èhacca aÔÔhaÑsu, Brahmaloke baddhÈnaÑ 
dhajÈnaÑ paÔÈkÈ pathavitale patiÔÔhahiÑsu, dasasahassesu cakkavÈÄesu 
pupph|pagÈ rukkhÈ pupphaÑ gaÓhiÑsu, phal|pagÈ rukkhÈ 
phalapiÓÉibhÈrasahitÈ ahesuÑ. Khandhesu khandhapadumÈni pupphiÑsu, 
sÈkhÈsu sÈkhÈpadumÈni, latÈsu latÈpadumÈni, ÈkÈse olambakapadumÈni, 
ghanasilÈtalÈni bhinditvÈ upar|pari satapattÈni hutvÈ daÓÉakapadumÈni 
uÔÔhahiÑsu. DasasahassÊ lokadhÈtu vaÔÔetvÈ vissaÔÔhamÈlÈguÄÈ viya 
susanthatapupphasanthÈro viya ca pupphÈbhikiÓÓÈ ahosi. CakkavÈÄantaresu 
aÔÔhayojanasahassÈlokantarikanirayÈ sattas|riyappabhÈhipi2anobhÈsitapubbÈ 
tadÈ ekobhÈsÈ ahesuÑ, caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊro mahÈsamuddo 
madhurodako ahosi, nadiyo na pavattiÑsu, jaccandhÈ r|pÈni passiÑsu, 
jÈtibadhirÈ saddaÑ suÓiÑsu, jÈtipÊÔhasappino padasÈ gacchiÑsu, 
andubandhanÈdÊni chijjitvÈ patiÑsu. 

 EvaÑ aparimÈÓena sirivibhavena p|jiyamÈno mahÈpuriso 
anekappakÈresu acchariyadhammesu pÈtubh|tesu sabbaÒÒutaÑ paÔivijjhitvÈ 
Sabbabuddhehi avijahitaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvissaÑ anibbisaÑ. 
  GahakÈraÑ gavesanto, dukkhÈ jÈti punappunaÑ. 

  GahakÈraka diÔÔhosi, puna gehaÑ na kÈhasi. 
  SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, gahak|ÔaÑ visa~khataÑ. 
  Visa~khÈragataÑ cittaÑ, taÓhÈnaÑ khayamajjhagÈ”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔÈkÈnaÑ koÔiyo (SÊ) 
 2. AÔÔhayojanasahassalokantarikaniraye sattÈ s|riyapabhÈhipi (SÊ) 
 3. Khu 1. 36 piÔÔhe Dhammapade. 
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 Iti Tusitabhavanato paÔÔhÈya yÈva ayaÑ BodhimaÓÉe sabbaÒÒutappatti, 
ettakaÑ ÔhÈnaÑ Avid|renidÈnaÑ nÈmÈti veditabbaÑ. 
 

Avid|renidÈnakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SantikenidÈnakathÈ 

 “SantikenidÈnaÑ pana ‘ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme’. ‘VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyan’ti ca evaÑ (  )1 tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈneyeva labbhatÊ”ti 
vuttaÑ. KiÒcÈpi evaÑ vuttaÑ, atha kho pana tampi Èdito paÔÔhÈya evaÑ 
veditabbaÑ–udÈnaÒhi udÈnetvÈ jayapalla~ke nisinnassa Bhagavato 
etadahosi “ahaÑ kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni imassa 
palla~kassa kÈraÓÈ sandhÈviÑ, ettakaÑ me kÈlaÑ imasseva palla~kassa 
kÈraÓÈ ala~katasÊsaÑ gÊvÈya chinditvÈ dinnaÑ, su-aÒjitÈni akkhÊni 
hadayamaÑsaÒca uppÈÔetvÈ dinnaÑ, JÈlÊkumÈrasadisÈ puttÈ 
KaÓhÈjinakumÈrisadisÈ dhÊtaro MaddÊdevisadisÈ bhariyÈyo ca paresaÑ 
dÈsatthÈya dinnÈ, ayaÑ me palla~ko jayapalla~ko thirapalla~ko2, ettha me 
nisinnassa sa~kappÈ paripuÓÓÈ, na tÈva ito vuÔÔhahissÈmÊ”ti 
anekakoÔisatasahassasamÈpattiyo samÈpajjanto sattÈhaÑ tattheva nisÊdi. 
YaÑ sandhÈya vuttaÑ “atha kho BhagavÈ sattÈhaÑ ekapalla~kena nisÊdi 
vimuttisukhapaÔisaÑvedÊ”ti3. 

 Atha ekaccÈnaÑ devatÈnaÑ “ajjÈpi n|na Siddhatthassa kattabbakiccaÑ 
atthi, palla~kasmiÒhi ÈlayaÑ na vijahatÊ”ti parivitakko udapÈdi. SatthÈ 
devatÈnaÑ parivitakkaÑ ÒatvÈ tÈsaÑ vitakkav|pasamatthaÑ vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ yamakapÈÔihÈriyaÑ dassesi. MahÈbodhimaÓÉe hi 
katapÈÔihÈriyaÒca ÒÈtisamÈgame katapÈÔihÈriyaÒca pÈthikaputtasamÈgame4 
katapÈÔihÈriyaÒca sabbaÑ kaÓÉamba5rukkham|le 
katayamakapÈÔihÈriyasadisaÑ ahosi. 

 EvaÑ SatthÈ iminÈ pÈÔihÈriyena devatÈnaÑ vitakkaÑ v|pasametvÈ 
palla~kato ÊsakaÑ pÈcÊnanissite uttaradisÈbhÈge ÔhatvÈ “imasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (Tesu tesu ÔhÈnesu viharato) (I, Ka) 2. Varapalla~ko (SÊ, I) 
 3. Vi 3. 1 piÔÔhe; Khu 1. 77 piÔÔhe ca. 4. PÈÔikaputtasamÈgame (SÊ, I, Ka) 
 5. GaÓÉamba... (SÊ, I) 
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vata me palla~ke sabbaÒÒutaÑ paÔividdhan”ti cattÈri asa~khyeyyÈni 
kappasatasahassaÒca p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ balÈ1dhigamaÔÔhÈnaÑ palla~kaÑ 
BodhirukkhaÒca animisehi akkhÊhi olokayamÈno sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ 
ÔhÈnaÑ AnimisacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. Atha SatthÈ palla~kassa ca 
ÔhitaÔÔhÈnassa ca antarÈ ca~kamaÑ mÈpetvÈ puratthimapacchimato Èyate 
ratanaca~kame ca~kamanto sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ ÔhÈnaÑ 
Ratanaca~kamacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. 

 Catutthe pana sattÈhe bodhito pacchimuttaradisÈbhÈge devatÈ 
RatanagharaÑ mÈpayiÑsu, tattha BhagavÈ palla~kena nisÊditvÈ 
AbhidhammapiÔakaÑ visesato cettha anantanayasamantapaÔÔhÈnaÑ 
vicinanto sattÈhaÑ vÊtinÈmesi. ŒbhidhammikÈ panÈhu “RatanagharaÑ nÈma 
na sattaratanamayaÑ gehaÑ, sattannaÑ pana pakaraÓÈnaÑ 
sammasitaÔÔhÈnaÑ ‘Ratanagharan’ti vuccatÊ”ti. YasmÈ panettha ubhopete 
pariyÈyena yujjanti, tasmÈ ubhayampetaÑ gahetabbameva. Tato paÔÔhÈya 
pana taÑ ÔhÈnaÑ RatanagharacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. EvaÑ SatthÈ 
bodhisamÊpeyeva cattÈri sattÈhÈni vÊtinÈmetvÈ paÒcame sattÈhe 
Bodhirukkham|lÈ yena AjapÈlanigrodho tenupasa~kami, tatrÈpi dhammaÑ 
vicinanto vimuttisukhaÒca paÔisaÑvedento nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye mÈro pÈpimÈ “ettakaÑ kÈlaÑ anubandhanto 
otÈrÈpekkhopi imassa na kiÒci khalitaÑ addasaÑ, atikkantodÈni esa mama 
vasan”ti domanassappatto mahÈmagge nisÊditvÈ soÄasa kÈraÓÈni cintento 
bh|miyaÑ soÄasa lekhÈ ÈkaÉÉhi–“ahaÑ eso viya dÈnapÈramiÑ na p|resiÑ, 
tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti ekaÑ lekhaÑ ÈkaÉÉhi. TathÈ “ahaÑ eso viya 
sÊlapÈramiÑ -pa- nekkhammapÈramiÑ, paÒÒÈpÈramiÑ, vÊriyapÈramiÑ, 
khantipÈramiÑ, saccapÈramiÑ, adhiÔÔhÈnapÈramiÑ, mettÈpÈramiÑ, 
upekkhÈpÈramiÑ na p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti dasamaÑ 
lekhaÑ ÈkaÉÉhi. TathÈ “ahaÑ eso viya asÈdhÈraÓassa 
indriyaparopariyattaÒÈÓassa paÔivedhÈya upanissayabh|tÈ dasa pÈramiyo na 
p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti ekÈdasamaÑ lekhaÑ ÈkaÉÉhi. 
TathÈ “ahaÑ eso viya asÈdhÈraÓassa ÈsayÈnusayaÒÈÓassa -pa- 
mahÈkaruÓÈsamÈpattiÒÈÓassa, yamakapÈÔihÈriyaÒÈÓassa, anÈvaraÓaÒÈÓassa, 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paÔivedhÈya upanissayabh|tÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PhalÈ (SÊ, I) 
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dasa pÈramiyo na p|resiÑ, tenamhi iminÈ sadiso na jÈto”ti soÄasamaÑ 
lekhaÑ ÈkaÉÉhi. EvaÑ mÈro imehi kÈraÓehi mahÈmagge soÄasa lekhÈ 
ÈkaÉÉhitvÈ nisÊdi. 

 TasmiÑ ca samaye TaÓhÈ Arati RagÈ cÈti tisso mÈradhÊtaro1 “pitÈ no 
na paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho etarahÊ”ti olokayamÈnÈ taÑ domanassappattaÑ 
bh|miÑ lekhamÈnaÑ nisinnaÑ disvÈ pitu santikaÑ gantvÈ “kasmÈ tÈta tvaÑ 
dukkhÊ dummano”ti pucchiÑsu. AmmÈ ayaÑ mahÈsamaÓo mayhaÑ vasaÑ 
atikkanto, ettakaÑ kÈlaÑ olokento otÈramassa daÄhuÑ nÈsakkhiÑ, tenamhi 
dukkhÊ dummanoti. “Yadi evaÑ mÈ cintayittha, mayametaÑ attano vase 
katvÈ ÈdÈya ÈgamissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Na sakkÈ ammÈ esa kenaci vase kÈtuÑ, 
acalÈya saddhÈya patiÔÔhito esa purisoti. “TÈta mayaÑ itthiyo nÈma idÈneva 
naÑ rÈgapÈsÈdÊhi bandhitvÈ ÈnessÈma, tumhe mÈ cintayitthÈ”ti vatvÈ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “pÈde te samaÓa paricÈremÈ”ti ÈhaÑsu. 
BhagavÈ neva tÈsaÑ vacanaÑ manasi akÈsi, na akkhÊni ummÊletvÈ olokesi, 
anuttare upadhisa~khaye vimuttiyÈ vivekasukhaÒÒeva anubhavanto nisÊdi. 

 Puna mÈradhÊtaro “uccÈvacÈ kho purisÈnaÑ adhippÈyÈ, kesaÒci 
kumÈrikÈsu pemaÑ hoti, kesaÒci paÔhamavaye ÔhitÈsu, kesaÒci 
majjhimavaye ÔhitÈsu, kesaÒci pacchimavaye ÔhitÈsu, yann|na mayaÑ 
nÈnappakÈrehi r|pehi palobhetvÈ gaÓheyyÈmÈ”ti ekamekÈ 
kumÈrikavaÓÓÈdivasena sakaÑ sakaÑ attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ 
kumÈrikÈ, avijÈtÈ, sakiÑ vijÈtÈ, duvijÈtÈ, majjhimitthiyo, mahitthiyo ca 
hutvÈ chakkhattuÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “pÈde te samaÓa 
paricÈremÈ”ti ÈhaÑsu. Tampi BhagavÈ na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ anuttare 
upadhisa~khaye vimutto. Keci panÈcariyÈ vadanti “tÈ mahitthibhÈvena 
upagatÈ disvÈ BhagavÈ ‘etÈ khaÓÉadantÈ palitakesÈ hont|’ti adhiÔÔhÈsÊ”ti. 
TaÑ na gahetabbaÑ. Na hi BhagavÈ evar|paÑ adhiÔÔhÈnaÑ akÈsi, BhagavÈ 
pana “apetha tumhe, kiÑ disvÈ evaÑ vÈyamatha, evar|paÑ nÈma 
avÊtarÈgÈdÊnaÑ purato kÈtuÑ vaÔÔati. TathÈgatassa pana rÈgo pahÊno, doso 
pahÊno, moho pahÊno”ti attano kilesappahÈnaÑ Èrabbha– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 125 piÔÔhe vitthÈro. 
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    “Yassa jitaÑ nÈvajÊyati, 
    Jitamassa no’yÈti koci loke. 
    TaÑ BuddhamanantagocaraÑ, 
    ApadaÑ kena padena nessatha. 

    Yassa jÈlinÊ visattikÈ, 
    TaÓhÈ natthi kuhiÒci netave. 
    TaÑ BuddhamanantagocaraÑ, 
    ApadaÑ kena padena nessathÈ”ti1– 

imÈ Dhammapade Buddhavagge dve gÈthÈ vadanto dhammaÑ desesi. TÈ 
“saccaÑ kira no pitÈ avoca, ‘ArahaÑ Sugato loke, na rÈgena 
suvÈnayo”ti2ÈdÊni vatvÈ pitu santikaÑ ÈgamiÑsu. 

 BhagavÈpi tattheva sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ tato Mucalindam|laÑ 
agamÈsi. Tattha sattÈhavaddalikÈya uppannÈya sÊtÈdipaÔibÈhanatthaÑ 
Mucalindena nÈma nÈgarÈjena sattakkhattuÑ bhogehi parikkhitto 
asambÈdhÈya GandhakuÔiyaÑ viharanto viya vimuttisukhaÑ 
paÔisaÑvediyamÈno sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ RÈjÈyatanaÑ upasa~kamitvÈ 
tatthapi vimuttisukhaÑ paÔisaÑvediyamÈnoyeva sattÈhaÑ vÊtinÈmesi. 
EttÈvatÈ satta sattahÈni paripuÓÓÈni. Etthantare neva mukhadhovanaÑ, na 
sarÊrapaÔijagganaÑ, na ÈhÈrakiccaÑ ahosi, jhÈnasukhaphalasukheneva ca 
vÊtinÈmesi. 

 Athassa tasmiÑ sattasattÈhamatthake ek|napaÒÒÈsatime divase tattha 
nisinnassa “mukhaÑ dhovissÈmÊ”ti cittaÑ udapÈdi. Sakko DevÈnamindo 
agadaharÊtakaÑ ÈharitvÈ adÈsi, SatthÈ taÑ paribhuÒji, tenassa sarÊravaÄaÒjo 
ahosi. Athassa Sakkoyeva nÈgalatÈdantakaÔÔhaÒceva mukhadhovanodakaÒca 
adÈsi. SatthÈ taÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈva Anotattadahodakena mukhaÑ 
dhovitvÈ tattheva RÈjÈyatanam|le nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye Tapussa3BhallikÈ nÈma dve vÈÓijÈ paÒcahi 
sakaÔasatehi UkkalÈ janapadÈ MajjhimadesaÑ gacchantÈ pubbe attano 
ÒÈtisÈlohitÈya devatÈya sakaÔÈni sannirumbhitvÈ Satthu ÈhÈrasampÈdane 
ussÈhitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 40 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 126 piÔÔhe. 3. Tapassu (SÊ, I) 
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manthaÒca madhupiÓÉikaÒca ÈdÈya “paÔiggaÓhÈtu no bhante BhagavÈ imaÑ 
ÈhÈraÑ anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti SatthÈraÑ upanÈmetvÈ aÔÔhaÑsu. BhagavÈ 
pÈyÈsapaÔiggahaÓadivaseyeva pattassa antarahitattÈ “na kho TathÈgatÈ 
hatthesu paÔiggaÓhanti, kimhi nu kho ahaÑ paÔiggaÓheyyan”ti cintesi. 
Athassa cittaÑ ÒatvÈ cat|hi disÈhi cattÈro mahÈrÈjÈno indanÊlamaÓimaye 
patte upanÈmesuÑ, BhagavÈ te paÔikkhipi. Puna muggavaÓÓaselamaye 
cattÈro patte upanÈmesuÑ. BhagavÈ catunnampi mahÈrÈjÈnaÑ 
saddhÈnurakkhaÓatthÈya cattÈropi patte paÔiggahetvÈ upar|pari ÔhapetvÈ 
“eko hot|”ti adhiÔÔhÈsi, cattÈropi mukhavaÔÔiyaÑ paÒÒÈyamÈnalekhÈ hutvÈ 
majjhimappamÈÓena ekattaÑ upagamiÑsu. BhagavÈ tasmiÑ paccagghe 
selamaye patte ÈhÈraÑ paÔiggahetvÈ paribhuÒjitvÈ anumodanaÑ akÈsi. Te 
dve bhÈtaro vÈÓijÈ BuddhaÒca DhammaÒca saraÓaÑ gantvÈ dvevÈcikÈ 
upÈsakÈ ahesuÑ. Atha nesaÑ “ekaÑ no bhante paricaritabbaÔÔhÈnaÑ 
dethÈ”ti vadantÈnaÑ dakkhiÓahatthena attano sÊsaÑ parÈmasitvÈ 
kesadhÈtuyo adÈsi. Te attano nagare tÈ dhÈtuyo suvaÓÓasamuggassa anto 
pakkhipitvÈ cetiyaÑ patiÔÔhÈpetuÑ. 

 SammÈsambuddho pana tato vuÔÔhÈya puna AjapÈlanigrodhameva 
gantvÈ nigrodham|le nisÊdi. Athassa tattha nisinnamattasseva attanÈ 
adhigatadhammassa gambhÊrataÑ paccavekkhantassa sabbabuddhÈnaÑ 
ÈciÓÓo “kicchena adhigato kho myÈyaÑ dhammo”ti paresaÑ 
adesetukÈmatÈkÈrappatto vitakko udapÈdi. Atha kho brahmÈ Sahampati 
“nassati vata bho loko, vinassati vata bho loko”ti dasahi cakkavÈÄasahassehi 
SakkasuyÈmasantusitanimmÈnarativasavattimahÈbrahmÈno ÈdÈya Satthu 
santikaÑ ÈgantvÈ “desetu bhante BhagavÈ dhamman”ti-ÈdinÈ nayena 
dhammadesanaÑ ÈyÈci. 

 SatthÈ tassa paÔiÒÒaÑ datvÈ “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ 
deseyyan”ti cintento “ŒÄÈro paÓÉito, so imaÑ dhammaÑ khippaÑ 
ÈjÈnissatÊ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ puna olokento tassa sattÈhakÈla~katabhÈvaÑ 
ÒatvÈ UdakaÑ Èvajjesi. TassÈpi abhidosakÈla~katabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“bah|pakÈrÈ kho me PaÒcavaggiyÈ bhikkh|”ti PaÒcavaggiye Èrabbha 
manasi katvÈ “kahaÑ nu kho te etarahi viharantÊ”ti Èvajjento 
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“BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane MigadÈye”ti ÒatvÈ katipÈhaÑ 
BodhimaÓÉasÈmantÈyeva piÓÉÈya caranto viharitvÈ “ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ 
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ dhammacakkaÑ pavattessÈmÊ”ti pakkhassa cÈtuddasiyaÑ 
pacc|sasamaye paccuÔÔhÈya pabhÈtÈya rattiyÈ kÈlasseva pattacÊvaramÈdÈya 
aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ paÔipanno antarÈmagge UpakaÑ nÈma ÈjÊvakaÑ 
disvÈ tassa attano BuddhabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ taÑ divasameva 
sÈyanhasamaye IsipatanaÑ sampÈpuÓi. 

 PaÒcavaggiyÈ TathÈgataÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “ayaÑ Èvuso 
samaÓo Gotamo paccayabÈhullÈya ÈvattitvÈ paripuÓÓakÈyo pÊÓindriyo1 
suvaÓÓavaÓÓo hutvÈ Ègacchati, imassa vandanÈdÊni na karissÈma, 
mahÈkulappasuto kho panesa ÈsanÈbhihÈraÑ arahati, tenassa ÈsanamattaÑ 
paÒÒÈpessÈmÈ”ti katikaÑ akaÑsu. BhagavÈ sadevakassa lokassa 
cittÈcÈrajÈnanasamatthena ÒÈÓena “kiÑ nu kho ime cintayiÑs|”ti ÈvajjetvÈ 
cittaÑ aÒÒÈsi, atha tesu sabbadevamanussesu anodissakavasena 
pharaÓasamatthaÑ mettacittaÑ sa~khipitvÈ odissakavasena mettacittena 
phari. Te BhagavatÈ mettacittena saÑphuÔÔhÈ TathÈgate upasa~kamante 
sakÈya katikÈya saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ paccuggantvÈ abhivÈdanÈdÊni 
sabbakiccÈni akaÑsu, SammÈsambuddhabhÈvaÑ panassa ajÈnantÈ kevalaÑ 
nÈmena ca ÈvusovÈdena ca samudÈcariÑsu. 

 Atha ne BhagavÈ “mÈ bhikkhave TathÈgataÑ nÈmena ca ÈvusovÈdena 
ca samudÈcaratha. ArahaÑ bhikkhave TathÈgato SammÈsambuddho”ti 
attano BuddhabhÈvaÑ ÒÈpetvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno 
uttarÈsÈÄhanakkhattayoge vattamÈne aÔÔhÈrasahi brahmakoÔÊhi parivuto 
PaÒcavaggiyatthere ÈmantetvÈ tiparivattaÑ dvÈdasÈkÈraÑ 
chaÒÈÓavijambhanaÑ2 anuttaraÑ DhammacakkappavattanasuttantaÑ3 
desesi. Tesu KoÓÉaÒÒatthero desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesento 
suttapariyosÈne aÔÔhÈrasahi brahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 
SatthÈ tattheva vassaÑ upagantvÈ punadivase VappattheraÑ ovadanto 
vihÈreyeva nisÊdi, sesÈ cattÈropi piÓÉÈya cariÑsu. Vappatthero 
pubbaÓheyeva sotÈpattiphalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PÊÓitindriyo (SÊ, I) 2. SaÒÒÈÓavijambhanaÑ (SÊ, I) 
 3. Vi 3. 14; SaÑ 3. 368 piÔÔhÈdÊsu. 
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pÈpuÓi. EtenevupÈyena punadivase BhaddiyattheraÑ, punadivase 
MahÈnÈmattheraÑ, punadivase Assajittheranti sabbe sotÈpattiphale 
patiÔÔhÈpetvÈ paÒcamiyaÑ pakkhassa paÒcapi there sannipÈtetvÈ 
AnattalakkhaÓasuttantaÑ1 desesi, desanÈpariyosÈne paÒcapi therÈ arahatte 
patiÔÔhahiÑsu. Atha SatthÈ Yasassa kulaputtassa upanissayaÑ disvÈ taÑ 
rattibhÈge nibbijjitvÈ gehaÑ pahÈya nikkhantaÑ “ehi yasÈ”ti pakkositvÈ 
tasmiÑyeva rattibhÈge sotÈpattiphale, punadivase arahatte patiÔÔhÈpetvÈ 
aparepi tassa sahÈyake catupaÒÒÈsajane ehibhikkhupabbajjÈya pabbÈjetvÈ 
arahattaÑ pÈpesi. 

 EvaÑ loke ekasaÔÔhiyÈ arahantesu jÈtesu SatthÈ vuÔÔhavasso pavÈretvÈ 
“caratha bhikkhave cÈrikan”ti saÔÔhibhikkh| disÈsu pesetvÈ sayaÑ UruvelaÑ 
gacchanto antarÈmagge KappÈsikavanasaÓÉe tiÑsabhaddavaggiyakumÈre 
vinesi. Tesu sabbapacchimako sotÈpanno, sabbuttamo anÈgÈmÊ ahosi. Tepi 
sabbe ehibhikkhubhÈveneva pabbÈjetvÈ disÈsu pesetvÈ UruvelaÑ gantvÈ 
aÉÉhuÉÉhapÈÔihÈriyasahassÈni dassetvÈ UruvelakassapÈdayo 
sahassajaÔilaparivÈre tebhÈtikajaÔile vinetvÈ ehibhikkhubhÈvena pabbÈjetvÈ 
GayÈsÊse nisÊdÈpetvÈ ŒdittapariyÈyadesanÈya2 arahatte patiÔÔhÈpetvÈ tena 
arahantasahassena parivuto “BimbisÈraraÒÒo dinnapaÔiÒÒaÑ mocessÈmÊ”ti 
rÈjagahanagar|pacÈre LaÔÔhivanuyyÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈ uyyÈnapÈlassa 
santikÈ “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ dvÈdasanahutehi brÈhmaÓagahapatikehi 
parivuto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ cakkavicittatalesu suvaÓÓapaÔÔavitÈnaÑ 
viya pabhÈsamudayaÑ vissajjentesu TathÈgatassa pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi saddhiÑ parisÈya. 

 Atha kho tesaÑ brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ etadahosi “kiÑ nu kho 
mahÈsamaÓo Uruvelakassape brahmacariyaÑ carati, udÈhu Uruvelakassapo 
mahÈsamaÓe”ti. BhagavÈ tesaÑ cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
UruvelakassapaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
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   “Kimeva disvÈ UruvelavÈsi, 
   PahÈsi aggiÑ kisakovadÈno. 
   PucchÈmi taÑ Kassapa etamatthaÑ,  
   KathaÑ pahÊnaÑ tava aggihuttan”ti1. 

 Theropi Bhagavato adhippÈyaÑ viditvÈ– 

   “R|pe ca sadde ca atho rase ca, 
   KÈmitthiyo cÈbhivadanti yaÒÒÈ. 
   EtaÑ malantÊ upadhÊsu ÒatvÈ, 
   TasmÈ na yiÔÔhe na hute araÒjin”ti1– 

imaÑ gÈthaÑ vatvÈ attano sÈvakabhÈvappakÈsanatthaÑ TathÈgatassa 
pÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti 
vatvÈ ekatÈlaÑ dvitÈlaÑ titÈlanti yÈva sattatÈlappamÈÓaÑ sattakkhattuÑ 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ oruyha TathÈgataÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TaÑ 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ mahÈjano “aho mahÈnubhÈvÈ BuddhÈ, evaÒhi 
thÈmagatadiÔÔhiko nÈma ‘arahÈ’ti maÒÒamÈno Uruvelakassapopi diÔÔhijÈlaÑ 
bhinditvÈ TathÈgatena damito”ti Satthu guÓakathaÑyeva kathesi. BhagavÈ 
“nÈhaÑ idÈniyeva UruvelakassapaÑ damemi, atÊtepi esa mayÈ damito”ti 
vatvÈ imissÈ aÔÔhuppattiyÈ MahÈnÈradakassapajÈtakaÑ2 kathetvÈ cattÈri 
saccÈni pakÈsesi. RÈjÈ ekÈdasahi nahutehi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, 
ekanahutaÑ upÈsakattaÑ paÔivedesi. RÈjÈ Satthu santike nisinnoyeva paÒca 
assÈsake3 pavedetvÈ saraÓaÑ gantvÈ svÈtanÈya nimantetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Punadivase yehi ca BhagavÈ hiyyo diÔÔho, yehi ca adiÔÔho, te sabbepi 
RÈjagahavÈsino aÔÔhÈrasakoÔisa~khÈ manussÈ TathÈgataÑ daÔÔhukÈmÈ 
pÈtova RÈjagahato LaÔÔhivanuyyÈnaÑ agamaÑsu. TigÈvuto maggo 
nappahosi, sakalalaÔÔhivanuyyÈnaÑ nirantaraÑ phuÔaÑ ahosi. MahÈjano 
Dasabalassa r|pasobhaggappattaÑ attabhÈvaÑ passantopi tittiÑ kÈtuÑ 
nÈsakkhi. VaÓÓabh|mi nÈmesÈ. Evar|pesu hi ÔhÈnesu Bhagavato 
______________________________________________________________ 
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lakkhaÓÈnubyaÒjanÈdippabhedÈ sabbÈpi r|pakÈyasirÊ vaÓÓetabbÈ. EvaÑ 
r|pasobhaggappattaÑ Dasabalassa sarÊraÑ passamÈnena mahÈjanena 
nirantaraÑ phuÔe uyyÈne ca gamanamagge ca ekabhikkhussapi 
nikkhamanokÈso nÈhosi. TaÑ divasaÑ kira Bhagavato bhattaÑ chinnaÑ 
bhaveyya, tasmÈ “taÑ mÈ ahosÊ”ti Sakkassa nisinnÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ 
dassesi, so ÈvajjamÈno taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ mÈÓavakavaÓÓaÑ 
abhinimminitvÈ BuddhadhammasaÑghapaÔisaÑyuttÈ thutiyo vadamÈno 
Dasabalassa purato otaritvÈ devÈnubhÈvena okÈsaÑ katvÈ– 

   “Danto dantehi saha purÈÓajaÔilehi, 
   Vippamutto vippamuttehi, 
   Si~gÊnikkhasavaÓÓo, 
   RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ. 

   Mutto muttehi -pa-.  

   TiÓÓo tiÓÓehi -pa-. 

   Santo santehi -pa-. 
   RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ. 

   DasavÈso Dasabalo, 
   Dasadhammavid| dasabhi cupeto. 
   So dasasataparivÈro, 
   RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ”ti1– 

imÈhi gÈthÈhi Satthu vaÓÓaÑ vadamÈno purato pÈyÈsi. TadÈ mahÈjano 
mÈÓavakassa r|pasiriÑ disvÈ “ativiya abhir|po vatÈyaÑ mÈÓavako, na kho 
pana amhehi diÔÔhapubbo”ti cintetvÈ “kuto ayaÑ mÈÓavako, kassa vÈ 
ayan”ti Èha. TaÑ sutvÈ mÈÓavo– 

   “Yo dhÊro sabbadhi danto, suddho appaÔipuggalo. 
   ArahaÑ Sugato loke, tassÈhaÑ paricÈrako”ti2– 

gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
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 SatthÈ sakkena katokÈsaÑ maggaÑ paÔipajjitvÈ bhikkhusahassaparivuto 
RÈjagahaÑ pÈvisi. RÈjÈ Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ 
“ahaÑ bhante tÊÓi ratanÈni vinÈ vasituÑ na sakkhissÈmi, velÈya vÈ avelÈya 
vÈ Bhagavato santikaÑ ÈgamissÈmi, LaÔÔhivanuyyÈnaÒca nÈma atid|re, 
idaÑ pana amhÈkaÑ VeÄuvanuyyÈnaÑ nÈtid|raÑ naccÈsannaÑ 
gamanÈgamanasampannaÑ BuddhÈrahaÑ senÈsanaÑ. IdaÑ me bhante 
BhagavÈ paÔiggaÓhÈt|”ti suvaÓÓabhi~gÈrena pupphagandhavÈsitaÑ 
maÓivaÓÓaÑ udakamÈdÈya VeÄuvanuyyÈnaÑ pariccajanto Dasabalassa 
hatthe udakaÑ pÈtesi. TasmiÑ ÈrÈme paÔiggahiteyeva “BuddhasÈsanassa 
m|lÈni otiÓÓÈnÊ”ti mahÈpathavÊ kampi. JambudÊpatalasmiÒhi ÔhapetvÈ 
VeÄuvanaÑ aÒÒaÑ mahÈpathaviÑ kampetvÈ gahitasenÈsanaÑ nÈma natthi. 
TambapaÓÓidÊpepi ÔhapetvÈ mahÈvihÈraÑ aÒÒaÑ pathaviÑ kampetvÈ 
gahitasenÈsanaÑ nÈma natthi. SatthÈ VeÄuvanÈrÈmaÑ paÔiggahetvÈ raÒÒo 
anumodanaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ bhikkhusaÑghaparivuto VeÄuvanaÑ 
agamÈsi. 

 TasmiÑ kho pana samaye SÈriputto ca MoggallÈno cÈti dve paribbÈjakÈ 
RÈjagahaÑ upanissÈya viharanti amataÑ pariyesamÈnÈ. Tesu SÈriputto 
AssajittheraÑ piÓÉÈya paviÔÔhaÑ disvÈ pasannacitto payirupÈsitvÈ “ye 
dhammÈ hetuppabhavÈ”ti1 ÈdigÈthaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya attano 
sahÈyakassa MoggallÈnassapi tameva gÈthaÑ abhÈsi. Sopi sotÈpattiphale 
patiÔÔhahi. Te ubhopi SaÒcayaÑ2 oloketvÈ attano parisÈya saddhiÑ 
Bhagavato santike pabbajiÑsu. Tesu MoggallÈno sattÈhena arahattaÑ 
pÈpuÓi, SÈriputto aÉÉhamÈsena. Ubhopi te SatthÈ aggasÈvakaÔÔhÈne Ôhapesi. 
SÈriputtattherena ca arahattaÑ pattadivaseyeva sannipÈtaÑ akÈsi. 

 TathÈgate pana tasmiÒÒeva VeÄuvanuyyÈne viharante 
SuddhodanamahÈrÈjÈ “putto kira me chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ caritvÈ 
paramÈbhisambodhiÑ patvÈ pavattavaradhammacakko RÈjagahaÑ 
upanissÈya VeÄuvane viharatÊ”ti sutvÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ Èmantesi “ehi 
bhaÓe, tvaÑ purisasahassaparivÈro RÈjagahaÑ gantvÈ mama vacanena ‘pitÈ 
te SuddhodanamahÈrÈjÈ daÔÔhukÈmo’ti vatvÈ mama puttaÑ gaÓhitvÈ ehÊ”ti 
Èha. 
______________________________________________________________ 
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so “evaÑ devÈ”ti raÒÒo vacanaÑ sirasÈ sampaÔicchitvÈ 
purisasahassaparivÈro khippameva saÔÔhiyojanamaggaÑ gantvÈ Dasabalassa 
catuparisamajjhe nisÊditvÈ dhammadesanÈvelÈyaÑ vihÈraÑ pÈvisi. So 
“tiÔÔhatu tÈva raÒÒÈ pahitasÈsanan”ti parisapariyante Ôhito Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ yathÈÔhitova saddhiÑ purisasahassena arahattaÑ 
patvÈ pabbajjaÑ yÈci. BhagavÈ “etha bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi, sabbe 
ta~khaÓaÒÒeva iddhimayapattacÊvaradharÈ saÔÔhivassikattherÈ viya ahesuÑ. 
ArahattaÑ pattakÈlato paÔÔhÈya pana ariyÈ nÈma majjhattÈva hontÊti so 
raÒÒÈ pahitasÈsanaÑ Dasabalassa na kathesi. RÈjÈ “neva gato Ègacchati, na 
sÈsanaÑ suyyatÊ”ti “ehi bhaÓe, tvaÑ gacchÈ”ti eteneva niyÈmena aÒÒaÑ 
amaccaÑ pesesi. Sopi gantvÈ purimanayeneva saddhiÑ parisÈya arahattaÑ 
patvÈ tuÓhÊ ahosi. Puna rÈjÈ “ehi bhaÓe, tvaÑ gaccha, tvaÑ gacchÈ”ti 
eteneva niyÈmena aparepi satta amacce pesesi. Te sabbe nava 
purisasahassaparivÈrÈ nava amaccÈ attano kiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ tuÓhÊbh|tÈ 
tattheva vihariÑsu. 

 RÈjÈ sÈsanamattampi ÈharitvÈ ÈcikkhantaÑ alabhitvÈ cintesi “ettakÈpi 
janÈ mayi sinehÈbhÈvena sÈsanamattampi na paccÈhariÑsu, ko nu kho me 
sÈsanaÑ karissatÊ”ti sabbaÑ rÈjabalaÑ olokento KÈÄudÈyiÑ addasa. So kira 
raÒÒo sabbatthasÈdhako abbhantariko ativiya vissÈsiko amacco bodhisattena 
saddhiÑ ekadivase jÈto sahapaÑsukÊÄako sahÈyo. Atha naÑ rÈjÈ Èmantesi 
“tÈta KÈÄudÈyi ahaÑ mama puttaÑ daÔÔhukÈmo 
navapurisasahassaparivÈrena1 nava amacce pesesiÑ, tesu ekopi ÈgantvÈ 
sÈsanamattaÑ Èrocento nÈma natthi, dujjÈno kho pana me jÊvitantarÈyo, 
jÊvamÈnoyevÈhaÑ puttaÑ daÔÔhukÈmo, sakkhissasi nu kho me puttaÑ 
dassetun”ti. SakkhissÈmi deva, sace pabbajituÑ labhissÈmÊti. TÈta tvaÑ 
pabbajito vÈ apabbajito vÈ mayhaÑ puttaÑ dassehÊti. So “sÈdhu devÈ”ti 
raÒÒo sÈsanaÑ ÈdÈya RÈjagahaÑ gantvÈ Satthu dhammadesanÈvelÈya 
parisapariyante Ôhito dhammaÑ sutvÈ saparivÈro arahattaÑ patvÈ 
ehibhikkhubhÈvena pabbajitvÈ vihÈsi. 
______________________________________________________________ 
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 SatthÈ Buddho hutvÈ paÔhamaÑ antovassaÑ Isipatane vasitvÈ 
vuÔÔhavasso pavÈretvÈ UruvelaÑ gantvÈ tattha tayo mÈse vasanto 
tebhÈtikajaÔile vinetvÈ bhikkhusahassaparivÈro phussamÈsapuÓÓamÈyaÑ 
RÈjagahaÑ gantvÈ dve mÈse vasi. EttÈvatÈ BÈrÈÓasito nikkhantassa paÒca 
mÈsÈ jÈtÈ, sakalo hemanto atikkanto. KÈÄudÈyittherassa Ègatadivasato 
sattaÔÔhadivasÈ vÊtivattÈ, thero phagguÓamÈsapuÓÓamÈyaÑ cintesi “atikkanto 
dÈni hemanto, vasantasamayo anuppatto, manussehi sassÈdÊni uddharitvÈ 
sammukhasammukhaÔÔhÈnehi maggÈ dinnÈ, haritatiÓasaÒchannÈ pathavÊ, 
supupphitÈ vanasaÓÉÈ, paÔipajjanakkhamÈ maggÈ, kÈlo Dasabalassa 
ÒÈtisa~gahaÑ kÈtun”ti. Atha BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ– 

   “A~gÈrino dÈni dumÈ bhadante, 
   Phalesino chadanaÑ vippahÈya. 

   Te accimantova pabhÈsayanti, 
   Samayo mahÈvÊra bhÈgÊ rasÈnaÑ1 -pa-. 

   NÈtisÊtaÑ nÈti-uÓhaÑ, nÈtidubbhikkhachÈtakaÑ. 
   SaddalÈ haritÈ bh|mi, esa kÈlo MahÈmunÊ”ti– 

saÔÔhimattÈhi gÈthÈhi Dasabalassa kulanagaragamanavaÓÓaÑ vaÓÓesi. Atha 
naÑ SatthÈ “kiÑ nu kho UdÈyi madhurassarena gamanavaÓÓaÑ vaÓÓesÊ”ti 
Èha. TumhÈkaÑ bhante pitÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ tumhe passitukÈmo, 
karotha ÒÈtakÈnaÑ sa~gahanti. SÈdhu UdÈyi karissÈmi ÒÈtakÈnaÑ 
sa~gahaÑ, bhikkhusaÑghassa Èrocehi, gamiyavattaÑ parip|ressantÊti. 
“SÈdhu bhante”ti thero tesaÑ Èrocesi. 

 BhagavÈ A~gamagadhavÈsÊnaÑ kulaputtÈnaÑ dasahi sahassehi, 
KapilavatthuvÈsÊnaÑ dasahi sahassehÊti sabbeheva vÊsatisahassehi 
khÊÓÈsavabhikkh|hi parivuto RÈjagahÈ nikkhamitvÈ divase divase yojanaÑ 
gacchati. “RÈjagahato saÔÔhiyojanaÑ KapilavatthuÑ dvÊhi mÈsehi 
pÈpuÓissÈmÊ”ti aturitacÈrikaÑ pakkÈmi. Theropi “Bhagavato 
nikkhantabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti vehÈsaÑ abbhuggantvÈ raÒÒo 
nivesane pÈturahosi. RÈjÈ theraÑ disvÈ tuÔÔhacitto mahÈrahe palla~ke 
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nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyÈditassa nÈnaggarasabhojanassa pattaÑ p|retvÈ 
adÈsi. Thero uÔÔhÈya gamanÈkÈraÑ dassesi. NisÊditvÈ bhuÒja tÈtÈti. Satthu 
santikaÑ gantvÈ bhuÒjissÈmi mahÈrÈjÈti. KahaÑ pana tÈta SatthÈti. 
VÊsatisahassabhikkhuparivÈro tumhÈkaÑ dassanatthÈya cÈrikaÑ nikkhanto 
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ tuÔÔhamÈnaso Èha “tumhe imaÑ paribhuÒjitvÈ yÈva mama 
putto imaÑ nagaraÑ pÈpuÓÈti, tÈvassa itova piÓÉapÈtaÑ pariharathÈ”ti. 
Thero adhivÈsesi. RÈjÈ theraÑ parivisitvÈ pattaÑ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ 
uttamassa bhojanassa p|retvÈ “TathÈgatassa dethÈ”ti therassa hatthe 
patiÔÔhÈpesi. Thero sabbesaÑ passantÈnaÑyeva pattaÑ ÈkÈse khipitvÈ 
sayampi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ Satthu hatthe Ôhapesi. 
SatthÈ taÑ paribhuÒji. Eteneva upÈyena thero divase divase piÓÉapÈtaÑ 
Èhari. SatthÈpi antarÈmagge raÒÒoyeva piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji. Theropi 
bhattakiccÈvasÈne divase divase “ajja BhagavÈ ettakaÑ Ègato, ajja ettakan”ti 
BuddhaguÓapaÔisaÑyuttÈya ca kathÈya sakalaÑ rÈjakulaÑ SatthudassanaÑ 
vinÈyeva Satthari saÒjÈtappasÈdaÑ akÈsi. Teneva naÑ BhagavÈ “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ kulappasÈdakÈnaÑ yadidaÑ 
KÈÄudÈyÊ”ti1 etadagge Ôhapesi. 

 SÈkiyÈpi kho anuppatte Bhagavati “amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhaÑ passissÈmÈ”ti 
sannipatitvÈ Bhagavato vasanaÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsamÈnÈ “nigrodhasakkassa 
ÈrÈmo ramaÓÊyo”ti sallakkhetvÈ tattha sabbaÑ paÔijagganavidhiÑ kÈretvÈ 
gandhapupphahatthÈ paccuggamanaÑ karontÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite 
daharadahare nÈgaradÈrake ca nÈgaradÈrikÈyo ca paÔhamaÑ pahiÓiÑsu, tato 
rÈjakumÈre ca rÈjakumÈrikÈyo ca, tesaÑ anantarÈ sÈmaÑ gandhapupphÈdÊhi 
p|jayamÈnÈ BhagavantaÑ gahetvÈ NigrodhÈrÈmameva agamaÑsu. Tattha 
BhagavÈ vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi. 
SÈkiyÈ nÈma mÈnajÈtikÈ mÈnatthaddhÈ, te “SiddhatthakumÈro amhehi 
daharataro, amhÈkaÑ kaniÔÔho, bhÈgineyyo, putto, nattÈ”ti cintetvÈ 
daharadahare rÈjakumÈre ÈhaÑsu “tumhe vandatha, mayaÑ tumhÈkaÑ 
piÔÔhito nisÊdissÈmÈ”ti. 
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 Tesu evaÑ avanditvÈ nisinnesu BhagavÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ “na 
maÑ ÒÈtayo vandanti, handa dÈni te vandÈpessÈmÊ”ti abhiÒÒÈpÈdakaÑ 
catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ tesaÑ 
sÊse pÈdapaÑsuÑ okiramÈno viya KaÓÉambarukkham|le 
yamakapÈÔihÈriyasadisaÑ pÈÔihÈriyaÑ akÈsi. RÈjÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ Èha 
“bhante tumhÈkaÑ jÈtadivase kÈladevalassa vandanatthaÑ upanÊtÈnaÑ vo 
pÈde parivattetvÈ brÈhmaÓassa matthake patiÔÔhite disvÈpi ahaÑ tumhÈkaÑ 
pÈde vandiÑ, ayaÑ me paÔhamavandanÈ. Vappama~galadivase ca 
jambucchÈyÈya sirisayane nipannÈnaÑ vo jambucchÈyÈya aparivattanaÑ 
disvÈpi pÈde vandiÑ, ayaÑ me dutiyavandanÈ. IdÈni pana imaÑ 
adiÔÔhapubbaÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈpi ahaÑ tumhÈkaÑ pÈde vandÈmi, ayaÑ 
me tatiyavandanÈ”ti. RaÒÒÈ pana vandite BhagavantaÑ avanditvÈ ÔhÈtuÑ 
samattho nÈma ekasÈkiyopi nÈhosi, sabbe vandiÑsuyeva. 

 Iti BhagavÈ ÒÈtayo vandÈpetvÈ ÈkÈsato otaritvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. 
Nisinne Bhagavati sikhÈpatto ÒÈtisamÈgamo ahosi, sabbe ekaggacittÈ hutvÈ 
nisÊdiÑsu. Tato mahÈmegho pokkharavassaÑ vassi. TambavaÓÓaÑ udakaÑ 
heÔÔhÈ viravantaÑ gacchati, temitukÈmova temeti, atemitukÈmassa sarÊre 
ekabindumattampi na patati. TaÑ disvÈ sabbe acchariyabbhutacittÈ jÈtÈ “aho 
acchariyaÑ, aho abbhutan”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ “na idÈneva 
mayhaÑ ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ vassati, atÊtepi vassÊ”ti imissÈ 
aÔÔhuppattiyÈ VessantarajÈtakaÑ1 kathesi. DhammakathaÑ sutvÈ sabbe 
uÔÔhÈya vanditvÈ pakkamiÑsu. Ekopi rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ “sve 
amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ gato nÈma natthi. 

 SatthÈ punadivase vÊsatibhikkhusahassaparivuto KapilavatthuÑ piÓÉÈya 
pÈvisi. TaÑ na koci gantvÈ nimantesi, na pattaÑ vÈ aggahesi. BhagavÈ 
indakhÊle Ôhitova Èvajjesi “kathaÑ nu kho pubbabuddhÈ kulanagare piÓÉÈya 
cariÑsu, kiÑ uppaÔipÈÔiyÈ issarajanÈnaÑ gharÈni agamaÑsu, udÈhu 
sapadÈnacÈrikaÑ cariÑs|”ti. Tato ekabuddhassapi uppaÔipÈÔiyÈ gamanaÑ 
adisvÈ “mayÈpi dÈni ayameva tesaÑ vaÑso paggahetabbo, ÈyatiÑ ca mama 
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sÈvakÈ mamaÒÒeva anusikkhantÈ piÓÉacÈrikavattaÑ parip|ressantÊ”ti 
koÔiyaÑ niviÔÔhagehato paÔÔhÈya sapadÈnaÑ piÓÉÈya cari. “Ayyo kira 
SiddhatthakumÈro piÓÉÈya caratÊ”ti dvibh|mikatibh|mikÈdÊsu pÈsÈdesu 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ mahÈjano dassanabyÈvaÔo ahosi. 

 RÈhulamÈtÈpi devÊ “ayyaputto kira imasmiÑ yeva nagare mahantena 
rÈjÈnubhÈvena suvaÓÓasivikÈdÊhi vicaritvÈ idÈni kesamassuÑ ohÈretvÈ 
kÈsÈyavatthanivÈsano kapÈlahattho piÓÉÈya carati, sobhati nu kho”ti 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokayamÈnÈ BhagavantaÑ nÈnÈvirÈgasamujjalÈya 
sarÊrappabhÈya nagaravÊthiyo obhÈsetvÈ 
byÈmappabhÈparikkhepasamupaby|ÄhÈya asÊtÈnubyaÒjanappabhÈsitÈya 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitÈya anopamÈya  
BuddhasiriyÈ virocamÈnaÑ disvÈ uÓhÊsato paÔÔhÈya yÈva pÈdatalÈ– 

    “SiniddhanÊlamudukuÒjitakeso, 
    S|riyanimmalatalÈbhinalÈÔo. 
    Yuttatu~gamudukÈyatanÈso, 
    RaÑsijÈlavikasito narasÊho”ti– 

evamÈdikÈhi dasahi NarasÊhagÈthÈhi abhitthavitvÈ “tumhÈkaÑ putto 
piÓÉÈya caratÊ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ saÑviggahadayo hatthena sÈÔakaÑ 
saÓÔhapento turitaturito nikkhamitvÈ vegena gantvÈ Bhagavato purato ÔhatvÈ 
Èha “kinnu kho bhante amhe lajjÈpetha, kimatthaÑ piÓÉÈya caratha, kiÑ 
‘ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ na sakkÈ bhattaÑ laddhun’ti saÒÒaÑ karitthÈ”ti. 
VaÑsacÈrittametaÑ mahÈrÈja amhÈkanti. Nanu bhante amhÈkaÑ vaÑso 
nÈma mahÈsammatakhattiyavaÑso, ettha ca ekakhattiyopi bhikkhÈcarako 
nÈma natthÊti. “AyaÑ mahÈrÈja khattiyavaÑso nÈma tava vaÑso. AmhÈkaÑ 
pana ‘DÊpa~karo KoÓÉaÒÒo -pa- Kassapo’ti ayaÑ BuddhavaÑso nÈma. Ete 
ca1 aÒÒe ca anekasahassasa~khÈ BuddhÈ bhikkhÈcÈreneva jÊvikaÑ 
kappesun”ti antaravÊthiyaÑ Ôhitova– 
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  “UttiÔÔhe nappamajjeyya, dhammaÑ sucaritaÑ care. 
  DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti1– 

imaÑ gÈthamÈha, gÈthÈpariyosÈne rÈjÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi.   

  “DhammaÒcare sucaritaÑ, na naÑ duccaritaÑ care. 
  DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti2– 

imaÑ gÈthaÑ sutvÈ sakadÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi, MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ3 
sutvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi, maraÓasamaye setacchattassa heÔÔhÈ 
sirisayane nipannoyeva arahattaÑ pÈpuÓi. AraÒÒavÈsena 
padhÈnÈnuyogakiccaÑ raÒÒo nÈhosi. So sotÈpattiphalaÑ sacchikatvÈyeva 
pana Bhagavato pattaÑ gahetvÈ saparisaÑ BhagavantaÑ mahÈpÈsÈdaÑ 
ÈropetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisi. BhattakiccapariyosÈne 
sabbaÑ itthÈgÈraÑ ÈgantvÈ BhagavantaÑ vandi ÔhapetvÈ RÈhulamÈtaraÑ. SÈ 
pana “gaccha, ayyaputtaÑ vandÈhÊ”ti parijanena vuccamÈnÈpi “sace 
mayhaÑ guÓo atthi, sayameva mama santikaÑ ayyaputto Ègamissati, 
Ègatameva naÑ vandissÈmÊ”ti vatvÈ na agamÈsi. 

 BhagavÈ rÈjÈnaÑ pattaÑ gÈhÈpetvÈ dvÊhi aggasÈvakehi saddhiÑ 
rÈjadhÊtÈya sirigabbhaÑ gantvÈ “rÈjadhÊtÈ yathÈruci vandamÈnÈ na kiÒci 
vattabbÈ”ti vatvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. SÈ vegenÈgantvÈ gopphakesu gahetvÈ 
pÈdapiÔÔhiyaÑ sÊsaÑ parivattetvÈ yathÈjjhÈsayaÑ vandi. RÈjÈ rÈjadhÊtÈya 
Bhagavati sinehabahumÈnÈdiguÓasampattiÑ kathesi “bhante mama dhÊtÈ 
‘tumhehi kÈsÈyÈni vatthÈni nivÈsitÈnÊ’ti sutvÈ tato paÔÔhÈya 
kÈsÈyavatthanivatthÈ jÈtÈ, tumhÈkaÑ ekabhattikabhÈvaÑ sutvÈ 
ekabhattikÈva jÈtÈ, tumhehi mahÈsayanassa chaÉÉitabhÈvaÑ sutvÈ 
paÔÔikÈmaÒcakeyeva nipannÈ, tumhÈkaÑ mÈlÈgandhÈdÊhi viratabhÈvaÑ 
ÒatvÈ viratamÈlÈgandhÈva jÈtÈ, attano ÒÈtakehi ‘mayaÑ paÔijaggissÈmÈ’ti 
sÈsane pesitepi tesu ekaÒÈtakampi na olokesi, evaÑ guÓasampannÈ me 
bhante dhÊtÈ”ti. “AnacchariyaÑ mahÈrÈja ayaÑ idÈni tayÈ rakkhiyamÈnÈ 
rÈjadhÊtÈ paripakke ÒÈÓe attÈnaÑ rakkheyya, esÈ pubbe anÈrakkhÈ 
pabbatapÈde vicaramÈnÈ aparipakkepi ÒÈÓe attÈnaÑ rakkhÊ”ti vatvÈ 
CandakinnarÊjÈtakaÑ4 kathetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
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 Punadivase pana Nandassa rÈjakumÈrassa 
abhisekagehappavesanavivÈha-ma~galesu vattamÈnesu tassa gehaÑ gantvÈ 
kumÈraÑ pattaÑ gÈhÈpetvÈ pabbÈjetukÈmo ma~galaÑ vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. JanapadakalyÈÓÊ kumÈraÑ gacchantaÑ disvÈ “tuvaÔaÑ kho 
ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ olokesi. So BhagavantaÑ 
“pattaÑ gaÓhathÈ”ti vattuÑ avisahamÈno vihÈraÑyeva agamÈsi, taÑ 
anicchamÈnaÑyeva BhagavÈ pabbÈjesi. Iti BhagavÈ KapilavatthuÑ gantvÈ 
tatiyadivase NandaÑ pabbÈjesi.  

 Sattame divase RÈhulamÈtÈpi kumÈraÑ ala~karitvÈ Bhagavato santikaÑ 
pesesi “passa tÈta etaÑ vÊsatisahassasamaÓaparivutaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ 
brahmar|pavaÓÓaÑ samaÓaÑ, ayaÑ te pitÈ, etassa mahantÈ nidhayo 
ahesuÑ, tyassa nikkhamanakÈlato paÔÔhÈya na passÈma, gaccha, naÑ 
dÈyajjaÑ yÈcÈhi ‘ahaÑ tÈta kumÈro abhisekaÑ patvÈ cakkavattÊ bhavissÈmi, 
dhanena me attho, dhanaÑ me dehi. SÈmiko hi putto pitusantakassÈ’ti”. 
KumÈro ca Bhagavato santikaÑ gantvÈva pitusinehaÑ labhitvÈ haÔÔhacitto 
“sukhÈ te samaÓa chÈyÈ”ti vatvÈ aÒÒaÒca bahuÑ attano anur|paÑ vadanto 
aÔÔhÈsi. BhagavÈ katabhattakicco anumodanaÑ vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
KumÈropi “dÈyajjaÑ me samaÓa dehi, dÈyajjaÑ me samaÓa dehÊ”ti 
BhagavantaÑ anubandhi. Na BhagavÈ kumÈraÑ 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 me BodhimaÓÉe paÔiladdhaÑ 
sattavidhaÑ ariyadhanaÑ demi, lokuttaradÈyajjassa naÑ sÈmikaÑ karomÊ”ti 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “tena hi SÈriputta RÈhulaÑ pabbÈjehÊ”ti. 
Thero taÑ pabbÈjesi. Pabbajite ca pana kumÈre raÒÒo adhimattaÑ dukkhaÑ 
uppajji, taÑ adhivÈsetuÑ asakkonto BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “sÈdhu 
bhante ayyÈ mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ na pabbÈjeyyun”ti varaÑ yÈci. 
BhagavÈ ca tassa varaÑ datvÈ punekadivase rÈjanivesane katabhattakicco 
ekamantaÑ nisinnena raÒÒÈ “bhante tumhÈkaÑ dukkarakÈrikakÈle ekÈ 
devatÈ maÑ upasa~kamitvÈ ‘putto te kÈla~kato’ti Èha, tassÈ vacanaÑ 
asaddahanto ‘na mayhaÑ putto sambodhiÑ appatvÈ kÈlaÑ karotÊ’ti 
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taÑ paÔikkhipin”ti vutte “tumhe idÈni kiÑ saddahissatha, ye tumhe pubbepi 
aÔÔhikÈni dassetvÈ ‘putto te mato’ti vutte na saddahitthÈ”ti imissÈ 
aÔÔhuppattiyÈ MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ kathesi, kathÈpariyosÈne rÈjÈ 
anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. 

 Iti BhagavÈ pitaraÑ tÊsu phalesu patiÔÔhÈpetvÈ bhikkhusaÑghaparivuto 
punadeva RÈjagahaÑ gantvÈ SÊtavane vihÈsi. TasmiÑ samaye 
AnÈthapiÓÉiko gahapati paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ ÈdÈya RÈjagahaÑ 
gantvÈ attano piyasahÈyakassa seÔÔhino gehaÑ gantvÈ tattha Buddhassa 
Bhagavato uppannabhÈvaÑ sutvÈ balavapacc|se devatÈnubhÈvena vivaÔena 
dvÈrena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
dutiye divase Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ SÈvatthiÑ 
ÈgamanatthÈya Satthu paÔiÒÒaÑ gahetvÈ antarÈmagge 
paÒcacattÈlÊsayojanaÔÔhÈne satasahassaÑ1 datvÈ yojanike yojanike vihÈraÑ 
kÈretvÈ JetavanaÑ koÔisanthÈrena aÔÔhÈrasahi hiraÒÒakoÔÊhi kiÓitvÈ 
navakammaÑ paÔÔhapesi. So majjhe Dasabalassa GandhakuÔiÑ kÈresi, taÑ 
parivÈretvÈ asÊtiyÈ mahÈtherÈnaÑ pÈÔiyekkaÑ ekasannivesane ÈvÈse 
ekakuÔikadvikuÔikahaÑsavaÔÔakadÊgharassasÈlÈmaÓÉapÈdivasena 
sesasenÈsanÈni pokkharaÓica~kamanarattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni cÈti 
aÔÔhÈrasakoÔipariccÈ gena ramaÓÊye bh|mibhÈge manoramaÑ vihÈraÑ 
kÈretvÈ Dasabalassa ÈgamanatthÈya d|taÑ pÈhesi. SatthÈ tassa vacanaÑ 
sutvÈ mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro RÈjagahÈ nikkhamitvÈ anupubbena 
SÈvatthinagaraÑ pÈpuÓi. 

 MahÈseÔÔhipi kho vihÈramahaÑ sajjetvÈ TathÈgatassa JetavanaÑ 
pavisanadivase puttaÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ 
ala~katapaÔiyatteheva paÒcahi kumÈrasatehi saddhiÑ pesesi. So saparivÈro 
paÒcavaÓÓavatthasamujjalÈni paÒca dhajasatÈni gahetvÈ Dasabalassa purato 
ahosi, tesaÑ pacchato MahÈsubhaddÈ C|ÄasubhaddÈti dve seÔÔhidhÊtaro 
paÒcahi kumÈrikÈsatehi saddhiÑ puÓÓaghaÔe gahetvÈ nikkhamiÑsu, tÈsaÑ 
pacchato seÔÔhibhariyÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ paÒcahi mÈtugÈmasatehi 
saddhiÑ puÓÓapÈtiyo gahetvÈ nikkhami, sabbesaÑ pacchato 
______________________________________________________________ 
 1. SatasahassaÑ satasahassaÑ (SÊ, I) 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈ 109 

mahÈseÔÔhi ahatavatthanivattho ahatavatthanivattheheva paÒcahi seÔÔhisatehi 
saddhiÑ BhagavantaÑ abbhuggaÒchi. BhagavÈ imaÑ upÈsakaparisaÑ 
purato katvÈ mahÈbhikkhusaÑghaparivuto attano sarÊrappabhÈya 
suvaÓÓarasasekasiÒcanÈni viya vanantarÈni kurumÈno anantÈya 
BuddhalÊlÈya1 aparimÈÓÈya2 BuddhasiriyÈ JetavanavihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha naÑ AnÈthapiÓÉiko Èpucchi “kathÈhaÑ bhante imasmiÑ vihÈre 
paÔipajjÈmÊ”ti. Tena hi gahapati imaÑ vihÈraÑ ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa 
bhikkhusaÑghassa patiÔÔhÈpehÊti. “SÈdhu bhante”ti mahÈseÔÔhi 
suvaÓÓabhi~gÈraÑ ÈdÈya Dasabalassa hatthe udakaÑ pÈtetvÈ “imaÑ 
JetavanavihÈraÑ ÈgatÈnÈgatassa cÈtuddisassa Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa dammÊ”ti adÈsi. SatthÈ vihÈraÑ paÔiggahetvÈ 
anumodanaÑ karonto– 

  “SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti, tato vÈÄamigÈni ca. 
  SarÊsape3 ca makase, sisire cÈpi vuÔÔhiyo. 

  Tato vÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto paÔihaÒÒati. 
  LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÑ ca vipassituÑ. 

  VihÈradÈnaÑ saÑghassa, aggaÑ Buddhena vaÓÓitaÑ. 
  TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 

  VihÈre kÈraye ramme, vÈsayettha bahussute. 
  TesaÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca. 

  Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ. 
  Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ. 
  YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavo”ti4– 

vihÈrÈnisaÑsaÑ kathesi. AnÈthapiÓÉiko dutiyadivasato paÔÔhÈya 
vihÈramahaÑ Èrabhi. VisÈkhÈya vihÈramaho cat|hi mÈsehi niÔÔhito, 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhalÊÄhÈya (SÊ, I) 2. AppaÔimÈya (I, Ka) 
 3. SiriÑsape (SÊ, I) 4. Vi 4. 291. 292 piÔÔhesu. 
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AnÈthapiÓÉikassa pana vihÈramaho navahi mÈsehi niÔÔhÈsi. VihÈramahepi 
aÔÔhÈraseva koÔiyo pariccÈgaÑ agamaÑsu. Iti ekasmiÑyeva vihÈre 
catupaÓÓÈsakoÔisa~khaÑ dhanaÑ pariccaji. 

 AtÊte pana Vipassissa Bhagavato kÈle Punabbasumitto nÈma seÔÔhi 
suvaÓÓiÔÔhakÈsanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne yojanappamÈÓaÑ 
saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Sikhissa pana Bhagavato kÈle SirivaÉÉho nÈma seÔÔhi 
suvaÓÓaphÈlasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne tigÈvutappamÈÓaÑ 
saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Vessabhussa Bhagavato kÈle Sotthiyo nÈma seÔÔhi 
suvaÓÓahatthipadasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne 
aÉÉhayojanappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Kakusandhassa Bhagavato 
kÈle Accuto nÈma seÔÔhi suvaÓÓiÔÔhakÈsanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne 
gÈvutappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. KoÓÈgamanassa Bhagavato kÈle 
Uggo nÈma seÔÔhi suvaÓÓakacchapasanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne 
aÉÉhagÈvutappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. Kassapassa Bhagavato kÈle 
Suma~galo nÈma seÔÔhi suvaÓÓayaÔÔhisanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne 
soÄasakarÊsappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. AmhÈkaÑ pana Bhagavato 
kÈle AnÈthapiÓÉiko nÈma seÔÔhi kahÈpaÓakoÔisanthÈrena kiÓitvÈ tasmiÑyeva 
ÔhÈne aÔÔhakarÊsappamÈÓaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈresi. IdaÑ kira ÔhÈnaÑ 
sabbabuddhÈnaÑ avijahitaÔÔhÈnameva. 

 Iti MahÈbodhimaÓÉe sabbaÒÒutappattito yÈva mahÈparinibbÈnamaÒcÈ 
yasmiÑ yasmiÑ ÔhÈne BhagavÈ vihÈsi. IdaÑ SantikenidÈnaÑ nÈmÈti 
veditabbaÑ. 
 
 

NidÈnakathÈ niÔÔhitÈ.

 



  

TherÈpadÈna 
 

1. Buddhavagga 
 

AbbhantaranidÈnavaÓÓanÈ 

 5. “Atha BuddhÈpadÈnÈni, suÓÈtha suddhamÈnasÈ. 
 TiÑsapÈramisampuÓÓÈ, DhammarÈjÈ asa~khiyÈ”ti– 
 Ettha athÈti adhikÈrantar|padassanatthe nipÈtapadaÑ, 
vibhattiyuttÈyuttanipÈtadvayesu vibhattiyuttanipÈtapadaÑ. Atha vÈ– 

 AdhikÈre ma~gale ceva, nipphannatthevadhÈraÓe. 
 Anantarepagamane1, atha-saddo pavattati. 

 TathÈ hi– 

 “AdhikiccaÑ adhiÔÔhÈnaÑ, adhi-atthaÑ vibhÈsati. 
 SeÔÔhajeÔÔhakabhÈvena, adhikÈro vidhÊyate”ti– 

vuttattÈ BuddhÈnaÑ samattiÑsapÈramidhammÈnaÑ adhikiccato, 
seÔÔhajeÔÔhato adhikÈraÔÔhena atha-saddena yuttamapadÈnÈnÊti. 
TividhabodhisattÈnaÑ p|jÈma~galasabhÈvato “p|jÈ ca p|janeyyÈnaÑ, etaÑ 
ma~galamuttaman”ti vacanato2 ma~galaÔÔhena atha-saddena 
yuttamapadÈnÈnÊti. BuddhÈdÊnaÑ BhagavantÈnaÑ sampattikiccassa 
arahattamaggena nipphannato nipphannaÔÔhena atha-saddena 
yuttamapadÈnÈnÊti. BuddhÈdÊnaÑ arahattamaggÈdikusalato aÒÒakusalÈnaÑ 
abhÈvato avadhÈraÓaÔÔhena nivÈraÓaÔÔhena atha-saddena yuttamapadÈnÈnÊti. 
KhuddakapÈÔhasa~gahÈnantaraÑ sa~gahitanti anantaraÔÔhena atha-saddena 
yuttamapadÈnÈnÊti. Ito khuddakapÈÔhato paÔÔhÈyÈti apagamanaÔÔhena atha-
saddena yuttamapadÈnÈnÊti. 

 Buddhoti ettha bujjhitÈ saccÈnÊti Buddho, bodhetÈ pajÈyÈti Buddho, 
sabbaÒÒutÈya Buddho, sabbadassÈvitÈya Buddho, anaÒÒaneyyatÈya Buddho, 
______________________________________________________________ 
 1. Anantare ca gamane (SÊ, I) 2. Khu 1. 3, 319 piÔÔhesu. 
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visavitÈya Buddho, khÊÓÈsavasa~khÈtena Buddho, nirupakkilesasa~khÈtena 
Buddho, pabbajjÈsa~khÈtena Buddho, adutiyaÔÔhena Buddho, 
taÓhÈpahÈnaÔÔhena Buddho, ekÈyanamaggaÑ gatoti Buddho, eko anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti Buddho, abuddhivihatattÈ 
buddhipaÔilÈbhÈ Buddho, buddhi BuddhaÑ bodhoti anatthantarametaÑ1. 
YathÈ nÊlÈdivaÓÓayogato paÔo “nÊlo paÔo ratto paÔo”ti vuccati, evaÑ 
BuddhaguÓayogato Buddho. Atha vÈ “bodhi” vuccati cat|su maggesu 
ÒÈÓaÑ, tena ÒÈÓena sakaladiyaÉÉhasahassakilesÈrigaÓe khepetvÈ 
nibbÈnÈdhigamanato ÒÈÓaÑ “bodhÊ”ti vuccati. Tena sampayutto 
sama~gÊpuggalo Buddho. Teneva ÒÈÓena Paccekabuddhopi sabbakilese 
khepetvÈ nibbÈnamadhigacchati. BuddhÈnaÑ pana cat|su asa~khyeyyesu 
kappasatasahassesu ca pÈramiyo p|retvÈ bodhiÒÈÓassÈdhigatattÈ ca 
indriyaparopariyattaÒÈÓamahÈkaruÓÈsamÈpattiÒÈÓayamakapÈÔihÊraÒÈÓasabba
ÒÒutaÒÒÈÓa-anÈvaraÓa-ÈsayÈnusayÈdi-asÈdhÈraÓaÒÈÓÈnaÑ samadhigatattÈ ca 
ekÈyapi dhammadesanÈya asa~khyeyyasattanikÈye dhammÈmataÑ pÈyetvÈ 
nibbÈnassa pÈpanato ca tadeva ÒÈÓaÑ BuddhÈnamevÈdhikabhÈvato 
tesameva SambuddhÈnaÑ apadÈnaÑ kÈraÓaÑ BuddhÈpadÈnaÑ. TaÒhi 
duvidhaÑ kusalÈkusalavasena. PaccekabuddhÈ pana na tathÈ kÈtuÑ 
samatthÈ, annÈdipaccayadÈyakÈnaÑ2 sa~gahaÑ karontÈpi– 

  “IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, khippameva samijjhatu. 
  P|rentu cittasa~kappÈ, cando pannaraso yathÈ. 

  IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, khippameva samijjhatu. 
  P|rentu cittasa~kappÈ, maÓi jotiraso yathÈ”ti3– 

imÈhi dvÊhiyeva gÈthÈhi dhammaÑ desenti. DesentÈpi 
asa~khyeyyasattanikÈye bodhetuÑ na sakkuÓanti, tasmÈ na 
SabbaÒÒubuddhasadisÈ hutvÈ pÈÔi-ekkaÑ visuÑ BuddhÈti PaccekabuddhÈ. 
TesaÑ apadÈnaÑ kÈraÓaÑ PaccekabuddhÈpadÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Buddho Buddhi BuddhaÑ bodhoti atthantarametaÑ (SÊ), Buddho Buddhi BuddhaÑ 

bodheti atthantarametaÑ (I) 
 2. SamatthÈti paccayadÈyakÈnaÑ (SÊ) 
 3. DÊ-®Ôha 2. 82; AÑ-®Ôha 1. 146; Dhammapada-®Ôha 1. 127 piÔÔhesu.
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 CiraÑ ÔhitÈti therÈ. Atha vÈ thiratara1 sÊlÈcÈramaddavÈdiguÓehi yuttÈti 
therÈ. Atha vÈ thiravara1 sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanaguÓehi 
yuttÈti therÈ. Atha vÈ thiratarasa~khÈtapaÓÊtÈnuttarasantinibbÈnamadhigatÈti 
therÈ, therÈnaÑ apadÈnÈni TherÈpadÈnÈni. TathÈ tÈdiguÓehi yuttÈti therÊ, 
therÊnaÑ apadÈnÈni TherÊpadÈnÈni. Tesu BuddhÈpadÈne paÒceva apadÈnÈni, 
paÒceva suttantÈ. TenÈhu porÈÓÈ– 

  “PaÒceva apadÈnÈni, paÒca suttÈni yassa ca. 
  IdaÑ BuddhÈpadÈnanti, paÔhamaÑ anulomato”ti. 

 PaccekabuddhÈpadÈnepi paÒceva apadÈnÈni, paÒceva suttantÈ. TenÈhu 
porÈÓÈ– 

  “PaÒceva apadÈnÈni, paÒca suttÈni yassa ca. 
  IdaÑ PaccekabuddhÈpadÈnanti, dutiyaÑ anulomato”ti. 

 TherÈpadÈnesu dasÈdhikapaÒcasatÈpadÈnÈni, vaggato ekapaÒÒÈsa 
vaggÈ. TenÈhu porÈÓÈ– 

  “PaÒcasatadasapadÈnÈni, ekapaÒÒÈsa vaggato. 
  IdaÑ TherÈpadÈnanti, tatiyaÑ anulomato”ti. 

 TherÊ-apadÈnesu cattÈlÊsaÑ apadÈnÈni, vaggato caturo vaggÈ. TenÈhu 
porÈÓÈ– 

  “CattÈlÊsaÑ’padÈnÈni, catuvaggÈni yassa ca. 
  IdaÑ TherÊpadÈnanti, catutthaÑ anulomato”ti. 

 ApadÈnanti ettha apadÈna-saddo kÈraÓagahaÓa-apagamanapaÔipÈÔi-
akkosanÈdÊsu dissati. TathÈ hi esa “khattiyÈnaÑ apadÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
apadÈnan”ti-ÈdÊsu kÈraÓe dissati, khattiyÈnaÑ kÈraÓaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
kÈraÓanti attho. “UpÈsakÈnaÑ apadÈnan”ti-ÈdÊsu gahaÓe dissati, saÑsuÔÔhu 
gahaÓanti attho. “VÈÓijÈnaÑ apadÈnaÑ suddÈnaÑ apadÈnan”ti-ÈdÊsu 
apagamane dissati, tato tato tesaÑ apagamananti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. ThirÈcÈra (Ka) 
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“PiÓÉapÈtiko bhikkhu sapadÈnacÈravasena piÓÉÈya caratÊ”ti-ÈdÊsu paÔipÈÔiyÈ 
dissati, gharapaÔipÈÔiyÈ caratÊti attho. “ApagatÈ ime sÈmaÒÒÈ, apagatÈ ime 
brahmaÒÒÈti apadÈnetÊ”ti-ÈdÊsu akkosane dissati, akkosati paribhÈsatÊti 
attho. Idha pana kÈraÓe dissati. TasmÈ BuddhÈnaÑ apadÈnÈni 
BuddhÈpadÈni, BuddhakÈraÓÈnÊti attho. Ga~gÈvÈluk|pamÈnaÑ anekesaÑ 
BuddhÈnaÑ dÈnapÈramitÈdisamattiÑsapÈramitÈ kÈraÓanti daÔÔhabbaÑ. Atha 
adhikÈrÈdÊsu yutta-apadÈnÈni suddhamÈnasÈ suÓÈthÈti sambandho. 

 Tattha suddhamÈnasÈti arahattamaggaÒÈÓena diyaÉÉhakilesasahassaÑ 
khepetvÈ ÔhitattÈ suddhamÈnasÈ parisuddhacittÈ suddhahadayÈ paÒcasatÈ 
khÊÓÈsavÈ imasmiÑ dhammasabhÈye sannisinnÈ suÓÈtha, ohitasotÈ manasi 
karothÈti attho. 

 Ettha pana “apadÈnÈnÊ”ti avatvÈ 
PaccekabuddhÈpadÈnatherÈpadÈnatherÊ-apadÈnesu vijjamÈnesupi “atha 
BuddhÈpadÈnÈnÊ”ti vacanaÑ khandhayamaka-ÈyatanadhÈtusaccasa~khÈra-
anusayayamakesu vijjamÈnesupi padhÈnavasena Èdivasena ca 
“m|layamakan”ti vacanaÑ viya, terasasaÑghÈdisesadve-
aniyatatiÑsanissaggiyesu vijjamÈnesupi padhÈnavasena Èdivasena ca 
“pÈrÈjikakaÓÉo”ti vacanaÑ viya ca idhÈpi padhÈnavasena Èdivasena ca 
vuttanti daÔÔhabbaÑ. 

 “SammÈsambuddhÈpadÈnÈnÊ”ti vattabbe “vaÓÓÈgamo -pa- paÒcavidhaÑ 
niruttan”ti niruttinayena vÈ “tesu vuddhilopÈgamavikÈraviparÊtÈdesÈ cÈ”ti 
suttena vÈ tatiyatthavÈcakassa sammÈtinipÈtapadassa, 
sayaÑsaddatthavÈcakassa sa-nti-upasaggapadassa ca lopaÑ katvÈ 
kitantavÈcÊbuddhasaddameva gahetvÈ gÈthÈbandhasukhatthaÑ 
“BuddhÈpadÈnÈnÊ”ti vuttaÑ. TasmÈ SammÈsambuddhÈpadÈnÈnÊti attho. 
 

Iti VisuddhajanavilÈsiniyÈ ApadÈnaÔÔhakathÈya 
 

AbbhantaranidÈnavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈ 115 

1. Buddha-apadÈnavaÓÓanÈ 

 IdÈni abbhantaranidÈnÈnantaraÑ ApadÈnaÔÔhakathaÑ kathetukÈmo– 

  “SapadÈnaÑ apadÈnaÑ, vicitranayadesanaÑ. 
  YaÑ KhuddakanikÈyasmiÑ, sa~gÈyiÑsu Mahesayo. 
  Tassa dÈni anuppatto, atthasaÑvaÓÓanÈkkamo”ti. 

 Tattha yaÑ apadÈnaÑ tÈva “sakalaÑ BuddhavacanaÑ 
ekavimuttirasan”ti vuttattÈ ekarase sa~gahaÑ gacchati, 
dhammavinayavasena dvidhÈsa~gahe dhamme sa~gahaÑ gacchati, 
paÔhamamajjhimapacchimabuddhavacanesu majjhimabuddhavacane 
sa~gahaÑ gacchati, VinayÈbhidhammasuttantapiÔakesu SuttantapiÔake 
sa~gahaÑ gacchati, DÊghanikÈyamajjhimasaÑyutta-
a~guttarakhuddakanikÈyesu paÒcasu KhuddakanikÈye sa~gahaÑ gacchati, 
SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ 
AbbhutadhammaÑ Vedallanti navasu sÈsana~gesu gÈthÈya sa~gahitaÑ. 

  “DvÈsÊti1 Buddhato gaÓhiÑ, dvesahassÈni bhikkhuto. 
  CaturÈsÊtisahassÈni, yeme dhammÈ pavattino”ti– 

evaÑ vuttacaturÈsÊtisahassadhammakkhandhesu katipayadhammakkhandha-
sa~gahitaÑ hotÊti. 

 IdÈni taÑ apadÈnaÑ dassento “tiÑsapÈramisampuÓÓÈ, DhammarÈjÈ 
asa~khiyÈ”ti Èha. Tattha dasapÈramitÈva pacchimamajjhimukkaÔÔhavasena 
dasapÈramÊdasa-upapÈramÊdasaparamatthapÈramÊnaÑ vasena 
samattiÑsapÈramÊ. TÈhi saÑsuÔÔhu puÓÓÈ sampuÓÓÈ samannÈgatÈ 
sama~gÊbh|tÈ ajjhÈpannÈ saÑyuttÈti tiÑsapÈramisampuÓÓÈ. 
SakalalokattayavÈsine sattanikÈye mettÈkaruÓÈmuditÈ-upekkhÈsa~khÈtÈhi 
cat|hi brahmavihÈrasamÈpattÊhi vÈ phalasamÈpattivihÈrena vÈ 
ekacittabhÈvena attano ca kÈye raÒjenti allÊyÈpentÊti rÈjÈno, dhammena 
rÈjÈno DhammarÈjÈ, itthambh|tÈ BuddhÈ. Dasa sata sahassa dasasahassa 
satasahassa dasasatasahassa koÔipakoÔi koÔippakoÔi nahuta ninnahuta 
akkhobhiÓi bindu abbuda nirabbuda-ahaha ababa aÔaÔa sogandhika uppala 
kumuda puÓÉarika paduma kathÈna mahÈkathÈna asa~khyeyyÈnaÑ vasena 
asa~khiyÈ sa~khÈrahitÈ DhammarÈjÈno atÊtÈ vigatÈ niruddhÈ abbhatthaÑ 
gatÈti adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. DvÈsÊtiÑ (SÊ, I) 
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 6. Tesu atÊtabuddhesu katÈdhikÈraÒca attanÈ bodhisattabh|tena 
cakkavattiraÒÒÈ hutvÈ katasambhÈraÒca Œnandattherena puÔÔho BhagavÈ 
“sambodhiÑ BuddhaseÔÔhÈnan”ti-ÈdimÈha. Bho Œnanda mama apadÈnaÑ 
suÓohÊti adhippÈyo. Œnanda ahaÑ pubbe bodhisambhÈrap|raÓakÈle 
cakkavattirÈjÈ hutvÈ seÔÔhÈnaÑ pasaÔÔhÈnaÑ paÔividdhacatusaccÈnaÑ 
BuddhÈnaÑ sambodhiÑ catusaccamaggaÒÈÓaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ vÈ sirasÈ 
abhivÈdayeti sambandho. SasaÑghe sÈvakasaÑghasahite LokanÈyake 
LokajeÔÔhe Buddhe dasahi a~gulÊhi ubhohi hatthapuÔehi namassitvÈ vanditvÈ 
sirasÈ sÊsena abhivÈdaye Èdarena thomanaÑ katvÈ paÓÈmaÑ karomÊti attho. 
 
 7. YÈvatÈ Buddhakhettes|ti dasasahassacakkavÈÄesu Buddhakhettesu 
ÈkÈsaÔÔhÈ ÈkÈsagatÈ bh|maÔÔhÈ bh|mitalagatÈ veÄuriyÈdayo satta ratanÈ 
asa~khiyÈ sa~khÈrahitÈ yÈvatÈ yattakÈ vijjanti. TÈni sabbÈni manasÈ cittena 
samÈhare, saÑ suÔÔhu cittena1 adhiÔÔhahitvÈ ÈharissÈmÊti attho, mama 
pÈsÈdassa sÈmantÈ rÈsiÑ karomÊti attho. 
 
 8. Tattha r|piyabh|miyanti tasmiÑ anekabh|mimhi pÈsÈde 
r|piyamayaÑ rajatamayaÑ bh|miÑ nimmitanti2 attho. AhaÑ ratanamayaÑ 
sattahi ratanehi nimmitaÑ anekasatabh|mikaÑ pÈsÈdaÑ ubbiddhaÑ 
uggataÑ nÈbhamuggataÑ ÈkÈse jotamÈnaÑ mÈpayinti attho. 
 
 9. Tameva pÈsÈdaÑ vaÓÓento “vicittathambhan”tyÈdimÈha. Vicittehi 
anekehi masÈragallÈdivaÓÓehi thambhehi ussÈpitaÑ sukataÑ suÔÔhu kataÑ 
lakkhaÓayuttaÑ ÈrohapariÓÈhavasena suÔÔhu vibhattaÑ 
anekakoÔisatagghanatoraÓanimmitattÈ mahÈrahaÑ. Punapi kiÑ visiÔÔhaÑ? 
Kanakamayasa~ghÈÔaÑ suvaÓÓehi katatulÈsa~ghÈÔavalayehi yuttaÑ, tattha 
ussÈpitakontehi ca chattehi ca maÓÉitaÑ sobhitaÑ pÈsÈdanti sambandho. 
 
 10. Punapi pÈsÈdasseva sobhaÑ vaÓÓento “paÔhamÈ 
veÄuriyÈbh|mÊ”tyÈdimÈha. Tassa anekasatabh|mipÈsÈdassa subhÈ iÔÔhÈ 
kantÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsuddhacitto (SÊ) 2. Bh|mi nimmitÈti (SÊ, I) 
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manÈpÈ abbhasamÈ valÈhakapaÔalasadisÈ vimalÈ nimmalÈ 
veÄuriyamaÓimayÈ nÊlavaÓÓÈ paÔhamÈ bh|mi ahosÊti attho. 
JalajanaÄinapadumehi ÈkiÓÓÈ sama~gÊbh|tÈ varÈya uttamÈya 
kaÒcanabh|miyÈ suvaÓÓabh|miyÈva sobhatÊti attho. 
 
 11. Tasseva pÈsÈdassa kÈci bh|mi pavÈÄaÑsÈ pavÈÄakoÔÔhÈsÈ 
pavÈÄavaÓÓÈ, kÈci bh|mi lohitakÈ lohitavaÓÓÈ, kÈci bh|mi subhÈ manoharÈ 
indagopakavaÓÓÈbhÈ rasmiyo niccharamÈnÈ, kÈci bh|mi dasa disÈ 
obhÈsatÊti attho. 
 
 12. TasmiÑyeva pÈsÈde niyy|hÈ niggatapamukhasÈlÈ ca suvibhattÈ 
suÔÔhu vibhattÈ koÔÔhÈsato visuÑ visuÑ katÈ sÊhapaÒjarÈ sÊhadvÈrÈ ca. 
Caturo vedikÈti cat|hi vedikÈvalayehi jÈlakavÈÔehi ca manoramÈ mana-
allÊyanakÈ gandhÈveÄÈ gandhadÈmÈ ca olambantÊti attho.  
 
 13. TasmiÑyeva pÈsÈde sattaratanabh|sitÈ sattaratanehi sobhitÈ 
k|ÔÈgÈrÈ. KiÑ bh|tÈ? NÊlÈ nÊlavaÓÓÈ, pÊtÈ pÊtavaÓÓÈ suvaÓÓavaÓÓÈ, lohitakÈ 
lohitakavaÓÓÈ rattavaÓÓÈ, odÈtÈ odÈtavaÓÓÈ setavaÓÓÈ, suddhakÈÄakÈ 
amissakÈÄavaÓÓÈ, k|ÔÈgÈravar|petÈ k|ÔÈgÈravarehi kaÓÓikak|ÔÈgÈravarehi 
upeto samannÈgato so pÈsÈdoti attho. 
 
 14. TasmiÑyeva pÈsÈde olokamayÈ uddhammukhÈ padumÈ supupphitÈ 
padumÈ sobhanti, sÊhabyagghÈdÊhi vÈÄamigagaÓehi ca 
haÑsakoÒcamay|rÈdipakkhisam|hehi ca sobhito so pÈsÈdoti attho. Ati-ucco 
hutvÈ nabhamuggatattÈ nakkhattatÈrakÈhi ÈkiÓÓo candas|rehi 
candas|riyar|pehi ca maÓÉito so pÈsÈdoti attho.  
 
 15. So eva cakkavattissa pÈsÈdo hemajÈlena suvaÓÓajÈlena saÒchanno, 
soÓÓaki~kaÓikÈyuto suvaÓÓaki~kaÓikajÈlehi yuto samannÈgatoti attho. 
ManoramÈ manallÊyanakÈ soÓÓamÈlÈ suvaÓÓapupphapantiyo vÈtavegena 
vÈtappahÈrena k|janti saddaÑ karontÊti attho. 
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 16. (  )1 MaÒjeÔÔhakaÑ maÒjiÔÔhavaÓÓaÑ lohitakaÑ lohitavaÓÓaÑ 
pÊtakaÑ pÊtavaÓÓaÑ haripiÒjaraÑ jambonadasuvaÓÓavaÓÓaÑ 
paÒjaravaÓÓaÒca dhajaÑ nÈnÈra~gehi anekehi vaÓÓehi sampÊtaÑ raÒjitaÑ 
dhajaÑ ussitaÑ tasmiÑ pÈsÈde ussÈpitaÑ. DhajamÈlinÊti 
li~gavipallÈsavasena vuttaÑ, dhajamÈlÈyutto so pÈsÈdoti attho. 
 
 17. TasmiÑ pÈsÈde attharaÓÈdayo vaÓÓento “na naÑ2 bah|”tyÈdimÈha. 
Tattha naÑ pÈsÈdaÑ bah|hi3 avijjamÈnaÑ nÈma natthÊti attho, 
nÈnÈsayanavicittÈ anekehi attharaÓehi vicittÈ sobhitÈ maÒcapÊÔhÈdisayanÈ 
anekasatÈ anekasatasa~khyÈ, kiÑbh|tÈ? PhalikÈ phalikamaÓimayÈ phalikÈhi 
katÈ4, rajatÈmayÈ rajatehi katÈ, maÓimayÈ nÊlamaÓÊhi katÈ, lohita~gÈ 
rattajÈtimaÓÊhi katÈ, masÈragallamayÈ kabaravaÓÓamaÓÊhi katÈ, 
saÓhakÈsikasanthatÈ saÓhehi sukhumehi kÈsikavatthehi atthatÈ. 
 
 18. PÈvurÈti pÈvuraÓÈ, kÊdisÈ? KambalÈ lomasuttehi katÈ, duk|lÈ 
duk|lapaÔehi katÈ, cÊnÈ cÊnapaÔehi katÈ, pattuÓÓÈ pattuÓÓadese jÈtapaÔehi 
katÈ, paÓÉu paÓÉuvaÓÓÈ vicittattharaÓaÑ anekehi attharaÓehi pÈvuraÓehi ca 
vicittaÑ sabbaÑ sayanaÑ manasÈ cittena ahaÑ paÒÒapesinti attho. 
 
 19. Tadeva pÈsÈdaÑ vaÓÓento “tÈsu tÈsveva bh|mÊs|”ti-ÈdimÈha. 
Tattha ratanak|Ôala~katanti ratanamayak|Ôehi ratanakaÓÓikÈhi ala~kataÑ 
sobhitanti attho. MaÓiverocanÈ ukkÈti verocanamaÓÊhi rattamaÓÊhi katÈ 
ukkÈ daÓÉapadÊpÈ. DhÈrayantÈ sutiÔÔhareti ÈkÈse suÔÔhu dhÈrayantÈ gaÓhantÈ 
anekasatajanÈ suÔÔhu tiÔÔhantÊti attho. 
 
 20. Puna tadeva pÈsÈdaÑ vaÓÓento “sobhanti esikÈthambhÈ”ti-ÈdimÈha. 
Tattha esikÈthambhÈ nÈma nagaradvÈre sobhanatthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. (Tameva pÈsÈdaÑ dhajamÈlini dhajapantÊni, kiÑ bh|taÑ) (I) 2. NÈnÈ (I) 
 3. Tattha yaÑ na pÈsÈde taÑ na bah| (SÊ), tattha yaÑ naÑ pÈsÈdaÑ nÈnÈ bÈh|ti (I) 
 4. PhalikamaÓÊhi katÈ (SÊ, I) 
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nikhÈtÈ thambhÈ1, subhÈ iÔÔhÈ, kaÒcanatoraÓÈ suvaÓÓamayÈ, jambonadÈ 
jambonadasuvaÓÓamayÈ ca, sÈramayÈ khadirarukkhasÈramayÈ ca 
rajatamayÈ ca toraÓÈ sobhanti, esikÈ ca toraÓÈ ca taÑ pÈsÈdaÑ sobhayantÊti 
attho. 
 
 21. TasmiÑ pÈsÈde suvibhattÈ anekÈ sandhÊ kavÈÔehi ca aggaÄehi ca 
cittitÈ sobhitÈ sandhiparikkhepÈ sobhayantÊti attho, ubhatoti tassa pÈsÈdassa 
ubhosu passesu puÓÓaghaÔÈ anekehi padumehi anekehi ca uppalehi saÑyutÈ 
puÓÓÈ taÑ pÈsÈdaÑ sobhayantÊti attho. 
 
 22-3. EvaÑ pÈsÈdassa sobhaÑ vaÓÓetvÈ ratanamayaÑ pÈsÈdaÒca 
sakkÈrasammÈnaÒca pakÈsento “atÊte Sabbabuddhe cÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
atÊteti atikkante vigate kÈle jÈte bh|te sasaÑghe sÈvakasam|hasahite sabbe 
LokanÈyake Buddhe sabhÈvena2 pakativaÓÓena r|pena saÓÔhÈnena ca 
sasÈvake sÈvakasahite Buddhe3 nimminitvÈ yena dvÈrena pÈsÈdo 
pavisitabbo hoti, tena dvÈrena pavisitvÈ sasÈvakÈ sabbe BuddhÈ 
sabbasoÓÓamaye sakalasuvaÓÓamaye pÊÔhe nisinnÈ ariyamaÓÉalÈ 
ariyasam|hÈ ahesunti attho. 
 
 24-5. Etarahi vattamÈne kÈle anuttarÈ uttaravirahitÈ ye ca BuddhÈ atthi 
saÑvijjanti, te ca Paccekabuddhe anekasate sayambh| sayameva bh|te 
aÒÒÈcariyarahite aparÈjite khandhakilesÈbhisa~khÈramaccudevaputtamÈrehi 
aparÈjite jayamÈpanne santappesinti attho. BhavanaÑ mayhaÑ pÈsÈdaÑ 
atÊtakÈle ca vattamÈnakÈle ca sabbe BuddhÈ samÈruhuÑ4 saÑ suÔÔhu 
ÈruhiÑs|ti attho. 
 
 26. Ye dibbÈ divi bhavÈ dibbÈ devaloke jÈtÈ ye ca bah| kapparukkhÈ 
atthi. Ye ca mÈnusÈ manusse jÈtÈ ye ca bah| kapparukkhÈ atthi, tato 
sabbaÑ dussaÑ samÈhantvÈ5 saÑ suÔÔhu ÈharitvÈ tecÊvarÈni kÈretvÈ te 
Paccekabuddhe ticÊvarehi acchÈdemÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. NikhÈta-ayathambhÈ (SÊ, I) 2. SasÈvake (Ka) 3. Paccekabuddhe (SÊ, I) 
 4. SamÈhariÑ (PÈÄiyaÑ) 5. SamÈhantÈ (PÈÄiyaÑ) 
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 27. EvaÑ ticÊvarehi acchÈdetvÈ pÈrupÈpetvÈ tesaÑ nisinnÈnaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ sampannaÑ madhuraÑ khajjaÑ khÈditabbaÑ p|vÈdi 
kiÒci, madhuraÑ bhojjaÑ bhuÒjitabbaÑ ÈhÈraÒca, madhuraÑ sÈyanÊyaÑ 
lehanÊyaÒca, sampannaÑ madhuraÑ pivitabbaÑ aÔÔhapÈnaÒca, bhojanaÑ 
bhuÒjitabbaÑ ÈhÈraÒca, subhe sundare maÓimaye selamaye patte saÑ 
suÔÔhu p|retvÈ adÈsiÑ paÔiggahÈpesinti attho. 
 
 28. Sabbe te ariyamaÓÉalÈ sabbe te ariyasam|hÈ, dibbacakkhu1 samÈ 
hutvÈ maÔÔhÈti dibbacakkhusama~gino hutvÈ maÔÔhÈ kilesehi rahitattÈ 
siliÔÔhÈ sobhamÈnÈ cÊvarasaÑyutÈ ticÊvarehi sama~gÊbh|tÈ 
madhurasakkharÈhi ca telena ca madhuphÈÓitehi ca paramannena uttamena 
annena ca mayÈ tappitÈ appitÈ parip|ritÈ ahesunti attho. 
 
 29. Te evaÑ santappitÈ ariyamaÓÉalÈ ratanagabbhaÑ sattahi ratanehi 
nimmitagabbhaÑ gehaÑ pavisitvÈ guhÈsayÈ guhÈyaÑ sayamÈnÈ kesarÊva 
kesarasÊhÈ iva mahÈrahamhi sayane anagghe maÒce sÊhaseyyamakappayuÑ 
yathÈ sÊho migarÈjÈ dakkhiÓapassena sayanto pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya 
dakkhiÓahatthaÑ sÊs|padhÈnaÑ katvÈ vÈmahatthaÑ ujukaÑ ÔhapetvÈ 
vÈladhiÑ antarasatthiyaÑ katvÈ niccalo sayati, evaÑ seyyaÑ kappayuÑ 
kariÑs|ti attho. 
 
 30. Te evaÑ sÊhaseyyaÑ kappetvÈ sampajÈnÈ satisampajaÒÒasampannÈ. 
SamuÔÔhÈya saÑ suÔÔhu uÔÔhahitvÈ sayane palla~kamÈbhujuÑ 
|rubaddhÈsanaÑ kariÑs|ti attho. 
 
 31. GocaraÑ sabbabuddhÈnanti sabbesaÑ atÊtÈnÈgatÈnaÑ BuddhÈnaÑ 
gocaraÑ ÈrammaÓabh|taÑ jhÈnaratisamappitÈ jhÈnaratiyÈ saÑ suÔÔhu appitÈ 
sama~gÊbh|tÈ ahesunti attho, aÒÒe dhammÈni desentÊti tesu 
Paccekabuddhesu aÒÒe ekacce dhamme desenti, aÒÒe ekacce iddhiyÈ 
paÔhamÈdijjhÈnakÊÄÈya kÊÄanti ramanti. 
 
 32. AÒÒe ekacce abhiÒÒÈ paÒca abhiÒÒÈyo vasibhÈvitÈ vasÊkariÑsu2, 
paÒcasu abhiÒÒÈsu ÈvajjanasamÈpajjanavuÔÔhÈna-
adhiÔÔhÈnapaccavekkhaÓasa~khÈtÈhi paÒcavasitÈhi vasÊbhÈvaÑ itÈ gatÈ pattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ...vatta... (PÈÄiyaÑ) 2. VasaÑ kariÑsu (SÊ, I) 
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abhiÒÒÈyo appenti samÈpajjanti. AÒÒe ekacce anekasahassiyo vikubbanÈni 
ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hotÊti evamÈdÊni 
iddhivikubbanÈni vikubbanti karontÊti attho. 
 
 33. BuddhÈpi Buddheti evaÑ sannipatitesu Paccekabuddhesu 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa visayaÑ ÈrammaÓabh|taÑ paÒhaÑ BuddhÈ Buddhe 
pucchantÊti attho. Te BuddhÈ atthagambhÊratÈya gambhÊraÑ nipuÓaÑ 
sukhumaÑ ÔhÈnaÑ kÈraÓaÑ paÒÒÈya vinibujjhare visesena niravasesato 
bujjhanti. 
 
 34. TadÈ mama pÈsÈde sannipatitÈ sÈvakÈpi Buddhe paÒhaÑ pucchanti, 
BuddhÈ sÈvake sisse paÒhaÑ pucchanti, te BuddhÈ ca sÈvakÈ ca 
aÒÒamaÒÒaÑ paÒhaÑ pucchitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ byÈkaronti vissajjenti. 
 
 35. Puna te sabbe ekato dassento “BuddhÈ PaccekabuddhÈ cÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha BuddhÈ SammÈsambuddhÈ PaccekabuddhÈ ca sÈvakÈ ca 
sissÈ paricÈrakÈ nissitakÈ ete sabbe sakÈya sakÈya ratiyÈ ramamÈnÈ sallÊnÈ1 
mama pÈsÈde abhiramantÊti attho. 
 
 36. EvaÑ tasmiÑ VejayantapÈsÈde PaccekabuddhÈnaÑ ÈcÈrasampattiÑ 
dassetvÈ idÈni attano ÈnubhÈvaÑ dassento so Tilokavijayo cakkavattirÈjÈ 
“chattÈ tiÔÔhantu ratanÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha ratanÈ sattaratanamayÈ chattÈ 
kaÒcanÈveÄapantikÈ suvaÓÓajÈlehi olambitÈ tiÔÔhantu. MuttÈjÈlaparikkhittÈ 
muttÈjÈlehi parivÈritÈ sabbe chattÈ mama matthake muddhani dhÈrent|ti 
cintitamatteyeva chattÈ pÈtubh|tÈ hontÊti attho. 
 
 37. SoÓÓatÈrakacittitÈ suvaÓÓatÈrakÈhi daddallamÈnÈ2 celavitÈnÈ 
bhavantu nibbattantu. VicittÈ anekavaÓÓÈ malyavitatÈ pupphapatthaÔÈ sabbe 
anekavitÈnÈ matthake nisÊdanaÔÔhÈnassa uparibhÈge dhÈrent|ti attho. 
 
 38-40. MalyadÈmehi anekasugandhapupphadÈmehi vitatÈ parikiÓÓÈ 
gandhadÈmehi candanaku~kumatagarÈdisugandhadÈmehi sobhitÈ 
pokkharaÓÊti 
______________________________________________________________ 
 1. AllÊnÈ (Ka) 2. DaddaÄhamÈnÈ (Ka) 
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sambandho. DussadÈmehi pattuÓÓacÊnÈdi-anagghadussadÈmehi parikiÓÓÈ 
sattaratanadÈmehi bh|sitÈ ala~katÈ pokkharaÓÊ. PupphÈbhikiÓÓÈ 
campakasaÄalasogandhikÈdisugandhapupphehi abhikiÓÓÈ suÔÔhu vicittÈ 
sobhitÈ, punarapi kiÑbh|tÈ pokkharaÓÊ? Surabhigandhasugandhehi bh|sitÈ 
vÈsitÈ. Samantato gandhapaÒca~gulala~katÈ paÒcahi a~gulehi 
limpitagandhehi ala~katÈ, hemacchadanachÈditÈ suvaÓÓachadanehi 
suvaÓÓavitÈnehi chÈditÈ pÈsÈdassa cÈtuddisÈ pokkharaÓiyo padumehi ca 
uppalehi ca suÔÔhu santhatÈ patthaÔÈ suvaÓÓar|pe suvaÓÓavaÓÓÈ khÈyantu, 
padmareÓurajuggatÈ padumareÓ|hi dh|lÊhi ca ÈkiÓÓÈ pokkharaÓiyo 
sobhant|ti attho. 
 
 41. Mama VejayantapÈsÈdassa samantato pÈdapÈ campakÈdayo rukkhÈ 
sabbe pupphantu ete puppharukkhÈ. Sayameva pupphÈ muÒcitvÈ vigaÄitvÈ 
gantvÈ bhavanaÑ okiruÑ, okiÓÓÈ pÈsÈdassa upari karont|ti attho. 
 
 42. Tattha tasmiÑ mama VejayantapÈsÈde sikhino may|rÈ naccantu, 
dibbahaÑsÈ devatÈhaÑsÈ pak|jare saddaÑ karontu, karavÊkÈ ca 
madhurasaddÈ kokilÈ gÈyantu gÊtavÈkyaÑ karontu, apare anuttÈ ca 
dijasaÑghÈ pakkhino sam|hÈ pÈsÈdassa samantato madhuraravaÑ ravant|ti 
attho. 
 
 43. PÈsÈdassa samantato sabbÈ ÈtatavitatÈdayo bheriyo vajjantu 
haÒÒantu, sabbÈ tÈ anekatantiyo vÊÓÈ rasantu saddaÑ karontu, sabbÈ 
anekappakÈrÈ sa~gÊtiyo pÈsÈdassa samantato vattantu pavattantu gÈyant|ti 
attho. 
 
 44-5. YÈvatÈ yattake ÔhÈne Buddhakhettamhi dasasahassicakkavÈÄe tato 
pare cakkavÈÄe, jotisampannÈ pabhÈsampannÈ acchinnÈ mahantÈ samantato 
ratanÈmayÈ sattahi ratanehi katÈ khacitÈ soÓÓapalla~kÈ suvaÓÓapalla~kÈ 
tiÔÔhantu, pÈsÈdassa samantato dÊparukkhÈ padÊpadhÈraÓÈ telarukkhÈ jalantu, 
padÊpehi pajjalantu, dasasahassiparamparÈ dasasahassÊnaÑ paramparÈ 
dasasahassiyo ekapajjotÈ ekapadÊpÈ viya bhavantu ujjotant|ti attho. 
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 46. NaccagÊtesu chekÈ gaÓikÈ naccitthiyo ca lÈsikÈ mukhena 
saddakÈrikÈ ca pÈsÈdassa samantato naccantu, accharÈgaÓÈ devitthisam|hÈ 
naccantu, nÈnÈra~gÈ anekavaÓÓÈ nÈnÈra~gamaÓÉalÈ pÈsÈdassa samantato 
naccantu padissantu pÈkaÔÈ hont|ti attho. 
 
 47. TadÈ ahaÑ Tilokavijayo nÈma cakkavattirÈjÈ hutvÈ sakalacakkavÈÄe 
dumagge rukkhagge pabbatagge HimavantacakkavÈÄapabbatÈdÊnaÑ agge 
Sinerupabbatamuddhani ca sabbaÔÔhÈnesu vicittaÑ anekavaÓÓavicittaÑ 
paÒcavaÓÓikaÑ nÊlapÊtÈdipaÒcavaÓÓaÑ sabbaÑ dhajaÑ ussÈpemÊti attho. 
 
 48. NarÈ lokantarÈ narÈ ca nÈgalokato nÈgÈ ca devalokato gandhabbÈ 
ca devÈ ca sabbe upentu upagacchantu, te narÈdayo namassantÈ mama 
namakkÈraÑ karontÈ paÒjalikÈ katahatthapuÔÈ mama VejayantaÑ pÈsÈdaÑ 
parivÈrayunti attho. 
 
 49. EvaÑ so Tilokavijayo cakkavattirÈjÈ pÈsÈdassa ca attano ca 
ÈnubhÈvaÑ vaÓÓetvÈ idÈni attanÈ sampatti1 katapuÒÒaphalaÑ samÈdapento 
“yaÑ kiÒci kusalaÑ kamman”ti-ÈdimÈha. YaÑ kiÒci 
kusalakammasa~khÈtaÑ kiriyaÑ kattabbaÑ atthi, taÑ sabbaÑ mama mayÈ 
kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ manasÈ vÈ tÊhi dvÈrehi kataÑ tidase sukataÑ suÔÔhu 
kataÑ, TÈvatiÑsabhavane uppajjanÈrahaÑ katanti attho. 
 
 50. Puna samÈdapento “ye sattÈ saÒÒino”ti-ÈdimÈha. Tattha ye sattÈ 
manussÈ vÈ devÈ vÈ brahmÈno vÈ saÒÒino saÒÒÈsahitÈ atthi, ye ca sattÈ 
asaÒÒino saÒÒÈrahitÈ asaÒÒÈ sattÈ santi, te sabbe sattÈ mayhaÑ mayÈ kataÑ 
puÒÒaphalaÑ, bhÈgÊ bhavantu puÒÒavantÈ hont|ti attho. 
 
 51. Punapi samÈdapento bodhisatto “yesaÑ katan”ti-ÈdimÈha. MayÈ 
kataÑ puÒÒaÑ yehi naranÈgagandhabbadevehi suviditaÑ ÒÈtaÑ, tesaÑ 
mayÈ dinnaÑ puÒÒaphalaÑ, tasmiÑ mayÈ kate puÒÒe dinnabhÈvaÑ ye 
narÈdayo na jÈnanti, devÈ gantvÈ tesaÑ taÑ nivedayuÑ Èrocayunti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SampattaÑ (SÊ, I) 
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 52. Sabbalokamhi ye sattÈ ÈhÈranissitÈ jÊvanti, te sabbe sattÈ manuÒÒaÑ 
bhojanaÑ sabbaÑ mama cetasÈ mama cittena labhantu, mama puÒÒiddhiyÈ 
labhant|ti attho. 
 
 53. ManasÈ pasannena cittena yaÑ dÈnaÑ mayÈ dinnaÑ tasmiÑ dÈne 
cittena pasÈdaÑ ÈvahiÑ uppÈdesiÑ. SabbasambuddhÈ ca paccekÈ paÔi-ekkÈ 
JinasÈvakÈ ca mayÈ cakkavattiraÒÒÈ p|jitÈ. 
 
 54. Sukatena tena kammena saddahitvÈ katena kusalakammena 
cetanÈpaÓidhÊhi ca cittena katapatthanÈhi ca mÈnusaÑ dehaÑ 
manussasarÊraÑ jahitvÈ chaÉÉetvÈ ahaÑ TÈvatiÑsaÑ devalokaÑ agacchiÑ 
agamÈsiÑ, Suttappabuddho viya tattha uppajjinti attho. 
 
 55. Tato Tilokavijayo cakkavattirÈjÈ kÈla~kato, tato paÔÔhÈya Ègate duve 
bhave dve jÈtiyo pajÈnÈmi devatte devattabhÈve mÈnuse manussattabhÈve 
ca, tato jÈtidvayato aÒÒaÑ gatiÑ aÒÒaÑ upapattiÑ na jÈnÈmi na passÈmi1, 
manasÈ cittena patthanÈphalaÑ patthitapatthanÈphalanti attho. 
 
 56. DevÈnaÑ adhiko homÊti yadi devesu jÈto, ÈyuvaÓÓabalatejehi 
devÈnaÑ adhiko jeÔÔho seÔÔho ahosinti attho. Yadi manussesu jÈto, 
manujÈdhipo manussÈnaÑ adhipati issaro bhavÈmi, tathÈ rÈjabh|to 
abhir|pena r|pasampattiyÈ ca lakkhaÓena ÈrohapariÓÈhÈdilakkhaÓena ca 
sampanno sampuÓÓo uppannuppannabhave paÒÒÈya 
paramatthajÈnanapaÒÒÈya asamo samarahito, mayÈ sadiso koci natthÊti 
attho. 
 
 57. MayÈ katapuÒÒasambhÈrena puÒÒaphalena uppannuppannabhave 
seÔÔhaÑ pasaÔÔhaÑ madhuraÑ vividhaÑ anekappakÈraÑ bhojanaÒca 
anappakaÑ bahusattaratanaÒca vividhÈni, anekappakÈrÈni 
pattuÓÓakoseyyÈdivatthÈni ca nabhÈ ÈkÈsato maÑ mama santikaÑ khippaÑ 
sÊghaÑ upenti upagacchanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na sarÈmi (SÊ) 
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 58-66. PathabyÈ pathaviyÈ pabbate ca ÈkÈse ca udake ca vane ca yaÑ 
yaÑ yattha yattha hatthaÑ pasÈremi nikkhipÈmi, tato tato dibbÈ bhakkhÈ 
dibbÈ ÈhÈrÈ maÑ mama santikaÑ upenti upagacchanti, pÈtubhavantÊti attho. 
TathÈ yathÈkkamaÑ sabbe ratanÈ. Sabbe candanÈdayo gandhÈ. Sabbe yÈnÈ 
vÈhanÈ. Sabbe campakanÈgapunnÈgÈdayo mÈlÈ pupphÈ. Sabbe ala~kÈrÈ 
ÈbharaÓÈ. SabbÈ dibbakaÒÒÈ. Sabbe madhusakkharÈ. Sabbe p|pÈdayo khajjÈ 
khÈditabbÈ maÑ mama santikaÑ upenti upagacchanti. 
 
 67-68. SambodhivarapattiyÈti uttamacatumaggaÒÈÓapattiyÈ 
pÈpuÓanatthÈya. MayÈ yaÑ uttamadÈnaÑ kataÑ p|ritaÑ, tena uttamadÈnena 
selasa~khÈtaÑ pabbataÑ sakalaÑ ekaninnÈdaÑ karonto bahalaÑ giraÑ1 
puthulaÑ ghosaÑ gajjento, sadevakaÑ lokaÑ sakalaÑ manussadevalokaÑ 
hÈsayanto somanassappattaÑ karonto loke sakalalokattaye vivaÔÔacchado 
Buddho ahaÑ bhavÈmÊti attho. 
 
 69. DisÈ dasavidhÈ loketi cakkavÈÄaloke dasavidhÈ dasakoÔÔhÈsÈ disÈ 
honti, tattha koÔÔhÈse yÈyato yÈyantassa gacchantassa antakaÑ natthÊti attho, 
cakkavattikÈle tasmiÑ mayÈ gatagataÔÔhÈne disÈbhÈge vÈ BuddhakhettÈ 
BuddhavisayÈ asa~khiyÈ sa~khÈrahitÈ. 
 
 70. PabhÈ pakittitÈti tadÈ cakkavattirÈjakÈle mayhaÑ pabhÈ 
cakkaratanamaÓiratanÈdÊnaÑ pabhÈ ÈlokÈ yamakÈ yugaÄayugaÄÈ hutvÈ 
raÑsivÈhanÈ raÑsiÑ muÒcamÈnÈ pakittitÈ pÈkaÔÈ, etthantare 
dasasahassicakkavÈÄantare raÑsijÈlaÑ raÑsisam|haÑ, Èloko vipulo 
bahutaro bhave ahosÊti attho. 
 
 71. Ettake lokadhÈtumhÊti dasasahassicakkavÈÄesu sabbe janÈ maÑ 
passantu dakkhant|ti attho. Sabbe devÈ yÈva brahmanivesanÈ2 yÈva 
brahmalokÈ maÑ anuvattantu anuk|lÈ bhavantu. 
______________________________________________________________ 
 1. GiriÑ (PÈÄiyaÑ) 2. BrahmanivesanaÑ (PÈÄiyaÑ) 
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  72. VisiÔÔhamadhunÈdenÈti visaÔÔhena madhurena nÈdena, 
amatabherimÈhaninti amatabheriÑ devadundubhiÑ pahariÑ, etthantare 
etasmiÑ dasasahassicakkavÈÄabbhantare sabbe janÈ mama madhuraÑ giraÑ 
saddaÑ suÓantu manasi karontu. 
 
 73. Dhammameghena vassante dhammadesanÈmayena nÈdena 
tabbohÈraparamatthagambhÊramadhurasukhumatthavasse vassante 
vassamÈne SammÈsambuddhÈnubhÈvena sabbe bhikkhubhikkhunÊ-Èdayo 
anÈsavÈ nikkilesÈ hontu bhavantu. Yettha pacchimakÈ sattÈti ettha etesu 
rÈsibh|tesu cat|su parisasattesu ye sattÈ pacchimakÈ guÓavasena 
heÔÔhimakÈ, te sabbe sotÈpannÈ bhavant|ti adhippÈyo. 
 
 74. TadÈ TilokavijayacakkavattirÈjakÈle dÈtabbakaÑ dÈtabbayuttakaÑ 
dÈnaÑ katvÈ asesato nissesena sÊlaÑ sÊlapÈramiÑ p|retvÈ nekkhamme 
nekkhammapÈramitÈya pÈramiÑ1 koÔiÑ patvÈ uttamaÑ sambodhiÑ 
catumaggaÒÈÓaÑ patto bhavÈmi bhaveyyaÑ. 
 
 75. PaÓÉite paÒÒavante medhÈvino paripucchitvÈ “kiÑ bhante 
kattabbaÑ? KiÑ na kattabbaÑ? KiÑ kusalaÑ? KiÑ akusalaÑ? KiÑ katvÈ 
saggamokkhadvayassa bhÈgÊ hotÊ?”ti pucchitvÈ, evaÑ paÒÒÈpÈramiÑ 
p|retvÈti attho. KatvÈ vÊriyamuttamanti uttamaÑ seÔÔhaÑ ÔhÈnanisajjÈdÊsu 
avicchinnaÑ vÊriyaÑ katvÈ, vÊriyapÈramiÑ p|retvÈti attho. 
Sakalaviruddhajanehi kata-anÈdarÈdhivÈsanÈ khantiyÈ pÈramiÑ koÔiÑ 
gantvÈ khantipÈramiÑ p|retvÈ uttamaÑ sambodhiÑ uttamaÑ 
sambuddhattaÑ patto bhavÈmi bhaveyyaÑ. 
 
 76. KatvÈ daÄhamadhiÔÔhÈnanti “mama sarÊrajÊvitesu vinassantesupi 
puÒÒakammato na viramissÈmÊ”ti acalavasena daÄhaÑ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ 
katvÈ “sÊse chijjamÈnepi musÈvÈdaÑ na kathessÈmÊ”ti saccapÈramitÈya 
koÔiÑ p|riya p|retvÈ “sabbe sattÈ sukhÊ averÈ”ti-ÈdinÈ mettÈpÈramitÈya 
koÔiÑ patvÈ uttamaÑ sambodhiÑ pattoti attho. 
 
 77. SajÊvakÈ jÊvakavatth|naÑ lÈbhe ca tesaÑ alÈbhe ca 
kÈyikacetasikasukhe ceva tathÈ dukkhe ca sÈdarajanehi kate 
______________________________________________________________ 
 1. NekkhammapÈramiÑ (PÈÄiyaÑ) 
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sammÈne ceva omÈne ca sabbattha samako samÈnamÈnaso 
upekkhÈpÈramiÑ p|retvÈ uttamaÑ sambodhiÑ patto pÈpuÓeyyanti attho. 
 
 78. KosajjaÑ kusÊtabhÈvaÑ bhayato bhayavasena 
“apÈyadukkhabhÈgÊ”ti disvÈ ÒatvÈ akosajjaÑ akusÊtabhÈvaÑ alÊnavuttiÑ 
vÊriyaÑ khemato khemavasena “nibbÈnagÈmÊ”ti disvÈ ÒatvÈ ÈraddhavÊriyÈ 
hotha bhavatha. EsÈ BuddhÈnusÈsanÊ esÈ BuddhÈnaÑ anusiÔÔhi. 
 
 79. VivÈdaÑ bhayato disvÈti vivÈdaÑ kalahaÑ bhayato disvÈ 
“apÈyabhÈgÊ”ti disvÈ ÒatvÈ avivÈdaÑ vivÈdato viramaÓaÑ “nibbÈnappattÊ”ti 
khemato disvÈ ÒatvÈ samaggÈ ekaggacittÈ sakhilÈ siliÔÔhÈ mettÈya 
dhuragatÈya sobhamÈnÈ hothÈti attho. EsÈ kathÈ mantanÈ1 udÊraÓÈ 
BuddhÈnaÑ anusÈsanÊ ovÈdadÈnaÑ. 
 
 80. PamÈdaÑ ÔhÈnanisajjÈdÊsu sativippavÈsena viharaÓaÑ bhayato 
“nibbattanibbattaÔÔhÈnesu dukkhitadur|pa-appannapÈnatÈdisaÑvattanakaÑ 
apÈyÈdigamanaÒcÈ”ti disvÈ ÒatvÈ appamÈdaÑ sabbakiriyÈsu satiyÈ 
viharaÓaÑ khemato vaÉÉhito “nibbÈnasampÈpuÓanan”ti disvÈ paccakkhato 
ÒatvÈ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhÊti 
aÔÔha-avayavaÑ sammÈsambodhiyÈ maggaÑ adhigam|pÈyaÑ bhÈvetha 
vaÉÉhetha manasi karotha esÈ kathÈ bhÈsanÈ udÊraÓÈ BuddhÈnusÈsanÊ 
BuddhÈnaÑ anusiÔÔhÊti attho. 
 
 81. SamÈgatÈ bah| BuddhÈti anekasatasahassasa~khyÈ PaccekabuddhÈ 
samÈgatÈ rÈsibh|tÈ, sabbaso sabbappakÈrena arahantÈ ca khÊÓÈsavÈ 
anekasatasahassÈ samÈgatÈ rÈsibh|tÈ. TasmÈ te Buddhe ca arahante ca 
vandamÈne2 vandanÈrahe namassatha a~gapacca~ganamakkÈrena 
namassatha vandatha. 
 
 82. EvaÑ iminÈ mayÈ vuttappakÈrena acintiyÈ cintetuÑ asakkuÓeyyÈ 
BuddhÈ, BuddhadhammÈti Buddhehi desitÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- 
______________________________________________________________ 
 1. ...vaÓÓanÈ (SÊ) 2. VandamÈnÈ (PÈÄiyaÑ) 
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aÔÔha~giko maggo, paÒcakkhandhÈ, hetupaccayo ÈrammaÓapaccayoti-Èdayo 
dhammÈ, BuddhÈnaÑ vÈ sabhÈvÈ acintiyÈ cintetuÑ asakkuÓeyyÈ acintiye 
cintÈvisayÈtikkante pasannÈnaÑ devamanussÈnaÑ vipÈko 
devamanussasampattinibbÈnasampattisa~khÈto cintetuÑ asakkuÓeyyo 
sa~khyÈtikkanto hoti bhavati. 

 Iti ettÈvatÈ ca yathÈ addhÈnagÈmino “maggaÑ no ÈcikkhÈ”ti puÔÔhena 
“vÈmaÑ muÒcitvÈ dakkhiÓaÑ gaÓhathÈ”ti vutte tena maggena 
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu kattabbakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ puna muÒcitena 
aparena vÈmamaggena gatÈpi gÈmanigamÈdÊsu kattabbakiccaÑ niÔÔhÈpenti, 
evameva BuddhÈpadÈnaÑ kusalÈpadÈnavasena niÔÔhÈpetvÈ tadeva 
akusalÈpadÈnavasena vitthÈretuÑ idaÑ paÒhakammaÑ– 

  “DukkaraÒca abbhakkhÈnaÑ, abbhakkhÈnaÑ punÈparaÑ. 
  AbbhakkhÈnaÑ silÈvedho, sakalikÈpi ca vedanÈ. 

  NÈÄÈgiri sattacchedo, sÊsadukkhaÑ yavakhÈdanaÑ. 
  PiÔÔhidukkhamatÊsÈro, ime akusalakÈraÓÈ”ti. 

 Tattha paÔhamapaÒhe–dukkaranti chabbassÈni dukkarakÈrikÈ. AtÊte 
KassapasammÈsambuddhakÈle bodhisatto JotipÈlo nÈma brÈhmaÓamÈÓavo 
hutvÈ nibbatto brÈhmaÓajÈtivasena sÈsane appasanno tassa Bhagavato 
pilotikakammanissandena “Kassapo BhagavÈ”ti sutvÈ “kuto muÓÉakassa 
samaÓassa bodhi1, bodhi paramadullabhÈ”ti Èha. So tena kammanissandena 
anekajÈtisatesu narakÈdidukkhamanubhavitvÈ tasseva Bhagavato anantaraÑ 
teneva laddhabyÈkaraÓena kammena jÈtisaÑsÈraÑ khepetvÈ pariyosÈne 
VessantarattabhÈvaÑ patvÈ tato cuto Tusitabhavane nibbatto. 
DevatÈyÈcanena tato cavitvÈ Sakyakule nibbatto ÒÈÓassa paripÈkattÈ 
sakalajambudÊparajjaÑ pahÈya AnomÈnadÊtÊre sunisitenÈsinÈ 
samakuÔakesakalÈpaÑ chinditvÈ brahmunÈ ÈnÊte iddhimaye kappassa 
saÓÔhÈnakÈle padumagabbhe nibbatte aÔÔha parikkhÈre paÔiggahetvÈ 
pabbajitvÈ bodhiÒÈÓadassanassa tÈva 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (SÊ) 
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aparipakkattÈ BuddhabhÈvÈya maggÈmaggaÑ ajÈnitvÈ chabbassÈni 
Uruvelajanapade ekÈhÈra-ekÈlopa-ekapuggala-ekamagga-
ekÈsanabhojanavasena aÔÔhicammanahÈrusesaÑ 
nimmaÑsarudhirapetar|pasadisasarÊro PadhÈnasutte1 vuttanayeneva 
padhÈnaÑ mahÈvÊriyaÑ dukkarakÈrikaÑ akÈsi. So imaÑ dukkarakÈrikaÑ 
“sambodhiyÈ maggaÑ na hotÊ”ti cintetvÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu 
paÓÊtÈhÈraÑ paribhuÒjitvÈ pÊÓindriyo 
paripuÓÓadvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓo kamena BodhimaÓÉamupagantvÈ 
paÒca mÈre jinitvÈ Buddho jÈtoti. 

  AvacÈhaÑ JotipÈlo, SugataÑ KassapaÑ tadÈ. 
  Kuto nu bodhi muÓÉassa, bodhi paramadullabhÈ.  

  Tena kammavipÈkena, acariÑ dukkaraÑ bahuÑ. 
  ChabbassÈnuruvelÈyaÑ, tato bodhimapÈpuÓiÑ.  

  NÈhaÑ etena maggena, pÈpuÓiÑ bodhimuttamaÑ. 
  Kummaggena gavesissaÑ, pubbakammena vÈrito. 

  PuÒÒapÈpaparikkhÊÓo, sabbasantÈpavajjito. 
  Asoko anupÈyÈso, nibbÈyissamanÈsavoti2. 

 DutiyapaÒhe–abbhakkhÈnanti abhi akkhÈnaÑ paribhÈsanaÑ. AtÊte kira 
bodhisatto suddakule jÈto apÈkaÔo appasiddho MunÈÄi nÈma dhutto hutvÈ 
paÔivasati, tadÈ mahiddhiko mahÈnubhÈvo Surabhi nÈma Paccekabuddho 
kenaci karaÓÊyena tassa samÊpaÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi, so taÑ disvÈva “dussÊlo 
pÈpadhammo ayaÑ samaÓo”ti-ÈdinÈ abbhÈcikkhi. So tena akusalanissandena 
narakÈdÊsu anekavassasahassÈni dukkhamanubhavitvÈ imasmiÑ 
pacchimattabhÈve yadÈ titthiyÈ paÔhamataraÑ Bhagavato Tusitabhavane 
vasanasamaye ca pÈkaÔÈ hutvÈ sakalajanaÑ vaÒcetvÈ dvÈsaÔÔhidiÔÔhiyo 
dÊpetvÈ vicaranti, tadÈ TusitapurÈ cavitvÈ SakyarÈjakule nibbattitvÈ kamena 
Buddho jÈto. TitthiyÈ s|riyuggamane khajjopanakÈ viya vihatalÈbhasakkÈrÈ 
Bhagavati ÈghÈtaÑ bandhitvÈ vicaranti, tasmiÑ samaye rÈjagahaseÔÔhi 
Ga~gÈya jÈlaÑ bandhitvÈ kÊÄanto rattacandanaghaÔikaÑ disvÈ amhÈkaÑ 
gehe candanÈni bah|ni3, imaÑ bhamaÑ ÈropetvÈ tena 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 341 piÔÔhe SuttanipÈte. 2. Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. AmhÈkaÑ gehe rattacandanÈni bah|nÊti (?) 
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bhamakÈrehi pattaÑ likhÈpetvÈ veÄuparamparÈya laggetvÈ “ye imaÑ pattaÑ 
iddhiyÈ ÈgantvÈ gaÓhanti, tesaÑ bhattiko bhavissÈmÊ”ti bheriÑ carÈpesi. 

 TadÈ titthiyÈ “naÔÔhamhÈ dÈni naÔÔhamhÈ dÈnÊ”ti mantetvÈ NigaÓÔho 
NÈÔaputto sakaparisaÑ evamÈha “ahaÑ veÄusamÊpaÑ gantvÈ ÈkÈse 
ulla~ganÈkÈraÑ karomi, ‘tumhe chavadÈrumayaÑ pattaÑ paÔicca mÈ iddhiÑ 
karothÈ’ti maÑ khandhe gahetvÈ vÈrethÈ”ti, te tathÈ gantvÈ tathÈ akaÑsu. 

 TadÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo ca MoggallÈno ca tigÈvute 
selapabbatamatthake ÔhatvÈ piÓÉapÈtagaÓhanatthÈya cÊvaraÑ pÈrupantÈ taÑ 
kolÈhalaÑ suÓiÑsu. Tesu MoggallÈno PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ “tvaÑ ÈkÈsena 
gantvÈ taÑ pattaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. So “bhante tumheyeva BhagavatÈ 
iddhimantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapitÈ, tumheva gaÓhathÈ”ti Èha. TathÈpi “mayÈ 
ÈÓatto tvameva gaÓhÈhÊ”ti ÈÓatto attanÈ ÔhitaÑ tigÈvutaÑ selapabbataÑ 
pÈdatale laggetvÈ ukkhaliyÈ pidhÈnaÑ viya sakalarÈjagahanagaraÑ chÈdesi, 
tadÈ nagaravÈsino phaÄikapabate ÈvutaÑ rattasuttamiva taÑ theraÑ passitvÈ 
“bhante BhÈradvÈja amhe rakkhathÈ”ti ugghosayiÑsu, bhÊtÈ suppÈdÊni sÊse 
akaÑsu, tadÈ thero taÑ pabbataÑ ÔhitaÔÔhÈne vissajjetvÈ iddhiyÈ gantvÈ taÑ 
pattaÑ aggahesi, tadÈ nagaravÈsino mahÈkolÈhalamakaÑsu. 

 BhagavÈ VeÄuvanÈrÈme nisinno taÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ eso saddo”ti 
ŒnandaÑ pucchi. “BhÈradvÈjena bhante pattassa gahitattÈ santuÔÔhÈ 
nagaravÈsino ukkuÔÔhisaddamakaÑs|”ti Èha. TadÈ BhagavÈ ÈyatiÑ 
par|pavÈdamocanatthaÑ taÑ pattaÑ ÈharÈpetvÈ bhedÈpetvÈ1 
aÒjanupapisanaÑ katvÈ bhikkh|naÑ dÈpesi, dÈpetvÈ ca pana “na bhikkhave 
iddhivikubbanÈ kÈtabbÈ, yo kareyya, Èpatti dukkaÔassÈ”ti2 sikkhÈpadaÑ 
paÒÒÈpesi. 

 Tato titthiyÈ “samaÓena kira Gotamena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ, te jÊvitahetupi taÑ nÈtikkamanti, mayaÑ iddhipÈÔihÈriyaÑ 
karissÈmÈ”ti tattha tattha rÈsibh|tÈ kolÈhalamakaÑsu. Atha rÈjÈ BimbisÈro 
taÑ sutvÈ Bhagavato santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno 
______________________________________________________________ 
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BhagavantamevamÈha “titthiyÈ bhante ‘iddhipÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ’ti 
ugghosentÊ”ti. Ahampi mahÈrÈja karissÈmÊti. Nanu bhante BhagavatÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattanti. Tameva mahÈrÈja pucchissÈmi, 
tavuyyÈne ambaphalÈdÊni khÈdantÈnaÑ “ettako daÓÉo”ti daÓÉaÑ Ôhapento 
tavÈpi ekato katvÈ ÔhapesÊti. Na mayhaÑ bhante daÓÉoti. EvaÑ mahÈrÈja na 
mayhaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ atthÊti. Kattha bhante pÈÔihÈriyaÑ 
bhavissatÊti. SÈvatthiyÈ samÊpe KaÓÉambarukkham|le mahÈrÈjÈti. SÈdhu 
bhante taÑ passissÈmÈti. Tato titthiyÈ “KaÓÉambarukkham|le kira 
pÈÔihÈriyaÑ bhavissatÊ”ti sutvÈ nagarassa sÈmantÈ ambarukkhe chedÈpesuÑ, 
nÈgarÈ mahÈ-a~gaÓaÔÔhÈne maÒcÈtimaÒcaÑ aÔÔÈdayo bandhiÑsu, 
sakalajambudÊpavÈsino rÈsibh|tÈ puratthimadisÈyameva dvÈdasayojanÈni 
pharitvÈ aÔÔhaÑsu. SesadisÈsupi tadanur|penÈkÈrena sannipatiÑsu. 

 BhagavÈpi kÈle sampatte ÈsÈÄhipuÓÓamÈsiyaÑ pÈtova kattabbakiccaÑ 
niÔÔhÈpetvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ nisÊdi, tasmiÑ khaÓe KaÓÉo nÈma 
uyyÈnapÈlo kipillikapuÔe supakkaÑ ambaphalaÑ disvÈ “sacÈhaÑ imaÑ 
raÒÒo dadeyyaÑ, kahÈpaÓÈdisÈraÑ labheyyaÑ, Bhagavato upanÈmite pana 
idhalokaparalokesu sampatti bhavissatÊ”ti Bhagavato upanÈmesi. BhagavÈ 
taÑ paÔiggahetvÈ ŒnandattheraÑ ÈÓÈpesi “imaÑ phalaÑ madditvÈ pÈnaÑ 
dehÊ”ti. Thero tathÈ akÈsi. BhagavÈ ambarasaÑ pivitvÈ ambaÔÔhiÑ 
uyyÈnapÈlassa datvÈ “imaÑ ropehÊ”ti Èha. So vÈlukaÑ viy|hitvÈ taÑ ropesi, 
Œnandatthero kuÓÉikÈya udakaÑ ÈsiÒci, tasmiÑ khaÓe amba~kuro 
uÔÔhahitvÈ mahÈjanassa passantasseva sÈkhÈviÔapapupphaphalapallavabharito 
paÒÒÈyittha. PatitaÑ ambaphalaÑ khÈdantÈ sakalajambudÊpavÈsino khayaÑ 
pÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. 

 Atha BhagavÈ puratthimacakkavÈÄato yÈva pacchimacakkavÈÄaÑ, tÈva 
imasmiÑ cakkavÈÄe mahÈmerumuddhani ratanaca~kamaÑ mÈpetvÈ 
anekaparisÈhi sÊhanÈdaÑ nadÈpento DhammapadaÔÔhakathÈyaÑ1 
vuttanayena mahÈ-iddhipÈÔihÈriyaÑ katvÈ titthiye madditvÈ te vippakÈraÑ 
pÈpetvÈ pÈÔihÊrÈvasÈne purimabuddhÈciÓÓavasena TÈvatiÑsabhavanaÑ 
gantvÈ tattha vassaÑvuÔÔho nirantaraÑ 
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temÈsaÑ abhidhammaÑ desetvÈ mÈtuppamukhÈnaÑ anekadevatÈnaÑ 
sotÈpattimaggÈdhigamanaÑ katvÈ vuÔÔhavasso devorohanaÑ katvÈ 
anekadevabrahmagaÓaparivuto sa~kassapuradvÈraÑ oruyha lokÈnuggahaÑ 
akÈsi. TadÈ Bhagavato lÈbhasakkÈro JambudÊpamajjhottharamÈno 
paÒcamahÈga~gÈ viya ahosi. 

 Atha titthiyÈ parihÊnalÈbhasakkÈrÈ dukkhÊ dummanÈ pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ nisÊdiÑsu, tadÈ tesaÑ upÈsikÈ CiÒcamÈÓavikÈ nÈma ativiya 
r|paggappattÈ te tathÈ nisinne disvÈ “kiÑ bhante evaÑdukkhÊ dummanÈ 
nisinnÈ”ti pucchi. KiÑ pana tvaÑ bhagini appossukkÈsÊti. KiÑ bhanteti. 
Bhagini samaÓassa Gotamassa uppÈdakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ 
hatalÈbhasakkÈrÈ, nagaravÈsino amhe na kiÒci maÒÒantÊti. MayÈ ettha kiÑ 
kÈtabbanti. TayÈ samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetuÑ vaÔÔatÊti. SÈ “na 
mayhaÑ bhÈro”ti vatvÈ tattha ussÈhaÑ karontÊ vikÈle JetavanavihÈraÑ 
gantvÈ titthiyÈnaÑ upassaye vasitvÈ pÈto nagaravÈsÊnaÑ gandhÈdÊni gahetvÈ 
BhagavantaÑ vandanatthÈya gamanasamaye JetavanÈ viya nikkhantÈ, 
“kattha sayitÈ”ti puÔÔhÈ “kiÑ tumhÈkaÑ mama sayitaÔÔhÈnenÈ”ti vatvÈ 
pakkÈmi, sÈ kamena gacchante kÈle pucchitÈ “samaÓenÈhaÑ Gotamena 
ekagandhakuÔiyaÑ sayitvÈ nikkhantÈ”ti Èha. TaÑ bÈlaputhujjanÈ 
saddahiÑsu, paÓÉitÈ sotÈpannÈdayo na saddahiÑsu. EkadivasaÑ sÈ 
dÈrumaÓÉalaÑ udare bandhitvÈ upari rattapaÔaÑ paridahitvÈ gantvÈ 
sarÈjikÈya parisÈya dhammadesanatthÈya nisinnaÑ BhagavantaÑ evamÈha 
“bho samaÓa tvaÑ dhammaÑ desesi, tuyhaÑ paÔicca 
uppannadÈrakagabbhiniyÈ mayhaÑ lasuÓamaricÈdÊni na vicÈresÊ”ti. 
TathÈbhÈvaÑ bhagini tvaÒceva pajÈnÈsi, ahaÒcÈti. SÈ “evameva 
methunasaÑsaggasamayaÑ dveyeva jÈnanti, na aÒÒe”ti Èha. 

 TasmiÑ khaÓe Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. 
Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ dve devaputte ÈÓÈpesi “tumhesu eko 
m|sikavaÓÓaÑ mÈpetvÈ tassÈ dÈrumaÓÉalassa bandhanaÑ chindatu, eko 
vÈtamaÓÉalaÑ samuÔÔhÈpetvÈ pÈrutapaÔaÑ uddhaÑ khipat|”ti. Te gantvÈ 
tathÈ akaÑsu. DÈrumaÓÉalaÑ patamÈnaÑ tassÈ pÈdapiÔÔhiÑ bhindi. 
DhammasabhÈyaÑ sannipatitÈ puthujjanÈ sabbe “are duÔÔhacori tvaÑ 
evar|passa 
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lokattayasÈmino evar|paÑ abbhakkhÈnaÑ akÈsÊ”ti uÔÔhahitvÈ 
ekekamuÔÔhipahÈraÑ datvÈ sabhÈya nÊhariÑsu, dassanÈtikkantÈya pathavÊ 
vivaramadÈsi. TasmiÑ khaÓe AvÊcito jÈlÈ uÔÔhahitvÈ kuladattikena 
rattakambaleneva taÑ acchÈdetvÈ AvÊcimhi pakkhipi, Bhagavato 
lÈbhasakkÈro atirekataro ahosi. Tena vuttaÑ– 

  “SabbÈbhibhussa Buddhassa, Nando1 nÈmÈsi sÈvako. 
  TaÑ abbhakkhÈya niraye, ciraÑ saÑsaritaÑ mayÈ. 

  DasavassasahassÈni, niraye saÑsariÑ ciraÑ. 
  ManussabhÈvaÑ laddhÈhaÑ, abbhakkhÈnaÑ bahuÑ labhiÑ. 

  Tena kammÈvasesena, CiÒcamÈÓavikÈ mamaÑ. 
  AbbhÈcikkhi abh|tena, janakÈyassa aggato”ti2. 

 TatiyapaÒhe–abbhakkhÈnanti abhi akkhÈnaÑ akkosanaÑ. AtÊte kira 
bodhisatto apÈkaÔajÈtiyaÑ uppanno MunÈÄi nÈma dhutto hutvÈ 
dujjanasaÑsaggabalena SurabhiÑ nÈma PaccekabuddhaÑ “dussÊlo 
pÈpadhammo ayaÑ bhikkh|”ti akkosi. So tena akusalena vacÊkammena 
bah|ni vassasahassÈni niraye paccitvÈ imasmiÑ pacchimattabhÈve 
dasapÈramitÈsaÑsiddhibalena Buddho jÈto lÈbhaggayasaggappatto ahosi. 
Puna titthiyÈ ussÈhajÈtÈ “kathaÑ nu kho samaÓassa Gotamassa ayasaÑ 
uppÈdessÈmÈ”ti dukkhÊ dummanÈ nisÊdiÑsu. TadÈ SundarÊ nÈmekÈ 
paribbÈjikÈ te upasa~kamitvÈ vanditvÈ ÔhitÈ tuÓhÊbh|te kiÒci avadante disvÈ 
“kiÑ mayhaÑ doso”ti pucchi. SamaÓena Gotamena amhe viheÔhiyamÈne 
tvaÑ appossukkÈ viharissasi, idaÑ tava dosoti. EvamahaÑ3 tattha kiÑ 
karissÈmÊti. TvaÑ samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetuÑ sakkhissasÊti. 
“SakkhissÈmi ayyÈ”ti vatvÈ tato paÔÔhÈya vuttanayena diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ 
“samaÓena Gotamena ekagandhakuÔiyaÑ sayitvÈ nikkhantÈ”ti vatvÈ akkosati 
paribhÈsati. TitthiyÈpi “passatha bho samaÓassa Gotamassa kamman”ti 
akkosanti paribhÈsanti. VuttaÒhetaÑ– 

  “MunÈÄi nÈmahaÑ dhutto, pubbe aÒÒÈsu jÈtisu. 
  PaccekabuddhaÑ SurabhiÑ, abbhÈcikkhiÑ ad|sakaÑ. 
______________________________________________________________ 
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  Tena kammavipÈkena, niraye saÑsariÑ ciraÑ. 
  Bah| vassasahassÈni, dukkhaÑ vedesi vedanaÑ. 

  Tena kammÈvasesena, idha pacchimake bhave. 
  AbbhÈkkhÈnaÑ mayÈ laddhaÑ, SundarikÈya kÈraÓÈ”ti1. 

 CatutthapaÒhe–abbhakkhÈnaÑ abhi visesena akkosanaÑ 
paribhÈsanaÑ. AtÊte kira bodhisatto brÈhmaÓakule uppanno bahussuto 
bah|hi sakkato p|jito tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante 
vanam|laphalÈhÈro bahumÈÓave mante vÈcento vÈsaÑ kappesi. Eko 
paÒcÈbhiÒÒÈ-aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ tÈpaso tassa santikaÑ agamÈsi. So taÑ 
disvÈva issÈpakato taÑ ad|sakaÑ isiÑ “kÈmabhogÊ kuhako ayaÑ isÊ”ti 
abbhÈcikkhi, attano sisse ca Èha “ayaÑ isi evar|po anÈcÈrako”ti. Tepi 
tatheva2 akkosiÑsu paribhÈsiÑsu. So tena akusalakammavipÈkena 
vassasahassÈni niraye dukkhamanubhavitvÈ imasmiÑ pacchimattabhÈve 
Buddho hutvÈ lÈbhaggayasaggappatto ÈkÈse puÓÓacando viya pÈkaÔo jÈto. 
Tatheva titthiyÈ abbhakkhÈnenapi asantuÔÔhÈ punapi SundariyÈ 
abbhakkhÈnaÑ kÈretvÈ surÈdhutte pakkosÈpetvÈ laÒjaÑ datvÈ “tumhe 
SundariÑ mÈretvÈ JetavanadvÈrasamÊpe mÈlÈkacavarena chÈdethÈ”ti 
ÈÓÈpesuÑ. Te tathÈ kariÑsu. Tato titthiyÈ “SundariÑ na passÈmÈ”ti raÒÒo 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ “pariyesathÈ”ti Èha. Te attanÈ pÈtitaÔÔhÈnato gahetvÈ 
maÒcakaÑ ÈropetvÈ raÒÒo dassetvÈ “passatha bho samaÓassa Gotamassa 
sÈvakÈnaÑ kamman”ti Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca sakalanagare 
avaÓÓaÑ ugghosentÈ vicariÑsu. SundariÑ ÈmakasusÈne aÔÔake ÔhapesuÑ. 
RÈjÈ “SundarimÈrake pariyesathÈ”ti ÈÓÈpesi. TadÈ dhuttÈ suraÑ pivitvÈ 
“tvaÑ SundariÑ mÈresi, tvaÑ mÈresÊ”ti kalahaÑ kariÑsu. RÈjapurisÈ te 
dhutte gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ kiÑ bhaÓe tumhehi SundarÊ mÈritÈti. 
Œma devÈti. Kehi ÈÓattÈti. Titthiyehi devÈti. RÈjÈ titthiye ÈharÈpetvÈ 
bandhÈpetvÈ “gacchatha bhaÓe ‘Buddhassa avaÓÓatthÈya amhehi sayameva 
SundarÊ mÈrÈpitÈ, BhagavÈ tassa sÈvakÈ ca akÈrakÈ’ti ugghosathÈ”ti Èha. Te 
tathÈ 
______________________________________________________________ 
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akaÑsu. SakalanagaravÈsino nikka~khÈ ahesuÑ. RÈjÈ titthiye ca dhutte ca 
mÈrÈpetvÈ chaÉÉÈpeti. Tato Bhagavato bhiyyoso mattÈya lÈbhasakkÈro 
vaÉÉhi. Tena vuttaÑ– 
  “BrÈhmaÓo sutavÈ ÈsiÑ, ahaÑ sakkatap|jito. 
  MahÈvane paÒcasate, mante vÈcemi mÈÓave. 

  TatthÈgato isi bhÊmo, paÒcÈbhiÒÒo mahiddhiko. 
  TaÒcÈhaÑ ÈgataÑ disvÈ, abbhÈcikkhiÑ ad|sakaÑ. 

  TatohaÑ avacaÑ sisse, kÈmabhogÊ ayaÑ isi. 
  Mayhampi bhÈsamÈnassa, anumodiÑsu mÈÓavÈ. 

  Tato mÈÓavakÈ sabbe, bhikkhamÈnaÑ1 kule kule. 
  MahÈjanassa ÈhaÑsu, kÈmabhogÊ ayaÑ isi. 

  Tena kammavipÈkena, paÒcabhikkhusatÈ ime. 
  AbbhakkhÈnaÑ labhuÑ sabbe, SundarikÈya kÈraÓÈ”ti2. 

 PaÒcame paÒhe–silÈvedhoti Èhatacitto silaÑ pavijjhi. AtÊte kira 
bodhisatto ca kaniÔÔhabhÈtÈ ca ekapituputtÈ ahesuÑ. Te pitu accayena dÈse3 
paÔicca kalahaÑ karontÈ aÒÒamaÒÒaÑ viruddhÈ ahesuÑ, bodhisatto attano 
balavabhÈvena kaniÔÔhabhÈtaraÑ ajjhottharitvÈ tassupari pÈsÈÓaÑ pavijjhesi. 
So tena kammavipÈkena narakÈdÊsu anekavassasahassÈni 
dukkhamanubhavitvÈ imasmiÑ pacchimattabhÈve Buddho jÈto. Devadatto 
RÈhulakumÈrassa mÈtulo pubbe serivÈÓijakÈle bodhisattena saddhiÑ vÈÓijo 
ahosi, te ekaÑ paÔÔanagÈmaÑ patvÈ “tvaÑ ekavÊthiÑ gaÓhÈhi, ahampi 
ekavÊthiÑ gaÓhÈmÊ”ti dvepi paviÔÔhÈ. Tesu Devadattassa paviÔÔhavÊthiyaÑ 
jiÓÓaseÔÔhibhariyÈ ca nattÈ ca dveyeva ahesuÑ, tesaÑ mahantaÑ 
suvaÓÓathÈlakaÑ malaggahitaÑ bhÈjanantare ÔhapitaÑ hoti, taÑ 
suvaÓÓathÈlakabhÈvaÑ ajÈnantÊ “imaÑ thÈlakaÑ gahetvÈ piÄandhanaÑ 
dethÈ”ti Èha. So taÑ gahetvÈ s|ciyÈ lekhaÑ kaÉÉhitvÈ 
suvaÓÓathÈlakabhÈvaÑ ÒatvÈ “thokaÑ datvÈ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ gato. 
Atha bodhisattaÑ dvÈrasamÊpaÑ ÈgataÑ disvÈ nattÈ 
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ayye mayhaÑ kacchapuÔaÑ piÄandhanaÑ dethÈti. SÈ taÑ pakkosÈpetvÈ 
nisÊdÈpetvÈ taÑ thÈlakaÑ datvÈ imaÑ gahetvÈ mayhaÑ nattÈya 
kacchapuÔaÑ piÄandhanaÑ dethÈti. Bodhisatto taÑ gahetvÈ 
suvaÓÓathÈlakabhÈvaÑ ÒatvÈ “tena vaÒcitÈ”ti ÒatvÈ attano pasibbakÈya 
Ôhapita-aÔÔhakahÈpaÓe avasesabhaÓÉaÒca datvÈ kacchapuÔaÑ piÄandhanaÑ 
kumÈrikÈya hatthe piÄandhÈpetvÈ agamÈsi. So vÈÓijo punÈgantvÈ pucchi. 
TÈta tvaÑ na gaÓhittha, mayhaÑ putto idaÒcidaÒca datvÈ taÑ gahetvÈ 
gatoti. So taÑ sutvÈva hadayena phÈlitena viya dhÈvitvÈ anubandhi. 
Bodhisatto nÈvaÑ Èruyha pakkhandi. So “tiÔÔha, mÈ palÈyi mÈpalÈyÊ”ti vatvÈ 
“nibbattanibbattabhave taÑ nÈsetuÑ samattho bhaveyyan”ti patthanaÑ 
akÈsi. 

 So patthanÈvasena anekesu jÈtisatasahassesu aÒÒamaÒÒaÑ viheÔhetvÈ 
imasmiÑ attabhÈve Sakyakule nibbattitvÈ kamena Bhagavati sabbaÒÒutaÑ 
patvÈ RÈjagahe viharante AnuruddhÈdÊhi saddhiÑ Bhagavato santikaÑ 
gantvÈ pabbajitvÈ jhÈnalÈbhÊ hutvÈ pÈkaÔo BhagavantaÑ varaÑ yÈci “bhante 
sabbo bhikkhusaÑgho piÓÉapÈtikÈdÊni terasa dhuta~gÈni samÈdiyatu, sakalo 
bhikkhusaÑgho mama bhÈro hot|”ti. BhagavÈ na anujÈni. Devadatto veraÑ 
bandhitvÈ parihÊnajjhÈno BhagavantaÑ mÈretukÈmo ekadivasaÑ 
VebhÈrapabbatapÈde Ôhitassa Bhagavato upari Ôhito pabbatak|ÔaÑ 
paviddhesi, Bhagavato ÈnubhÈvena aparo pabbatak|Ôo taÑ patamÈnaÑ 
sampaÔicchi. TesaÑ ghaÔÔanena uÔÔhitÈ papaÔikÈ ÈgantvÈ Bhagavato 
pÈdapiÔÔhiyaÑ pahari. Tena vuttaÑ– 

  “VemÈtubhÈtaraÑ pubbe, dhanahetu haniÑ ahaÑ. 
  PakkhipiÑ giriduggasmiÑ, silÈya ca apiÑsayiÑ.  

  Tena kammavipÈkena, Devadatto silaÑ khipi. 
  A~guÔÔhaÑ piÑsayÊ pÈde, mama pÈsÈÓasakkharÈ”ti1. 

 ChaÔÔhapaÒhe–sakalikÈvedhoti sakalikÈya ghaÔÔanaÑ. AtÊte kira 
bodhisatto ekasmiÑ kule nibbatto daharakÈle mahÈvÊthiyaÑ kÊÄamÈno 
vÊthiyaÑ piÓÉÈya caramÈnaÑ PaccekabuddhaÑ disvÈ “ayaÑ muÓÉako 
samaÓo kuhiÑ gacchatÊ”ti pÈsÈÓasakalikaÑ gahetvÈ tassa pÈdapiÔÔhiyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 348 piÔÔhe. 
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khipi. PÈdapiÔÔhicammaÑ chinditvÈ ruhiraÑ nikkhami. So tena 
pÈpakammena anekavassasahassÈni niraye mahÈdukkhaÑ anubhavitvÈ 
Buddhabh|topi kammapilotikavasena pÈdapiÔÔhiyaÑ 
pÈsÈÓasakalikaghaÔÔanena ruhiruppÈdaÑ labhi. Tena vuttaÑ– 

  “PurehaÑ dÈrako hutvÈ, kÊÄamÈno mahÈpathe. 
  PaccekabuddhaÑ disvÈna, magge sakalikaÑ khipiÑ. 

  1Tena kammavipÈkena, idha pacchimake bhave. 
  VadhatthaÑ maÑ Devadatto, abhimÈre payojayÊ”ti1. 

 SattamapaÒhe–NÈÄÈgirÊti DhanapÈlako hatthÊ mÈraÓatthÈya pesito. 
AtÊte kira bodhisatto hatthigopako hutvÈ nibbatto hatthiÑ Èruyha 
vicaramÈno mahÈpathe PaccekabuddhaÑ disvÈ “kuto Ègacchati2 ayaÑ 
muÓÉako”ti Èhatacitto khilajÈto hatthinÈ ÈsÈdesi. So tena kammena apÈyesu 
anekavassasahassÈni dukkhaÑ anubhavitvÈ pacchimattabhÈve Buddho jÈto. 
Devadatto AjÈtasatturÈjÈnaÑ sahÈyaÑ katvÈ “tvaÑ mahÈrÈja pitaraÑ 
ghÈtetvÈ rÈjÈ hohi, ahaÑ BuddhaÑ mÈretvÈ Buddho bhavissÈmÊ”ti 
saÒÒÈpetvÈ ekadivasaÑ raÒÒo anuÒÒÈtÈya hatthisÈlaÑ gantvÈ “sve tumhe 
NÈÄÈgiriÑ soÄasasurÈghaÔe pÈyetvÈ Bhagavato piÓÉÈya caraÓavelÈyaÑ 
pesethÈ”ti hatthigopake ÈÓÈpesi. SakalanagaraÑ mahÈkolÈhalaÑ ahosi, 
“BuddhanÈgena hatthinÈgassa yuddhaÑ passissÈmÈ”ti ubhato rÈjavÊthiyaÑ 
maÒcÈtimaÒcaÑ bandhitvÈ pÈtova sannipatiÑsu. BhagavÈpi 
katasarÊrapaÔijaggano bhikkhusaÑghaparivuto RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
tasmiÑ khaÓe vuttaniyÈmeneva NÈÄÈgiriÑ vissajjesuÑ. So vÊthicaccarÈdayo 
vidhamento Ègacchati, tadÈ ekÈ itthÊ dÈrakaÑ gahetvÈ vÊthito vÊthiÑ 
gacchati, hatthÊ taÑ itthiÑ disvÈ anubandhi. BhagavÈ “NÈÄÈgiri na taÑ 
hanatthÈya3 pesito, idhÈgacchÈhÊ”ti Èha. So taÑ saddaÑ sutvÈ 
BhagavantÈbhimukho dhÈvi. BhagavÈ aparimÈÓesu cakkavÈÄesu 
anantasattesu pharaÓÈrahaÑ mettaÑ ekasmiÑyeva NÈÄÈgirimhi phari. So 
Bhagavato mettÈya 
______________________________________________________________ 
 1-1. Tena kammavipÈkena, Buddhabh|tassa me sato. Paviddhesi silaÑ tattha, Devadatto 

vighÈÔavÈti. (sabbattha) 
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phuÔo nibbhayo hutvÈ Bhagavato pÈdam|le nipati. BhagavÈ tassa matthake 
hatthaÑ Ôhapesi. TadÈ devabrahmÈdayo acchariyabbhutajÈtacittÈ 
pupphaparÈgÈdÊhi1 p|jesuÑ. Sakalanagare jaÓÓukamattÈ dhanarÈsayo 
ahesuÑ. RÈjÈ “pacchimadvÈre dhanÈni nagaravÈsÊnaÑ hontu, 
puratthimadvÈre dhanÈni rÈjabhaÓÉÈgÈre hont|”ti bheriÑ carÈpesi. Sabbe 
tathÈ kariÑsu. TadÈ NÈÄÈgiri DhanapÈlo nÈma ahosi. BhagavÈ 
VeÄuvanÈrÈmaÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ– 

  “HatthÈroho pure ÈsiÑ, paccekamunimuttamaÑ. 
  PiÓÉÈya vicarantaÑ taÑ, ÈsÈdesiÑ gajenahaÑ. 

  Tena kammavipÈkena, bhanto NÈÄÈgirÊ gajo. 
  Giribbaje puravare, dÈruÓo samupÈgamÊ”ti2. 

 AÔÔhamapaÒhe–satthacchedoti satthena gaÓÉaphÈlanaÑ kuÔhÈrÈya 
satthena chedo. AtÊte kira bodhisatto paccantadese rÈjÈ ahosi, so 
dujjanasaÑsaggavasena paccantadese vÈsavasena ca dhutto sÈhasiko 
ekadivasaÑ khaggahattho pattikova nagare vicaranto nirÈparÈdhe jane 
khaggena phÈlento agamÈsi. So tena pÈpakammavipÈkena bah|ni 
vassasahassÈni niraye paccitvÈ tiracchÈnÈdÊsu dukkhamanubhavitvÈ 
pakkÈvasesena pacchimattabhÈve Buddhabh|topi heÔÔhÈ vuttanayena 
Devadattena khittapÈsÈÓasakkhalikapahÈrena uÔÔhitagaÓÉo ahosi. JÊvako 
mettacittena taÑ gaÓÉaÑ phÈlesi. Vericittassa Devadattassa 
ruhiruppÈdakammaÑ ÈnantarikaÑ ahosi, mettacittassa JÊvakassa 
gaÓÉaphÈlanaÑ puÒÒameva3 ahosi. Tena vuttaÑ– 

  “RÈjÈhaÑ pattiko4 ÈsiÑ, sattiyÈ purise5 haniÑ. 
  Tena kammavipÈkena, niraye paccisaÑ bhusaÑ. 

  Kammuno tassa sesena, idÈni sakalaÑ mama. 
  PÈde chaviÑ pakappesi, na hi kammaÑ vinassatÊ”ti.6 

 Navame paÒhe–sÊsadukkhanti sÊsÈbÈdho sÊsavedanÈ. AtÊte kira 
bodhisatto KevaÔÔagÈme KevaÔÔo hutvÈ nibbatti. So ekadivasaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PubbamparÈbharaÓÈdÊhi (Ka) 2. Khu 3. 348 piÔÔhe. 3. PuÒÒakammaÑ (SÊ) 
 4. Patthivo (PÈÄiyaÑ) 5. PurisaÑ (PÈÄiyaÑ) 6. Khu 3. 349 piÔÔhe. 
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kevaÔÔapurisehi saddhiÑ macchamÈraÓaÔÔhÈnaÑ gantvÈ macche mÈrente 
disvÈ tattha somanassaÑ uppÈdesi, sahagatÈpi tatheva somanassaÑ 
uppÈdayiÑsu. So tena akusalakammena caturÈpÈye dukkhamanubhavitvÈ 
imasmiÑ pacchimattabhÈve tehi purisehi saddhiÑ SakyarÈjakule nibbattitvÈ 
kamena BuddhattaÑ pattopi sayaÑ sÊsÈbÈdhaÑ paccanubhosi. Te ca 
SakyarÈjÈno DhammapadaÔÔhakathÈyaÑ1 vuttanayena ViÉaÉ|bhasa~gÈme 
sabbe vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu. Tena vuttaÑ– 

  “AhaÑ KevaÔÔagÈmasmiÑ, ahuÑ kevaÔÔadÈrako. 
  Macchake ghÈtite disvÈ, janayiÑ somanassakaÑ. 

  Tena kammavipÈkena, sÊsadukkhaÑ ah| mama. 
  Sabbe sakkÈ ca haÒÒiÑsu, yadÈ hani ViÔaÔ|bho2”ti3. 

 DasamapaÒhe–yavakhÈdananti VeraÒjÈyaÑ yavataÓÉulakhÈdanaÑ. 
AtÊte kira bodhisatto aÒÒatarasmiÑ kule nibbatto jÈtivasena ca 
andhabÈlabhÈvena ca Phussassa Bhagavato sÈvake madhurannapÈne 
sÈlibhojanÈdayo ca bhuÒjamÈne disvÈ “are muÓÉakasamaÓÈ yavaÑ khÈdatha 
mÈ sÈlibhojanaÑ bhuÒjathÈ”ti akkosi. So tena akusalakammavipÈkena 
anekavassasahassÈni caturÈpÈye dukkhamanubhavitvÈ imasmiÑ 
pacchimattabhÈve kamena BuddhattaÑ patvÈ lokasa~gahaÑ karonto 
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu caritvÈ ekasmiÑ samaye 
VeraÒjabrÈhmaÓagÈmasamÊpe sÈkhÈviÔapasampannaÑ 
Pucimandarukkham|laÑ pÈpuÓi. VeraÒjabrÈhmaÓo BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ anekapariyÈyena BhagavantaÑ jinituÑ asakkonto sotÈpanno 
hutvÈ “bhante idheva vassaÑ upagantuÑ vaÔÔatÊ”ti Èrocesi. BhagavÈ 
tuÓhÊbhÈvena adhivÈsesi. Atha punadivasato paÔÔhÈya mÈro pÈpimÈ 
sakalaveraÒjabrÈhmaÓagÈmavÈsÊnaÑ mÈrÈvaÔÔanaÑ akÈsi. PiÓÉÈya 
paviÔÔhassa Bhagavato mÈrÈvaÔÔanavasena ekopi kaÔacchubhikkhÈmattaÑ 
dÈtÈ nÈhosi. BhagavÈ tucchapattova bhikkhusaÑghaparivuto punÈgaÒchi. 
TasmiÑ evaÑ Ègate tattheva nivuÔÔhÈ assavÈÓijÈ taÑ divasaÑ dÈnaÑ datvÈ 
tato paÔÔhÈya BhagavantaÑ paÒcasatabhikkhuparivÈraÑ nimantetvÈ 
paÒcannaÑ assasatÈnaÑ bhattato vibhÈgaÑ katvÈ yavaÑ koÔÔetvÈ 
bhikkh|naÑ pattesu 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammapada-®Ôha 1. 226 piÔÔhÈdÊsu. 2. ViÉÉ|Éabhena (SÊ, I) 
 3. Khu 3. 349 piÔÔhe. 
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pakkhipiÑsu, sakalassa sahassacakkavÈÄadevatÈ SujÈtÈya 
pÈyÈsapacanadivase viya dibbojaÑ pakkhipiÑsu. BhagavÈ paribhuÒji, evaÑ 
temÈsaÑ yavaÑ paribhuÒji. TemÈsaccayena mÈrÈvaÔÔane vigate 
pavÈraÓÈdivase VeraÒjo brÈhmaÓo saritvÈ mahÈsaÑvegappatto 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ vanditvÈ 
khamÈpesi. Tena vuttaÑ– 

  “PhussassÈhaÑ pÈvacane, sÈvake paribhÈsayiÑ. 
  YavaÑ khÈdatha bhuÒjatha, mÈ ca bhuÒjatha sÈlayo. 

  Tena kammavipÈkena, temÈsaÑ khÈditaÑ yavaÑ. 
  Nimantito brÈhmaÓena, VeraÒjÈyaÑ vasiÑ tadÈ”ti1. 

 EkÈdasamapaÒhe–piÔÔhidukkhanti piÔÔhi-ÈbÈdho. AtÊte kira bodhisatto 
gahapatikule nibbatto thÈmasampanno kiÒci rassadhÈtuko ahosi. Tena 
samayena eko mallayuddhayodho sakalajambudÊpe gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu 
mallayuddhe vattamÈne purise pÈtetvÈ jayappatto kamena bodhisattassa 
vasananagaraÑ patvÈ tasmimpi jane pÈtetvÈ gantumÈraddho. TadÈ 
bodhisatto “mayhaÑ vasanaÔÔhÈne esa jayaÑ patvÈ gacchatÊ”ti tattha 
nagaramaÓÉalamÈgamma appoÔetvÈ Ègaccha mayÈ saddhiÑ yujjhitvÈ 
gacchÈti. So hasitvÈ “ahaÑ mahante purise pÈtesiÑ, ayaÑ rassadhÈtuko 
vÈmanako mama ekahatthassÈpi nappahotÊ”ti appoÔetvÈ naditvÈ Ègacchi. Te 
ubhopi aÒÒamaÒÒaÑ hatthaÑ parÈmasiÑsu, bodhisatto taÑ ukkhipitvÈ ÈkÈse 
bhamitvÈ bh|miyaÑ pÈtento khandhaÔÔhiÑ bhinditvÈ pÈtesi. 
SakalanagaravÈsino ukkuÔÔhiÑ karontÈ appoÔetvÈ vatthÈbharaÓÈdÊhi 
bodhisattaÑ p|jesuÑ. Bodhisatto taÑ mallayodhaÑ ujuÑ sayÈpetvÈ2 
khandhaÔÔhiÑ ujukaÑ katvÈ “gaccha ito paÔÔhÈya evar|paÑ mÈ karosÊ”ti 
vatvÈ uyyojesi. So tena kammavipÈkena nibbattanibbattabhave sarÊrasÊsÈdi3 
dukkhamanubhavitvÈ imasmiÑ pacchimattabhÈve Buddhabh|topi 
piÔÔhirujÈdidukkhamanubhosi. TasmÈ kadÈci piÔÔhidukkhe uppanne 
SÈriputtamoggallÈne “ito paÔÔhÈya dhammaÑ desethÈ”ti vatvÈ sayaÑ 
sugatacÊvaraÑ paÒÒÈpetvÈ sayati, kammapilotikaÑ nÈma Buddhamapi na 
muÒcati. VuttaÒhetaÑ– 
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  “Nibbuddhe vattamÈnamhi, mallaputtaÑ niheÔhayiÑ. 
  Tena kammavipÈkena, piÔÔhidukkhaÑ ah| mamÈ”ti1. 

 DvÈdasamapaÒhe–atisÈroti lohitapakkhandikÈvirecanaÑ. AtÊte kira 
bodhisatto gahapatikule nibbatto vejjakammena jÊvikaÑ kappesi. So ekaÑ 
seÔÔhiputtaÑ rogena vicchitaÑ2 tikicchanto bhesajjaÑ katvÈ tikicchitvÈ tassa 
deyyadhammadÈne pamÈdamÈgamma aparaÑ osadhaÑ datvÈ 
vamanavirecanaÑ akÈsi. SeÔÔhi bahudhanaÑ adÈsi. So tena kammavipÈkena 
nibbattanibbattabhave lohitapakkhandikÈbÈdhena vicchito3 ahosi. 
Imasmimpi pacchimattabhÈve parinibbÈnasamaye Cundena kammÈraputtena 
pacitas|karamaddavassa sakalacakkavÈÄadevatÈhi pakkhittadibbojena 
ÈhÈrena saha bhuttakkhaÓe lohitapakkhandikÈvirecanaÑ ahosi. 
KoÔisatasahassÈnaÑ hatthÊnaÑ4 balaÑ khayamagamÈsi. BhagavÈ 
visÈkhapuÓÓamÈyaÑ KusinÈrÈyaÑ parinibbÈnatthÈya gacchanto anekesu 
ÔhÈnesu nisÊdanto pipÈsito pÈnÊyaÑ pivitvÈ mahÈdukkhena KusinÈraÑ patvÈ 
pacc|sasamaye parinibbÈyi. KammapilotikaÑ evar|paÑ lokattayasÈmimpi 
na vijahati. Tena vuttaÑ– 

  “Tikicchako ahaÑ ÈsiÑ, seÔÔhiputtaÑ virecayiÑ. 
  Tena kammavipÈkena, hoti pakkhandikÈ mamÈti. 

  EvaÑ jino viyÈkÈsi, bhikkhusaÑghassa aggato. 
  SabbÈbhiÒÒÈbalappatto, Anotatte mahÈsare”ti1. 

 EvaÑ paÔiÒÒÈtapaÒhÈnaÑ mÈtikÈÔhapanavasena akusalÈpadÈnaÑ 
samattaÑ nÈma hotÊti vuttaÑ itthiÑ sudanti itthaÑ iminÈ pakÈrena heÔÔhÈ 
vuttanayena. Sudanti nipÈto padap|raÓatthe Ègato. BhagavÈ 
bhÈgyasampanno p|ritapÈramimahÈsatto– 

  “BhÈgyavÈ BhaggavÈ yutto, Bhagehi ca vibhattavÈ. 
  BhattavÈ vantagamano, bhavesu BhagavÈ tato”ti– 

evamÈdiguÓayutto devÈtidevo sakkÈtisakko brahmÈtibrahmÈ 
BuddhÈtibuddho so MahÈkÈruÓiko BhagavÈ attano BuddhacariyaÑ 
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BuddhakÈraÓaÑ sambhÈvayamÈno pÈkaÔaÑ kurumÈno BuddhÈpadÈniyaÑ 
nÈma BuddhakÈraÓapakÈsakaÑ nÈma dhammapariyÈyaÑ dhammadesanaÑ 
suttaÑ abhÈsittha kathesÊti. 

Iti VisuddhajanavilÈsiniyÈ ApadÈnaÔÔhakathÈya 

Buddha-apadÈnasaÑvaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
2. Paccekabuddha-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Tato anantaraÑ apadÈnaÑ sa~gÈyanto “PaccekabuddhÈpadÈnaÑ Èvuso 
Œnanda BhagavatÈ kattha paÒÒattan”ti puÔÔho “atha PaccekabuddhÈpadÈnaÑ 
suÓÈthÈ”ti Èha. TesaÑ apadÈnattho heÔÔhÈ vuttoyeva.  
 
 83. “SuÓÈthÈ”ti vuttapadaÑ uppattinibbattivasena pakÈsento 
“TathÈgataÑ Jetavane vasantan”ti-ÈdimÈha. Tattha JetakumÈrassa 
nÈmavasena tathÈsaÒÒite vihÈre cat|hi iriyÈpathavihÈrehi dibbabrahma-
ariyavihÈrehi vÈ vasantaÑ viharantaÑ yathÈ purimakÈ Vipassi-Èdayo 
BuddhÈ samattiÑsapÈramiyo p|retvÈ ÈgatÈ, tathÈ amhÈkampi BhagavÈ 
Ègatoti TathÈgato. TaÑ TathÈgataÑ Jetavane vasantanti sambandho. 
VedehamunÊti VedeharaÔÔhe jÈtÈ vedehÊ, vedehiyÈ putto Vedehiputto. 
MonaÑ vuccati ÒÈÓaÑ, tena ito gato pavattoti Muni. Vedehiputto ca so 
Muni ceti “VedehiputtamunÊ”ti vattabbe “vaÓÓÈgamo”ti-ÈdinÈ niruttinayena 
ikÈrassa attaÑ puttasaddassa ca lopaÑ katvÈ “VedehamunÊ”ti vuttaÑ. 
“EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ satimantÈnaÑ 
dhitimantÈnaÑ gatimantÈnaÑ bahussutÈnaÑ upaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ 
Œnando”ti1 etadagge Ôhapito ÈyasmÈ Œnando nata~go namanakÈya~go 
aÒjaliko hutvÈ “bhante PaccekabuddhÈ nÈma kÊdisÈ hontÊ”ti apucchÊti 
sambandho. Te PaccekabuddhÈ kehi hetubhi kehi kÈraÓehi bhavanti 
uppajjanti. VÊrÈti BhagavantaÑ Èlapati. 
 
 84-85. Tato paraÑ vissajjitÈkÈraÑ dassento “tadÈha sabbaÒÒuvaro 
mahesÊ”ti-ÈdimÈha. SabbaÑ atÊtÈdibhedaÑ hatthÈmalakaÑ viya 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 
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jÈnÈtÊti sabbaÒÒ|, sabbaÒÒ| ca so varo uttamo ceti sabbaÒÒuvaro. 
MahantaÑ sÊlakkhandhaÑ samÈdhikkhandhaÑ paÒÒÈkkhandhaÑ 
vimuttikkhandhaÑ mahantaÑ vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ esati 
gavesatÊti mahesi. ŒnandabhaddaÑ madhurena sarena tadÈ tasmiÑ 
pucchitakÈle Èha kathesÊti sambandho. Bho Œnanda ye PaccekabuddhÈ 
pubbabuddhesu pubbesu atÊtabuddhesu katÈdhikÈrÈ katapuÒÒasambhÈrÈ 
JinasÈsanesu aladdhamokkhÈ appattanibbÈnÈ, te sabbe PaccekabuddhÈ dhÊrÈ 
idha imasmiÑ loke saÑvegamukhena ekapuggalaÑ padhÈnaÑ katvÈ 
PaccekabuddhÈ jÈtÈti attho. SutikkhapaÒÒÈ suÔÔhu tikkhapaÒÒÈ. VinÈpi 
Buddhehi BuddhÈnaÑ ovÈdÈnusÈsanÊhi rahitÈ api. Parittakenapi 
appamattakenapi ÈrammaÓena paccekabodhiÑ paÔi ekkaÑ bodhiÑ 
SammÈsambuddhÈnantaraÑ bodhiÑ anupÈpuÓanti paÔivijjhanti. 
 
 86. Sabbamhi lokamhi sakalasmiÑ lokattaye mamaÑ ÔhapetvÈ maÑ 
vihÈya Paccekabuddhehi samova sadiso eva natthi, tesaÑ MahÈmunÊnaÑ1 
PaccekabuddhÈnaÑ imaÑ vaÓÓaÑ imaÑ guÓaÑ padesamattaÑ 
sa~khepamattaÑ ahaÑ tumhÈkaÑ sÈdhu sÈdhukaÑ vakkhÈmi kathessÈmÊti 
attho. 
 
 87. AnÈcariyakÈ hutvÈ sayameva BuddhÈnaÑ attanÈva paÔividdhÈnaÑ 
isÊnaÑ antare mahÈ-isÊnaÑ madh|vakhuddaÑ khuddakamadhupaÔalaÑ iva 
sÈdh|ni madhurÈni vÈkyÈni udÈnavacanÈni anuttaraÑ uttaravirahitaÑ 
bhesajaÑ osadhaÑ nibbÈnaÑ patthayantÈ icchantÈ sabbe tumhe 
supasannacittÈ suppasannamanÈ suÓÈtha manasi karothÈti attho. 
 
 88-89. PaccekabuddhÈnaÑ samÈgatÈnanti rÈsibh|bhÈnaÑ uppannÈnaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ. AriÔÔho, UpariÔÔho, Tagarasikhi, YasassÊ, Sudassano, 
PiyadassÊ, GandhÈro, PiÓÉolo, UpÈsabho, Nitho2, Tatho, SutavÈ, BhÈvitatto, 
Sumbho, Subho, Methulo, AÔÔhamo, Sumedho, AnÊgho, SudÈÔho3, Hi~gu, 
Hi~go, DvejÈlino, AÔÔhako, Kosalo, SubÈhu, Upanemiso, Nemiso, 
Santacitto, Sacco, Tatho, Virajo, PaÓÉito, KÈlo, UpakÈlo, Vijito, Jito, A~go, 
Pa~go, Guttijjito, PassÊ, JahÊ, UpadhiÑ, Dukkham|laÑ, AparÈjito, 
Sarabha~go, 
______________________________________________________________ 
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LomahaÑso, Ucca~gamÈyo, Asito, AnÈsavo, Manomayo, MÈnacchido, 
BandhumÈ, TadÈdhimutto, Vimalo, KetumÈ, Kotumbara~go, MÈta~go, 
Ariyo, Accuto, AccutagÈmi, ByÈmako, Suma~galo, Dibbilo cÈti-ÈdÊnaÑ 
PaccekabuddhasatÈnaÑ yÈni apadÈnÈni paramparaÑ paccekaÑ byÈkaraÓÈni 
yo ca ÈdÊnavo yaÒca virÈgavatthuÑ anallÊyanakÈraÓaÑ yathÈ ca yena 
kÈraÓena bodhiÑ anupÈpuÓiÑsu catumaggaÒÈÓaÑ paccakkhaÑ kariÑsu. 
SarÈgavatthus|ti suÔÔhu allÊyitabbavatth|su vatthukÈmakilesakÈmesu 
virÈgasaÒÒÊ virattasaÒÒavanto rattamhi lokamhi allÊyanasabhÈvaloke 
virattacittÈ anallÊyanamanÈ hitvÈ papaÒceti rÈgo papaÒcaÑ doso papaÒcaÑ 
sabbakilesÈ papaÒcÈti papaÒcasa~khÈte kilese hitvÈ jiya phanditÈnÊ1ti 
phanditÈni dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni jinitvÈ tatheva tena kÈraÓena evaÑ bodhiÑ 
anupÈpuÓiÑsu paccekabodhiÒÈÓaÑ paccakkhaÑ kariÑs|ti attho. 
 
 90-91. Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉanti 
tajjanaphÈlanavadhabandhanaÑ nidhÈya ÔhapetvÈ tesaÑ sabbasattÈnaÑ 
antare aÒÒataraÑ kaÒci ekampi sattaÑ aviheÔhayaÑ aviheÔhayanto 
adukkhÈpento mettena cittena “sabbe sattÈ sukhitÈ hont|”ti mettÈsahagatena 
cetasÈ hitÈnukampÊ hitena anukampanasabhÈvo. Atha vÈ sabbesu bh|tesu 
nidhÈya daÓÉanti sabbes|ti sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ asesaÑ 
nissesaÑ pariyÈdiyanavacanametaÑ. Bh|tes|ti bh|tÈ vuccanti tassÈ ca 
thÈvarÈ ca. YesaÑ tasiÓÈ taÓhÈ appahÊnÈ, yesaÒca bhayabheravÈ appahÊnÈ, 
te tasÈ. KiÑ kÈraÓÈ vuccanti tasÈ? Tasanti uttasanti paritasanti bhÈyanti 
santÈsaÑ Èpajjanti, taÑ kÈraÓÈ vuccanti tasÈ. YesaÑ tasiÓÈ taÓhÈ pahÊnÈ, 
yesaÒca bhayabheravÈ pahÊnÈ, te thÈvarÈ. KiÑ kÈraÓÈ vuccanti thÈvarÈ? 
Thiranti na tasanti na uttasanti na paritasanti na bhÈyanti na santÈsaÑ 
Èpajjanti, taÑ kÈraÓÈ vuccanti thÈvarÈ. 

 Tayo daÓÉÈ kÈyadaÓÉo, vacÊdaÓÉo, manodaÓÉoti. TividhaÑ 
kÈyaduccaritaÑ kÈyadaÓÉo, catubbidhaÑ vacÊduccaritaÑ vacÊdaÓÉo, 
tividhaÑ manoduccaritaÑ manodaÓÉo. Sabbesu sakalesu bh|tesu sattesu 
taÑ tividhaÑ daÓÉaÑ nidhÈya nidahitvÈ oropayitvÈ samoropayitvÈ 
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nikkhipitvÈ paÔippassambhetvÈ hiÑsanatthaÑ agahetvÈti sabbesu bh|tesu 
nidhÈya daÓÉaÑ. AviheÔhayaÑ aÒÒatarampi tesanti ekamekampi sattaÑ 
pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ anduyÈ vÈ rajjuyÈ vÈ 
aviheÔhayanto, sabbepi satte pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ 
anduyÈ vÈ rajjuyÈ vÈ aviheÔhayaÑ aviheÔhayanto aÒÒatarampi tesaÑ. Na 
puttamiccheyya kuto sahÈyanti nÈti paÔikkhepo. Puttanti cattÈro puttÈ atrajo 
putto, khettajo, dinnako, antevÈsiko putto. SahÈyanti sahÈyo vuccati yena 
saha ÈgamanaÑ phÈsu, gamanaÑ phÈsu, ÔhÈnaÑ phÈsu, nisajjÈ phÈsu, 
ÈlapanaÑ phÈsu, sallapanaÑ phÈsu, samullapanaÑ phÈsu. Na 
puttamiccheyya kuto sahÈyanti puttampi na iccheyya na sÈdiyeyya na 
pattheyya na pihayeyya nÈbhijappeyya, kuto mittaÑ vÈ sandiÔÔhaÑ vÈ 
sambhattaÑ vÈ sahÈyaÑ vÈ iccheyya sÈdiyeyya pattheyya pihayeyya 
abhijappeyyÈti na puttamiccheyya kuto sahÈyaÑ. Eko care 
khaggavisÈÓakappoti so paccekasambuddho pabbajjÈsa~khÈtena eko, 
adutiyaÔÔhena eko, taÓhÈya pahÈnaÔÔhena1 eko, ekantavÊtarÈgoti eko, 
ekantavÊtadosoti eko, ekantavÊtamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, 
ekÈyanamaggaÑ gatoti eko, eko anuttaraÑ paccekasambodhiÑ 
abhisambuddhoti eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho pabbajjÈsa~khÈtena eko? So hi 
paccekasambuddho sabbaÑ gharÈvÈsapalibodhiÑ chinditvÈ 
puttadÈrapalibodhaÑ chinditvÈ ÒÈtipalibodhaÑ mittÈmaccapalibodhaÑ 
sannidhipalibodhaÑ chinditvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ nikkhamma anagÈriyaÑ pabbajitvÈ akiÒcanabhÈvaÑ2 
upagantvÈ ekova carati viharati iriyati vattati pÈleti yapeti yÈpetÊti evaÑ so 
paccekasambuddho pabbajjÈsa~khÈtena eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho adutiyaÔÔhena eko? So evaÑ pabbajito 
samÈno eko araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevati appasaddÈni 
appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni paÔisallÈnasÈruppÈni. 
So eko tiÔÔhati, eko gacchati, eko nisÊdati, eko seyyaÑ kappeti, eko gÈmaÑ 
piÓÉÈya pavisati, eko paÔikkamati, eko 
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raho nisÊdati, eko ca~kamati, eko carati viharati iriyati vattati pÈleti yapeti 
yÈpetÊti evaÑ so adutiyaÔÔhena eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho taÓhÈya pahÈnaÔÔhena eko? So eko 
adutiyo appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto mahÈpadhÈnaÑ padahanto 
mÈraÑ sasenakaÑ namuciÑ kaÓhaÑ pamattabandhuÑ vidhametvÈ ca 
taÓhÈjÈliniÑ visaritaÑ visattikaÑ pajahi vinodesi byantiÑ akÈsi anabhÈvaÑ 
gamesi. 

  TaÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈna saÑsaraÑ. 
  ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, saÑsÈraÑ nÈtivattati. 

  EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, taÓhaÑ dukkhassa sambhavaÑ. 
  VÊtataÓho anÈdÈno, sato bhikkhu paribbajeti1. 

EvaÑ so paccekasambuddho taÓhÈya pahÈnaÔÔhena eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho ekantavÊtarÈgoti eko? RÈgassa pahÊnattÈ 
ekantavÊtarÈgoti eko, dosassa pahÊnattÈ ekantavÊtadosoti eko, mohassa 
pahÊnattÈ ekantavÊtamohoti eko, kilesÈnaÑ pahÊnattÈ ekantanikkilesoti eko, 
evaÑ so paccekasambuddho ekantavÊtarÈgoti eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho ekÈyanamaggaÑ gatoti eko? 
EkÈyanamaggo vuccati cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro 
iddhipÈdÈ paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko 
maggo.  

  EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ, 
  MaggaÑ pajÈnÈti hitÈnukampÊ. 
  Etena maggena tariÑsu pubbe, 
  Tarissanti ye ca taranti oghanti2. 

EvaÑ so ekÈyanamaggaÑ gatoti eko. 

 KathaÑ so paccekasambuddho eko anuttaraÑ paccekasambodhiÑ 
abhisambuddhoti eko? Bodhi vuccati cat|su maggesu ÒÈÓaÑ3. PaÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 201. 268; Khu 7. 362 piÔÔhesu. 2. SaÑ 3. 146; Khu 7. 362 piÔÔhesu. 
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paÒÒÈbalaÑ dhammavicayasambojjha~go vÊmaÑsÈ vipassanÈ sammÈdiÔÔhi. 
So paccekasambuddho tena paccekabodhiÒÈÓena “sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti 
bujjhi, “sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti bujjhi, “sabbe dhammÈ anattÈ”ti bujjhi. 
“AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti bujjhi, “sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti bujjhi, 
“viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti bujjhi, “nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti 
bujjhi, “saÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti bujjhi, “phassapaccayÈ vedanÈ”ti 
bujjhi, “vedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti bujjhi, “taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti bujjhi, 
“upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti bujjhi, “bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti bujjhi, “jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓan”ti bujjhi. “AvijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti bujjhi, 
“sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti bujjhi -pa- “bhavanirodhÈ 
jÈtinirodho”ti bujjhi, “jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti bujjhi. “IdaÑ 
dukkhan”ti bujjhi, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti bujjhi, “ayaÑ 
dukkhanirodho”ti bujjhi, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminipaÔipadÈ”ti bujjhi. 
“Ime ÈsavÈ”ti bujjhi, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti bujjhi -pa- “paÔipadÈ”ti 
bujjhi. “Ime dhammÈ abhiÒÒeyyÈ”ti bujjhi, “ime dhammÈ pahÈtabbÈ”ti 
bujjhi, “ime dhammÈ sacchikÈtabbÈ”ti bujjhi, “ime dhammÈ bhÈvetabbÈ”ti 
bujjhi. ChannaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca bujjhi, paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
samudayaÒca -pa- nissaraÓaÒca bujjhi, catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca bujjhi, 
“yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti bujjhi. 

 Atha vÈ yaÑ bujjhitabbaÑ anubujjhitabbaÑ paÔibujjhitabbaÑ 
sambujjhitabbaÑ adhigantabbaÑ phassitabbaÑ sacchikÈtabbaÑ, sabbaÑ taÑ 
tena paccekabodhiÒÈÓena bujjhi anubujjhi paÔibujjhi sambujjhi adhigaÒchi 
phassesi sacchÈkÈsÊti evaÑ so paccekasambuddho eko anuttaraÑ 
paccekasambodhiÑ abhisambuddhoti eko. 

 Careti aÔÔha cariyÈyo1–iriyÈpathacariyÈ, ÈyatanacariyÈ, saticariyÈ, 
samÈdhicariyÈ, ÒÈÓacariyÈ, maggacariyÈ, patticariyÈ, lokatthacariyÈ. 
IriyÈpathacariyÈti cat|su iriyÈpathesu. ŒyatanacariyÈti chasu 
ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu. SaticariyÈti cat|su satipaÔÔhÈnesu. 
SamÈdhicariyÈti cat|su jhÈnesu. ©ÈÓacariyÈti cat|su ariyasaccesu. 
MaggacariyÈti cat|su ariyamaggesu. PatticariyÈti  
______________________________________________________________ 
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cat|su sÈmaÒÒaphalesu. LokatthacariyÈti TathÈgatesu arahantesu 
SammÈsambuddhesu, padesato paccekasambuddhesu padesato sÈvakesu. 

 IriyÈpathacariyÈ ca paÓidhisampannÈnaÑ, ÈyatanacariyÈ ca indriyesu 
guttadvÈrÈnaÑ, saticariyÈ ca appamÈdavihÈrÊnaÑ, samÈdhicariyÈ ca 
adhicittamanuyuttÈnaÑ, ÒÈÓacariyÈ ca buddhisampannÈnaÑ, maggacariyÈ ca 
sammÈpaÔipannÈnaÑ, patticariyÈ ca adhigataphalÈnaÑ, lokatthacariyÈ ca 
TathÈgatÈnaÑ arahantÈnaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ, padesato 
paccekasambuddhÈnaÑ padesato sÈvakÈnaÑ, imÈ aÔÔha cariyÈyo. 

 AparÈpi aÔÔha cariyÈyo adhimuccanto saddhÈya carati, paggaÓhanto 
vÊriyena carati, upaÔÔhapento satiyÈ carati, avikkhepaÑ karonto samÈdhinÈ 
carati, pajÈnanto paÒÒÈya carati, vijÈnanto viÒÒÈÓacariyÈya carati. EvaÑ 
paÔipannassa kusalÈ dhammÈ ÈyÈpentÊti ÈyatanacariyÈya carati. EvaÑ 
paÔipanno visesamadhigacchatÊti visesacariyÈya carati. ImÈ aÔÔha cariyÈyo. 

 AparÈpi aÔÔha cariyÈyo dassanacariyÈ ca sammÈdiÔÔhiyÈ, 
abhiniropanacariyÈ ca sammÈsa~kappassa, pariggahacariyÈ ca 
sammÈvÈcÈya, samuÔÔhÈnacariyÈ ca sammÈkammantassa, vodÈnacariyÈ ca 
sammÈ-ÈjÊvassa, paggahacariyÈ ca sammÈvÈyÈmassa, upaÔÔhÈnacariyÈ ca 
sammÈsatiyÈ, avikkhepacariyÈ ca sammÈsamÈdhissa, imÈ aÔÔha cariyÈyo. 

 KhaggavisÈÓakappoti yathÈ khaggassa nÈma visÈÓaÑ ekameva hoti, 
adutiyaÑ, evameva so paccekasambuddho takkappo tassadiso tappaÔibhÈgo. 
YathÈ atiloÓaÑ vuccati loÓakappo, atitittakaÑ vuccati tittakappo, 
atimadhuraÑ vuccati madhurakappo, ati-uÓhaÑ vuccati aggikappo, atisÊtaÑ 
vuccati himakappo, mahÈ-udakakkhandho vuccati samuddakappo, 
mahÈbhiÒÒÈbalappatto sÈvako vuccati satthukappoti. Evameva so 
paccekasambuddho khaggavisÈÓakappo khaggavisÈÓasadiso 
khaggavisÈÓapaÔibhÈgo eko adutiyo muttabandhano sammÈ loke carati 
viharati iriyati vattati pÈleti yapeti yÈpetÊti eko care khaggavisÈÓakappo. 
TenÈhu paccekasambuddhÈ– 
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   “Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ, 
   AviheÔhayaÑ aÒÒatarampi tesaÑ. 
   Na puttamiccheyya kuto sahÈyaÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   SaÑsaggajÈtassa bhavanti snehÈ, 
   SnehanvayaÑ dukkhamidaÑ pahoti. 
   ŒdÊnavaÑ snehajaÑ pekkhamÈno. 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Mitte suhajje anukampamÈno, 
   HÈpeti atthaÑ paÔibaddhacitto. 
   EtaÑ bhayaÑ santhave pekkhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   VaÑso visÈlova yathÈ visatto, 
   Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ. 
   VaÑse kaÄÊrova asajjamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Migo araÒÒamhi yathÈ abaddho, 
   YenicchakaÑ gacchati gocarÈya. 
   ViÒÒ| naro seritaÑ pekkhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   ŒmantanÈ hoti sahÈyamajjhe, 
   VÈse ca ÔhÈne gamane cÈrikÈya. 
   AnabhijjhitaÑ seritaÑ pekkhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   KhiÉÉÈ ratÊ hoti sahÈyamajjhe, 
   Puttesu pemaÑ vipulaÒca hoti. 
   PiyavippayogaÑ vijigucchamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

 



150 KhuddakanikÈya 

   CÈtuddiso appaÔigho ca hoti, 
   SantussamÈno itarÊtarena. 
   ParissayÈnaÑ sahitÈ achambhÊ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Dussa~gahÈ pabbajitÈpi eke, 
   Atho gahaÔÔhÈ gharamÈvasantÈ. 
   Appossukko paraputtesu hutvÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   OropayitvÈ gihibyaÒjanÈni, 
   SaÒchinnapatto yathÈ koviÄÈro. 
   ChetvÈna vÊro gihibandhanÈni, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
   SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈridhÊraÑ. 
   Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni, 
   Careyya tena’ttamano satÊmÈ. 

   No ce labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
   SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈridhÊraÑ. 
   RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya, 
   Eko care mÈta~ga’raÒÒeva nÈgo. 

   AddhÈ pasaÑsÈma sahÈyasampadaÑ, 
   SeÔÔhÈ samÈ sevitabbÈ sahÈyÈ. 
   Ete aladdhÈ anavajjabhojÊ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   DisvÈ suvaÓÓassa pabhassarÈni, 
   KammÈraputtena suniÔÔhitÈni. 
   SaÑghaÔÔamÈnÈni duve bhujasmiÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 
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   EvaÑ dutÊyena sahÈ mamassa, 
   VÈcÈbhilÈpo abhisajjanÈ vÈ. 
   EtaÑ bhayaÑ ÈyatiÑ pekkhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ manoramÈ, 
   Vir|par|pena mathenti cittaÑ. 
   ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   ¢tÊ ca gaÓÉo ca upaddavo ca,  
   Rogo ca sallaÒca bhayaÒca me’taÑ. 
   EtaÑ bhayaÑ kÈmaguÓesu disvÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   SÊtaÒca uÓhaÒca khudaÑ pipÈsaÑ, 
   VÈtÈtape ÉaÑsasarÊsape ca. 
   SabbÈnipe’tÈni abhibbhavitvÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   NÈgova y|thÈni vivajjayitvÈ, 
   SaÒjÈtakhandho padumÊ uÄÈro. 
   YathÈbhirantaÑ viharaÑ araÒÒe, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   AÔÔhÈnataÑ sa~gaÓikÈratassa, 
   YaÑ phassaye sÈmayikaÑ vimuttiÑ. 
   Œdiccabandhussa vaco nisamma, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   DiÔÔhÊvis|kÈni upÈtivatto, 
   Patto niyÈmaÑ paÔiladdhamaggo. 
   UppannaÒÈÓomhi anaÒÒaneyyo, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 
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   Nillolupo nikkuho nippipÈso, 
   Nimmakkha niddhantakasÈvamoho. 
   NirÈsayo sabbaloke bhavitvÈ,  
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   PÈpaÑ sahÈyaÑ parivajjayetha, 
   AnatthadassiÑ visame niviÔÔhaÑ. 
   SayaÑ na seve pasutaÑ pamattaÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   BahussutaÑ dhammadharaÑ bhajetha, 
   MittaÑ uÄÈraÑ paÔibhÈnavantaÑ. 
   AÒÒÈya atthÈni vineyya ka~khaÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   KhiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca loke, 
   Anala~karitvÈ anapekkhamÈno. 
   Vibh|saÔÔhÈnÈ virato saccavÈdÊ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   PuttaÒca dÈraÑ pitaraÒca mÈtaraÑ, 
   DhanÈni dhaÒÒÈni ca bandhavÈni. 
   HitvÈna kÈmÈni yathodhikÈni, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Sa~go eso parittamettha sokhyaÑ, 
   AppassÈdo dukkhamevettha bhiyyo. 
   GaÄo eso iti ÒatvÈ matimÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   SandÈlayitvÈna saÑyojanÈni, 
   JÈlaÑva bhetvÈ salilambucÈrÊ. 
   AggÊva daÉÉhaÑ anivattamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 
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   Okkhittacakkh| na ca pÈdalolo, 
   Guttindriyo rakkhitamÈnasÈno. 
   Anavassuto apariÉayhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   OhÈrayitvÈ gihibyaÒjanÈni, 
   SaÒchannapatto yathÈ pÈrichatto. 
   KÈsÈyavattho abhinikkhamitvÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Rasesu gedhaÑ akaraÑ alolo, 
   AnaÒÒaposÊ sapadÈnacÈrÊ. 
   Kule kule appaÔibaddhacitto, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   PahÈya paÒcÈvaraÓÈni cetaso, 
   Upakkilese byapanujja sabbe. 
   Anissito chejja sinehadosaÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   VipiÔÔhikatvÈna sukhaÒca dukkhaÑ, 
   Pubbeva somanassadomanassaÑ. 
   LaddhÈnupekkhaÑ samathaÑ visuddhaÑ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   ŒraddhavÊriyo paramatthapattiyÈ, 
   AlÊnacitto akusÊtavutti. 
   DaÄhanikkamo thÈmabal|papanno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   PaÔisallÈnaÑ jhÈnamariÒcamÈno, 
   Dhammesu niccaÑ anudhammacÈrÊ, 
   ŒdÊnavaÑ sammasitÈ bhavesu, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 
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   TaÓhakkhayaÑ patthayamappamatto, 
   AneÄam|go sutavÈ satÊmÈ, 
   Sa~khÈtadhammo niyato padhÈnavÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   SÊhova saddesu asantasanto, 
   VÈtova jÈlamhi asajjamÈno, 
   PadumaÑva toyena alimpamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   SÊho yathÈ dÈÔhabalÊ pasayha, 
   RÈjÈ migÈnaÑ abhibhuyya cÈrÊ. 
   Sevetha pantÈni senÈsanÈni, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   MettaÑ upekkhaÑ karuÓaÑ vimuttiÑ, 
   ŒsevamÈno muditaÒca kÈle. 
   Sabbena lokena avirujjhamÈno, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   RÈgaÒca dosaÒca pahÈya mohaÑ, 
   SandÈlayitvÈna saÑyojanÈni. 
   AsantasaÑ jÊvitasa~khayamhi, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo. 

   Bhajanti sevanti ca kÈraÓatthÈ, 
   NikkÈraÓÈ dullabhÈ ajja mittÈ. 
   AttatthapaÒÒÈ asucÊmanussÈ, 
   Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha sabbesu bh|tes|ti KhaggavisÈÓapaccekabuddhÈpadÈnasuttaÑ. 
KÈ uppatti? SabbasuttÈnaÑ catubbidhÈ uppatti attajjhÈsayato parajjhÈsayato 
aÔÔhuppattito pucchÈvasitoti. Tattha khaggavisÈÓasuttassa avisesena 
pucchÈvasito uppatti. Visesena pana yasmÈ ettha kÈci gÈthÈ 
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tena tena Paccekabuddhena puÔÔhena vuttÈ, kÈci apuÔÔhena attanÈ 
adhigatamagganayÈnur|paÑ udÈnaÑyeva udÈnentena, tasmÈ kÈyaci gÈthÈya 
pucchÈvasito kÈyaci attajjhÈsayato uppatti. Tatha yÈ ayaÑ avisesena 
pucchÈvasito uppatti, sÈ Èdito pabhuti evaÑ veditabbÈ– 

 EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati, atha kho Èyasmato 
Œnandassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“BuddhÈnaÑ patthanÈ ca abhinÊhÈro ca dissati, tathÈ sÈvakÈnaÑ, 
PaccekabuddhÈnaÑ na dissati, yann|nÈhaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
puccheyyan”ti. So paÔisallÈnÈ vuÔÔhito BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
yathÈkkamena etamatthaÑ pucchi. Athassa BhagavÈ 
PubbayogÈvacarasuttaÑ abhÈsi– 

“PaÒcime Œnanda ÈnisaÑsÈ pubbayogÈvacare diÔÔheva dhamme 
paÔikacceva aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva dhamme paÔikacceva 
aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti. Atha devaputto 
samÈno aÒÒaÑ ÈrÈdheti. Atha BuddhÈnaÑ sammukhÊbhÈve 
khippÈbhiÒÒo hoti. Atha pacchime kÈle paccekasambuddho hotÊ”ti. 

EvaÑ vatvÈ puna Èha– 

“PaccekasambuddhÈ nÈma Œnanda abhinÊhÈrasampannÈ 
pubbayogÈvacarÈ honti, tasmÈ PaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ 
sabbesaÑ patthanÈ ca abhinÊhÈro ca icchitabbo”ti. 

 So Èha “BuddhÈnaÑ bhante patthanÈ kÊva ciraÑ vaÔÔatÊ”ti. BuddhÈnaÑ 
Œnanda heÔÔhimaparicchedena cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca, 
majjhimaparicchedena aÔÔha asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca, 
uparimaparicchedena soÄasa asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca. Ete ca 
bhedÈ paÒÒÈdhikasaddhÈdhikavÊriyÈdhikÈnaÑ vasena ÒÈtabbÈ. 
PaÒÒÈdhikÈnaÑ hi saddhÈ mandÈ hoti, paÒÒÈ tikkhÈ. SaddhÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ 
majjhimÈ hoti saddhÈ tikkhÈ. VÊriyÈdhikÈnaÑ saddhÈ paÒÒÈ mandÈ hoti, 
vÊriyaÑ tikkhanti. ApatvÈ pana cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca 
divase divase VessantaradÈnasadisaÑ dÈnaÑ dentopi tadanur|pe 
sÊlÈdipÈramidhamme Ècinantopi 
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antarÈ Buddho bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KasmÈ? ©ÈÓaÑ gabbhaÑ 
na gaÓhÈti, vepullaÑ nÈpajjati, paripÈkaÑ na gacchatÊti. YathÈ nÈma 
timÈsacatumÈsapaÒcamÈsaccayena nipphajjanakaÑ sassaÑ taÑ taÑ kÈlaÑ 
appatvÈ divase divase satakkhattuÑ sahassakkhattuÑ keÄÈyantopi udakena 
siÒcantopi antarÈ pakkhena vÈ mÈsena vÈ nipphÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. KasmÈ? SassaÑ gabbhaÑ na gaÓhÈti, vepullaÑ nÈpajjati, paripÈkaÑ 
na gacchatÊti. EvamevaÑ appatvÈ cattÈri asa~khyeyyÈni 
kappasatasahassaÒca antarÈ Buddho bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
TasmÈ yathÈvuttameva kÈlaÑ pÈramip|raÓaÑ kÈtabbaÑ 
ÒÈÓaparipÈkatthÈya. EttakenÈpi ca kÈlena BuddhattaÑ patthayato 
abhinÊhÈrakaraÓe aÔÔha sampattiyo icchitabbÈ. AyaÒhi– 

  ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ. 
  PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ. 
  AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhati1. 

 AbhinÊhÈroti m|lapaÓidhÈnassetaÑ adhivacanaÑ. Tattha manussattanti 
manussajÈti. AÒÒatra hi manussajÈtiyÈ avasesajÈtÊsu devajÈtiyampi Ôhitassa 
paÓidhi na ijjhati2, tattha Ôhitena pana BuddhattaÑ patthayantena dÈnÈdÊni 
puÒÒakammÈni katvÈ manussattaÑyeva patthetabbaÑ, tattha ÔhatvÈ paÓidhi 
kÈtabbo. EvaÒhi samijjhati. Li~gasampattÊti purisabhÈvo. 
MÈtugÈmanapuÑsaka-ubhatobyaÒjanakÈnaÒhi manussajÈtiyaÑ ÔhitÈnampi 
paÓidhi na ijjhati, tattha Ôhitena pana BuddhattaÑ patthentena dÈnÈdÊni 
puÒÒakammÈni katvÈ purisabhÈvoyeva patthetabbo, tattha ÔhatvÈ paÓidhi 
kÈtabbo. EvaÒhi samijjhati. Het|ti arahattassa upanissayasampatti. Yo hi 
tasmiÑ attabhÈve vÈyamanto arahattaÑ pÈpuÓituÑ samattho, tassa paÓidhi 
samijjhati, no itarassa yathÈ SumedhapaÓÉitassa. So hi DÊpa~karapÈdam|le 
pabbajitvÈ tenattabhÈvena arahattaÑ pÈpuÓituÑ samattho ahosi. 
SatthÈradassananti BuddhÈnaÑ sammukhÈdassanaÑ. EvaÒhi ijjhati, no 
aÒÒathÈ yathÈ SumedhapaÓÉitassa. So hi DÊp~akaraÑ sammukhÈ disvÈ 
paÓidhiÑ akÈsi. PabbajjÈti anagÈriyabhÈvo. So ca kho sÈsane vÈ 
kammavÈdikiriyavÈditÈpasaparibbÈjakanikÈye vÈ vaÔÔati yathÈ 
SumedhapaÓÉitassa. So hi Sumedho nÈma tÈpaso hutvÈ paÓidhiÑ akÈsi. 
GuÓasampattÊti  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 311 piÔÔhe BuddhavaÑse. 2. Na sijjhati (SÊ) 
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jhÈnÈdiguÓapaÔilÈbho. Pabbajitassapi hi guÓasampannasseva ijjhati, no 
itarassa yathÈ SumedhapaÓÉitassa. So hi paÒcÈbhiÒÒo ca aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ 
ca hutvÈ paÓidhesi. AdhikÈroti adhikakÈro, pariccÈgoti attho. 
JÊvitÈdipariccÈgaÒhi katvÈ paÓidahatoyeva ijjhati, no itarassa yathÈ 
SumedhapaÓÉitassa. So hi– 

  “AkkamitvÈna maÑ Buddho, saha sissehi gacchatu. 
  MÈ naÑ kalale akkamittha, hitÈya me bhavissatÊ”ti1. 

EvaÑ attapariccÈgaÑ katvÈ paÓidhesi. ChandatÈti kattukamyatÈ. SÈ yassa 
balavatÊ hoti, tassa ijjhati paÓidhi. SÈ ca sace koci vadeyya “ko cattÈri 
asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca niraye paccitvÈ buddhattaÑ icchatÊ”ti. 
TaÑ sutvÈ yo “ahan”ti vattuÑ ussahati, tassa balavatÊti veditabbÈ. TathÈ 
yadi koci vadeyya “ko sakalacakkavÈÄaÑ vÊtaccikÈnaÑ a~gÈrÈnaÑ p|raÑ 
akkamitvÈ BuddhattaÑ icchati, ko sakalacakkavÈÄaÑ sattis|lehi ÈkiÓÓaÑ 
akkamanto atikkamitvÈ BuddhattaÑ icchati, ko sakalacakkavÈÄaÑ 
samatittikaÑ udakapuÓÓaÑ uttaritvÈ BuddhattaÑ icchati, ko 
sakalacakkavÈÄaÑ nirantaraÑ veÄugumbasaÒchannaÑ maddanto atikkamitvÈ 
BuddhattaÑ icchatÊ”ti, taÑ sutvÈyo “ahan”ti vattuÑ ussahati, tassa balavatÊti 
veditabbÈ. Evar|pena ca kattukamyatÈchandena samannÈgato 
SumedhapaÓÉito paÓidhesÊti. 

 EvaÑ samiddhÈbhinÊhÈro ca bodhisatto imÈni aÔÔhÈrasa abhabbaÔÔhÈnÈni 
na upeti. So hi tato pabhuti na jaccandho hoti na jaccapadhiro, na 
ummattako, na eÄamugo, na pÊÔhasappi, na milakkhesu uppajjati, na dÈsiyÈ 
kucchimhi nibbattati, na niyatamicchÈdiÔÔhiko hoti, nÈssa li~gaÑ parivattati, 
na paÒcÈnantariyakammÈni karoti, na kuÔÔhÊ hoti, na tiracchÈnayoniyaÑ 
vaÔÔakato pacchimattabhÈvo hatthito adhikattabhÈvo hoti, na 
khuppipÈsikanijjhÈmataÓhikapetesu uppajjati, na kÈlakaÒcikÈsuresu, na 
AvÊciniraye, na lokantarikesu uppajjati. KÈmÈvacaresu pana na mÈro hoti, 
r|pÈvacaresu na asaÒÒÊbhave, na suddhÈvÈsesu uppajjati, na ar|pabhavesu, 
na aÒÒaÑ cakkavÈÄaÑ sa~kamati.  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 310 piÔÔhe BuddhavaÑse. 
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 YÈ cimÈ ussÈho ca umma~go ca avatthÈnaÒca hitacariyÈ cÈti catasso 
Buddhabh|miyo, tÈhi samannÈgato hoti. Tattha– 

  UssÈho vÊriyaÑ vuttaÑ, umma~go paÒÒÈ pavuccati. 
   AvatthÈnaÑ adhiÔÔhÈnaÑ, hitacariyÈ mettÈbhÈvanÈti– 

veditabbÈ. Ye ca ime nekkhammajjhÈsayo pavivekajjhÈsayo alobhajjhÈsayo 
adosajjhÈsayo amohajjhÈsayo nissaraÓajjhÈsayoti cha ajjhÈsayÈ 
bodhiparipÈkÈya saÑvattanti, yehi samannÈgatattÈ nekkhammajjhÈsayÈ ca 
bodhisattÈ kÈmesu dosadassÈvino, pavivekajjhÈsayÈ ca bodhisattÈ 
sa~gaÓikÈya dosadassÈvino, alobhajjhÈsayÈ ca bodhisattÈ lobhe 
dosadassÈvino, adosajjhÈsayÈ ca bodhisattÈ dose dosadassÈvino, 
amohajjhÈsayÈ ca bodhisattÈ mohe dosadassÈvino, nissaraÓajjhÈsayÈ ca 
bodhisattÈ sabbabhavesu dosadassÈvinoti vuccanti, tehi ca samannÈgato 
hoti. 

 PaccekabuddhÈnaÑ pana kÊva ciraÑ patthanÈ vaÔÔatÊti? 
PaccekabuddhÈnaÑ dve asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca, tato oraÑ na 
sakkÈ, pubbe vuttanayenevettha kÈraÓaÑ veditabbaÑ. EttakenÈpi ca kÈlena 
PaccekabuddhattaÑ patthayato abhinÊhÈrakaraÓe paÒca sampattiyo 
icchitabbÈ. TesaÒhi– 

  ManussattaÑ li~gasampatti, vigatÈsavadassanaÑ. 
  AdhikÈro ca chandatÈ, ete abhinÊhÈrakÈraÓÈ. 

 Tattha vigatÈsavadassananti BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ 
yassa kassaci dassananti attho. SesaÑ vuttanayameva. 

 Atha “sÈvakÈnaÑ patthanÈ kittakaÑ vaÔÔatÊ”ti? DvinnaÑ 
aggasÈvakÈnaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ kappasatasahassaÒca, 
asÊtimahÈsÈvakÈnaÑ kappasatasahassameva. TathÈ Buddhassa mÈtÈpit|naÑ 
upaÔÔhÈkassa puttassa cÈti, tato oraÑ na sakkÈ, tattha kÈraÓaÑ 
vuttanayameva. ImesaÑ pana sabbesampi adhikÈro ca chandatÈti 
dva~gasamannÈgatoyeva abhinÊhÈro hoti. 

 EvaÑ imÈya patthanÈya iminÈ ca abhinÊhÈrena yathÈvuttappabhedaÑ 
kÈlaÑ pÈramiyo p|retvÈ BuddhÈ loke uppajjantÈ khattiyakule vÈ 
brÈhmaÓakule vÈ uppajjanti, PaccekabuddhÈ 
khattiyabrÈhmaÓagahapatikulÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ, 
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aggasÈvakÈ pana BuddhÈ viya khattiyabrÈhmaÓakulesveva. SabbabuddhÈ 
saÑvaÔÔamÈne kappe na uppajjanti, vivaÔÔamÈne kappe uppajjanti. TathÈ 
PaccekabuddhÈ. Te pana BuddhÈnaÑ uppajjanakÈle na uppajjanti. BuddhÈ 
sayaÒca bujjhanti, pare ca bodhenti. PaccekabuddhÈ sayameva bujjhanti, na 
pare bodhenti. Attharasameva paÔivijjhanti, na dhammarasaÑ. Na hi te 
lokuttaradhammaÑ paÒÒattiÑ ÈropetvÈ desetuÑ sakkonti, m|gena 
diÔÔhasupino viya vanacarakena nagare sÈyitabyaÒjanaraso viya ca nesaÑ 
dhammÈbhisamayo hoti. SabbaÑ iddhisamÈpattipaÔisambhidÈpabhedaÑ 
pÈpuÓanti, guÓavisiÔÔhatÈya BuddhÈnaÑ heÔÔhÈ sÈvakÈnaÑ upari honti, na 
aÒÒe pabbÈjetvÈ ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhÈpenti, “cittasallekho kÈtabbo, 
vosÈnaÑ nÈpajjitabban”ti iminÈ uddesena uposathaÑ karonti, ajja uposathoti 
vacanamattena vÈ, uposathaÑ karontÈ ca GandhamÈdane 
MaÒj|sakarukkham|le ratanamÈÄe sannipatitvÈ karontÊti. EvaÑ BhagavÈ 
Èyasmato Œnandassa PaccekabuddhÈnaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ patthanaÒca 
abhinÊhÈraÒca kathetvÈ idÈni imÈya patthanÈya iminÈ ca abhinÊhÈrena 
samudÈgate te te Paccekabuddhe kathetuÑ “sabbesu bh|tesu nidhÈya 
daÓÉan”ti-ÈdinÈ nayena imaÑ KhaggavisÈÓasuttaÑ abhÈsi. AyaÑ tÈva 
avisesena pucchÈvasito KhaggavisÈÓasuttassa uppatti. 

 IdÈni visesena vattabbÈ. Tattha imissÈ tÈva gÈthÈya evaÑ uppatti 
veditabbÈ–ayaÑ kira Paccekabuddho paccekabodhisattabh|miÑ ogÈhanto 
dve asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca pÈramiyo p|retvÈ Kassapassa 
Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ ÈraÒÒiko hutvÈ gatapaccÈgatavattaÑ p|rento 
samaÓadhammaÑ akÈsi. EtaÑ kira vattaÑ aparip|retvÈ paccekabodhiÑ 
pÈpuÓanto nÈma natthi. KiÑ panetaÑ gatapaccÈgatavattaÑ nÈma? 
HaraÓapaccÈharaÓanti. TaÑ yathÈ vibh|taÑ hoti, tathÈ kathessÈma. 

 Idha ekacco bhikkhu harati na paccÈharati, ekacco paccÈharati na 
harati, ekacco neva harati na paccÈharati, ekacco harati ca paccÈharati ca. 
Tattha yo bhikkhu pageva vuÔÔhÈya cetiya~gaÓabodhiya~gaÓavattaÑ katvÈ 
Bodhirukkhe udakaÑ ÈsiÒcitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ p|retvÈ pÈnÊyamÈÄe ÔhapetvÈ 
ÈcariyavattaÑ upajjhÈyavattaÑ katvÈ dve-asÊti khandhakavattÈni ca cuddasa 
mahÈvattÈni samÈdÈya vattati. So sarÊraparikammaÑ katvÈ senÈsanaÑ 
pavisitvÈ yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva vivittÈsane vÊtinÈmetvÈ 
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velaÑ ÒatvÈ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ uttarÈsa~gaÑ katvÈ 
sa~ghÈÔiÑ khandhe karitvÈ pattaÑ aÑse ÈlaggetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasi 
karonto cetiya~gaÓaÑ gantvÈ cetiyaÒca bodhiÒca vanditvÈ gÈmasamÊpe 
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattaÑ ÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati. EvaÑ paviÔÔho ca 
lÈbhÊ bhikkhu puÒÒavÈ upÈsakehi sakkato garukato upaÔÔhÈkakule vÈ 
paÔikkamanasÈlÈyaÑ vÈ paÔikkamitvÈ upÈsakehi taÑ taÑ paÒhaÑ 
pucchiyamÈno tesaÑ paÒhavissajjanena dhammadesanÈvikkhepena ca taÑ 
manasikÈraÑ chaÉÉetvÈ nikkhamati, vihÈraÑ Ègatopi bhikkh|hi paÒhaÑ 
puÔÔho katheti, dhammaÑ bhaÓati, taÑ taÑ byÈpÈraÒca Èpajjati. 
PacchÈbhattampi purimayÈmampi majjhimayÈmampi evaÑ bhikkh|hi 
saddhiÑ papaÒcetvÈ kÈyaduÔÔhullÈbhibh|to pacchimayÈmepi sayati, neva 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati “harati na paccÈharatÊ”ti. 

 Yo pana byÈdhibahulo hoti, bhuttÈhÈro pacc|sasamaye na sammÈ 
pariÓamati, pageva vuÔÔhÈya yathÈvuttaÑ vattaÑ kÈtuÑ na sakkoti 
kammaÔÔhÈnaÑ vÈ manasi kÈtuÑ, aÒÒadatthu yÈguÑ vÈ khajjakaÑ vÈ 
bhesajjaÑ vÈ bhattaÑ vÈ patthayamÈno kÈlasseva pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ 
pavisati, tattha yÈguÑ vÈ khajjakaÑ vÈ bhesajjaÑ vÈ bhattaÑ vÈ laddhÈ 
pattaÑ nÊharitvÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ paÒÒattÈsane nisinno 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karitvÈ visesaÑ patvÈ vÈ apatvÈ vÈ vihÈraÑ ÈgantvÈ 
teneva manasikÈrena viharati. AyaÑ vuccati “paccÈharati na haratÊ”ti. EdisÈ 
hi bhikkh| yÈguÑ pivitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ BuddhasÈsane arahattaÑ 
pattÈ gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ, sÊhaÄadÊpeyeva tesu tesu gÈmesu ÈsanasÈlÈyaÑ 
taÑ ÈsanaÑ natthi, yattha bhikkh| nisinnÈ yÈguÑ pivitvÈ arahattaÑ appattÈ. 

 Yo pana pamÈdavihÈrÊ hoti nikkhittadhuro, sabbavattÈni bhinditvÈ 
paÒcavidhacetokhilavinibandhanabaddhacitto viharanto 
kammaÔÔhÈnamanasikÈramananuyutto gÈmaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ gihÊhi 
saddhiÑ kathÈpapaÒcena papaÒcito tucchakova nikkhamati. AyaÑ vuccati 
“neva harati na paccÈharatÊ”ti. 

 Yo pana pageva vuÔÔhÈya purimanayeneva sabbavattÈni parip|retvÈ 
yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva palla~kaÑ ÈbhujitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasi 
karoti. KammaÔÔhÈnaÑ nÈma duvidhaÑ sabbatthakaÒca pÈrihÈriyaÒca. 
Tattha sabbatthakaÑ nÈma mettÈ ca maraÓÈnussati ca. TaÒhi sabbattha 
atthayitabbaÑ icchitabbanti “sabbatthakan”ti vuccati. MettÈ nÈma ÈvÈsÈdÊsu 
sabbattha icchitabbÈ. 
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ŒvÈsesu hi mettÈvihÈrÊ bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo hoti manÈpo, tena 
phÈsu asaÑghaÔÔho viharati. DevatÈsu mettÈvihÈrÊ devatÈhi rakkhitagopito 
sukhaÑ viharati. RÈjarÈjamahÈmattÈdÊsu mettÈvihÈrÊ tehi mamÈyito sukhaÑ 
viharati. GÈmanigamÈdÊsu mettÈvihÈrÊ sabbattha bhikkhÈcariyÈdÊsu 
manussehi sakkato garukato sukhaÑ viharati. MaraÓÈnussatibhÈvanÈya 
jÊvitanikantiÑ pahÈya appamatto viharati. 

 YaÑ pana sadÈ pariharitabbaÑ cariyÈnuk|lena gahitaÑ. TaÑ 
dasÈsubhakasiÓÈnussatÊsu aÒÒataraÑ, catudhÈtuvavatthÈnameva vÈ, taÑ sadÈ 
pariharitabbato rakkhitabbato bhÈvetabbato ca “pÈrihÈriyan”ti vuccati, 
m|lakammaÔÔhÈnantipi tadeva. AtthakÈmÈ hi kulaputtÈ sÈsane pabbajitvÈ 
dasapi vÊsampi tiÑsampi cattÈlÊsampi paÒÒÈsampi satampi ekato vasantÈ 
katikavattaÑ katvÈ viharanti “Èvuso tumhe na iÓaÔÔÈ na bhayaÔÔÈ na 
jÊvikÈpakatÈ pabbajitÈ, dukkhÈ muccitukÈmÈ panettha pabbajitÈ. TasmÈ 
gamane uppannakilese gamaneyeva niggaÓhatha, ÔhÈne, nisajjÈya, sayane 
uppannakilese sayaneyeva niggaÓhathÈ”ti. 

 Te evaÑ katikavattaÑ katvÈ bhikkhÈcÈraÑ gacchantÈ aÉÉha-usabha-
usabha-aÉÉhagÈvutagÈvutantaresu pÈsÈÓÈ honti, tÈya saÒÒÈya 
kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontÈva gacchanti. Sace kassaci gamane kileso 
uppajjati, so tattheva naÑ niggaÓhÈti. TathÈ asakkonto tiÔÔhati, athassa 
pacchato Ègacchantopi tiÔÔhati. So “ayaÑ bhikkhu tuyhaÑ uppannaÑ 
vitakkaÑ jÈnÈti, ananucchavikaÑ te etan”ti attÈnaÑ paÔicodetvÈ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ tattheva ariyabh|miÑ okkamati. TathÈ asakkonto nisÊdati. 
Athassa pacchato Ègacchantopi nisÊdatÊti soyeva nayo. Ariyabh|miÑ 
okkamituÑ asakkontopi taÑ kilesaÑ vikkhambhetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
manasikarontova gacchati, na kammaÔÔhÈnavippayuttena cittena pÈdaÑ 
uddharati. Uddharati ce, paÔinivattitvÈ purimapadeseyeva tiÔÔhati. 
ŒlindakavÈsÊ MahÈphussadevatthero viya. 

 So kira ek|navÊsativassÈni gatapaccÈgatavattaÑ p|rento eva vihÈsi. 
ManussÈpi sudaÑ antarÈmagge kasantÈ ca vapantÈ ca maddantÈ ca kammÈni 
karontÈ ca theraÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ “ayaÑ thero punappunaÑ 
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nivattitvÈ gacchati, kiÑ nu kho maggam|Äho, udÈhu kiÒci pamuÔÔho”ti 
samullapanti. So taÑ anÈdiyitvÈ kammaÔÔhÈnayuttena citteneva 
samaÓadhammaÑ karonto vÊsativassabbhantare arahattaÑ pÈpuÓi. 
Arahattapattadivaseyevassa ca~kamanakoÔiyaÑ adhivatthÈ devatÈ a~gulÊhi 
dÊpaÑ ujjÈletvÈ aÔÔhÈsi, cattÈropi mahÈrÈjÈno Sakko ca DevÈnamindo 
brahmÈ ca Sahampati upaÔÔhÈnaÑ ÈgamiÑsu. TaÒca obhÈsaÑ disvÈ 
VanavÈsÊ MahÈtissatthero taÑ dutiyadivase pucchi “rattibhÈge Èyasmato 
santike obhÈso ahosi, kiÑ so”ti. Thero vikkhepaÑ karonto “obhÈso nÈma 
dÊpobhÈsopi hoti maÓi-obhÈsopÊ”ti evamÈdimÈha. So “paÔicchÈdetha 
tumhe”ti nibaddho1 “ÈmÈ”ti paÔijÈnitvÈ Èrocesi. 

 KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ MahÈnÈgatthero viya ca. Sopi kira 
gatapaccÈgatavattaÑ p|rento “paÔhamaÑ tÈva Bhagavato mahÈpadhÈnaÑ 
p|jessÈmÊ”ti satta vassÈni ÔhÈnaca~kamameva adhiÔÔhÈsi, puna soÄasa 
vassÈni gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. EvaÑ 
kammaÔÔhÈnamanuyuttacitteneva pÈdaÑ uddharanto vippayuttena cittena 
uddhaÔe paÔinivattanto gÈmasamÊpaÑ gantvÈ “gÈvÊ nu kho pabbajito nu 
kho”ti Èsa~kanÊyappadese ÔhatvÈ sa~ghÈÔiÑ pÈrupitvÈ pattaÑ gahetvÈ 
gÈmadvÈraÑ patvÈ kacchakantarato udakaÑ gahetvÈ gaÓÉ|saÑ katvÈ 
gÈmaÑ pavisati “bhikkhaÑ vÈ dÈtuÑ vandituÑ vÈ upagate manusse 
‘dÊghÈyukÈ hothÈ’ti vacanamattenÈpi mÈ me kammaÔÔhÈnavikkhepo ahosÊ”ti. 
Sace pana naÑ “ajja bhante kiÑ sattamÊ, udÈhu aÔÔhamÊ”ti divasaÑ 
pucchanti, udakaÑ gilitvÈ Èrocesi. Sace divasapucchakÈ na honti, 
nikkhamanavelÈyaÑ gÈmadvÈre niÔÔhubhitvÈva yÈti.  

 SÊhaÄadÊpe KalambatitthavihÈre vass|pagatÈ paÒÒÈsa bhikkh| viya ca. 
Te kira vass|panÈyika-uposathadivase katikavattaÑ akaÑsu “arahattaÑ 
appatvÈ na aÒÒamaÒÒaÑ ÈlapissÈmÈ”ti. GÈmaÑ ca piÓÉÈya pavisantÈ 
gÈmadvÈre udakagaÓÉ|saÑ katvÈ pavisiÑsu, divase pucchite udakaÑ gilitvÈ 
ÈrocesuÑ, apucchite gÈmadvÈre niÔÔhubhitvÈ vihÈraÑ ÈgamaÑsu. Tattha 
manussÈ niÔÔhubhanaÔÔhÈnaÑ disvÈ jÈniÑsu “ajja eko Ègato ajja dve”ti. 
EvaÒca cintesuÑ “kiÑ nu kho ete amheheva saddhiÑ na 
______________________________________________________________ 
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sallapanti, udÈhu aÒÒamaÒÒampi. Yadi aÒÒamaÒÒampi na sallapanti, addhÈ 
vivÈdajÈtÈ bhavissanti, handa nesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ khamÈpessÈmÈ”ti. Sabbe 
vihÈraÑ agamaÑsu. Tattha paÒÒÈsÈya bhikkh|su vassaÑ upagatesu dve 
bhikkh| ekokÈse nÈddasaÑsu. Tato tesu yo cakkhumÈ puriso, so evamÈha 
“na bho kalahakÈrakÈnaÑ vasanokÈso Êdiso hoti, susammaÔÔhaÑ 
cetiya~gaÓaÑ bodhiya~gaÓaÑ, sunikkhittÈ sammajjaniyo, s|paÔÔhapitaÑ 
pÈnÊyaparibhojanÊyan”ti, te tato nivattÈ. Tepi bhikkh| antovasseyeva 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ mahÈpavÈraÓÈya visuddhipavÈraÓaÑ 
pavÈresuÑ. 

 EvaÑ KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ MahÈnÈgatthero viya KalambatitthavihÈre 
vass|pagatÈ bhikkh| viya ca kammaÔÔhÈnayutteneva cittena pÈdaÑ 
uddharanto gÈmasamÊpaÑ gantvÈ udakagaÓÉ|saÑ katvÈ vÊthiyo 
sallakkhetvÈ yattha surÈsoÓÉadhuttÈdayo kalahakÈrakÈ caÓÉahatthi-assÈdayo 
vÈ natthi, taÑ vÊthiÑ paÔipajjati. Tattha ca piÓÉÈya caranto na turitaturito 
javena gacchati, javanapiÓÉapÈtikadhuta~gaÑ nÈma natthi. 
Visamabh|mibhÈgappattaÑ pana udakabharitasakaÔamiva niccalo hutvÈ 
gacchati. AnugharaÑ paviÔÔho ca dÈtukÈmaÑ vÈ adÈtukÈmaÑ vÈ 
sallakkhetuÑ tadanur|paÑ kÈlaÑ Ègamento bhikkhaÑ gahetvÈ patir|pe 
okÈse nisÊditvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasikaronto ÈhÈre paÔikk|lasaÒÒaÑ 
upaÔÔhapetvÈ akkhabbhaÒjanavaÓÈlepanaputtamaÑs|pamÈvasena 
paccavekkhanto aÔÔha~gasamannÈgataÑ ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na 
madÈya -pa- bhuttÈvÊ ca udakakiccaÑ katvÈ muhuttaÑ bhattakilamathaÑ 
vinodetvÈ yathÈ purebhattaÑ, evaÑ pacchÈbhattaÑ purimayÈmaÑ 
pacchimayÈmaÒca kammaÔÔhÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati “harati ca 
paccÈharati cÈ”ti. EvametaÑ haraÓapaccÈharaÓaÑ gatapaccÈgatavattanti 
vuccati.  

 EtaÑ p|rento yadi upanissayasampanno hoti, paÔhamavaye eva 
arahattaÑ pÈpuÓÈti. No ce paÔhamavaye pÈpuÓÈti, atha majjhimavaye 
pÈpuÓÈti. No ce majjhimavaye pÈpuÓÈti, atha maraÓasamaye pÈpuÓÈti. No 
ce maraÓasamaye pÈpuÓÈti, atha devaputto hutvÈ pÈpuÓÈti. No ce devaputto 
hutvÈ pÈpuÓÈti, atha paccekasambuddho hutvÈ parinibbÈti. No ce 
paccekasambuddho hutvÈ parinibbÈti, atha BuddhÈnaÑ 
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sammukhÊbhÈve khippÈbhiÒÒo hoti seyyathÈpi thero bÈhiyo, mahÈpaÒÒo vÈ 
hoti seyyathÈpi thero SÈriputtoti. 

 AyaÑ pana paccekabodhisatto Kassapassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ 
ÈraÒÒiko hutvÈ vÊsati vassasahassÈni etaÑ gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ 
kÈlaÑ katvÈ kÈmÈvacaradevaloke uppajji. Tato cavitvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo 
aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ aggahesi. KusalÈ itthiyo tadaheva 
gabbhasaÓÔhÈnaÑ jÈnanti, sÈ ca tÈsaÑ aÒÒatarÈ, tasmÈ esÈpi taÑ 
gabbhapatiÔÔhÈnaÑ raÒÒo nivedesi. DhammatÈ esÈ, yaÑ puÒÒavante satte 
gabbhe uppanne mÈtugÈmo gabbhaparihÈraÑ labhati. TasmÈ rÈjÈ tassÈ 
gabbhaparihÈraÑ adÈsi. SÈ tato pabhuti nÈccuÓhaÑ kiÒci ajjhoharituÑ 
labhati, nÈtisÊtaÑ nÈccambilaÑ nÈtiloÓaÑ nÈtikaÔukaÑ nÈtitittakaÑ. 
AccuÓhe hi mÈtarÈ ajjhohaÔe gabbhassa lohakumbhivÈso viya hoti, atisÊte 
lokantarikavÈso viya, accambilaloÓakaÔukatittakesu bhuttesu satthena 
phÈletvÈ ambilÈdÊhi sittÈni viya dÈrakassa a~gÈni tibbavedanÈni honti. 
Atica~kamanaÔÔhÈnanisajjasayanatopi naÑ nivÈrenti “kucchigatassa 
saÒcalanadukkhaÑ mÈ ahosÊ”ti. MudukattharaÓatthatÈya bh|miyÈ 
ca~kamanÈdÊni mattÈya kÈtuÑ labhati, vaÓÓagandhÈdisampannaÑ sÈduÑ 
sappÈyaÑ annapÈnaÑ bhuÒjituÑ labhati. PariggahetvÈva naÑ ca~kamÈpenti 
nisÊdÈpenti vuÔÔhÈpenti. 

 SÈ evaÑ parihariyamÈnÈ gabbhaparipÈkakÈle s|tigharaÑ pavisitvÈ 
pacc|sasamaye puttaÑ vijÈyi pakkatelamadditamanosilÈpiÓÉisadisaÑ 
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓ|petaÑ. Tato naÑ paÒcamadivase ala~katapaÔiyattaÑ 
raÒÒo dassesuÑ, rÈjÈ tuÔÔho chasaÔÔhiyÈ dhÈtÊhi upaÔÔhÈpesi. So 
sabbasampattÊhi vaÉÉhamÈno na cirasseva viÒÒutaÑ pÈpuÓi. 
SoÄasavassuddesikaÑ naÑ rÈjÈ rajjena abhisiÒci, vividhanÈÔakÈhi ca 
upaÔÔhÈpesi. Abhisitto rÈjaputto rajjaÑ kÈresi nÈmena Brahmadatto 
sakalajambudÊpe vÊsatiyÈ nagarasahassesu. JambudÊpe kira pubbe caturÈsÊti 
nagarasatasahassÈni ahesuÑ, tÈni parihÈyantÈni saÔÔhi ahesuÑ, tato 
parihÈyantÈni cattÈlÊsaÑ, sabbaparihÈyanakÈle pana vÊsatisahassÈni honti. 
AyaÒca Brahmadatto sabbaparihÈyanakÈle uppajji, 
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tenassa vÊsati nagarasahassÈni ahesuÑ vÊsati pÈsÈdasahassÈni, vÊsati 
hatthisahassÈni, vÊsati assasahassÈni, vÊsati rathasahassÈni, vÊsati 
pattisahassÈni, vÊsati itthisahassÈni orodhÈ ca nÈÔakitthiyo ca, vÊsati 
amaccasahassÈni. 

 So mahÈrajjaÑ kÈrayamÈnoyeva kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÒca 
abhiÒÒÈyo aÔÔha samÈpattiyo ca nibbattesi. YasmÈ pana abhisittaraÒÒÈ nÈma 
avassaÑ aÔÔakaraÓe1 nisÊditabbaÑ, tasmÈ ekadivasaÑ pageva pÈtarÈsaÑ 
bhuÒjitvÈ vinicchayaÔÔhÈne nisÊdi. Tattha uccÈsaddamahÈsaddaÑ akaÑsu, so 
“ayaÑ saddo samÈpattiyÈ upakkileso”ti pÈsÈdatalaÑ abhiruhitvÈ 
“samÈpattiÑ appemÊ”ti nisinno nÈsakkhi appetuÑ, rajjavikkhepena 
samÈpatti parihÊnÈ. Tato cintesi “kiÑ rajjaÑ varaÑ, udÈhu 
samaÓadhammo”ti. Tato “rajjasukhaÑ parittaÑ anekÈdÊnavaÑ, 
samaÓadhammasukhaÑ pana vipulaÑ anekÈnisaÑsaÑ uttamapurisehi 
sevitaÒcÈ”ti ÒatvÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi “imaÑ rajjaÑ dhammena 
samena anusÈsa, mÈ kho adhammakÈraÑ kÈresÊ”ti sabbaÑ tassa niyyÈtetvÈ 
pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ samÈpattisukhena vÊtinÈmesi, na koci upasa~kamituÑ 
labhati aÒÒatra mukhadhovanadantakaÔÔhadÈyakabhattanÊhÈrakÈdÊhi. 

 Tato addhamÈsamatte vÊtikkante mahesÊ pucchi “rÈjÈ 
uyyÈnagamanabaladassananÈÔakÈdÊsu katthaci na dissati, kuhiÑ gato”ti. 
TassÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SÈ amaccassa pÈhesi “rajje paÔicchite ahampi 
paÔicchitÈ homi, etu mayÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappet|”ti. So ubho kaÓÓe 
thaketvÈ “asavanÊyametan”ti paÔikkhipi. SÈ punapi dvattikkhattuÑ pesetvÈ 
anicchamÈnaÑ santajjÈpesi “yadi na karosi, ÔhÈnÈpi taÑ cÈvemi. JÊvitÈpi 
taÑ voropemÊ”ti. So bhÊto “mÈtugÈmo nÈma daÄhanicchayo, kadÈci evampi 
kÈrÈpeyyÈ”ti. EkadivasaÑ raho gantvÈ tÈya saddhiÑ sirisayane saÑvÈsaÑ 
kappesi. SÈ puÒÒavatÊ sukhasamphassÈ, so tassÈ samphassarÈgena ratto 
tattha abhikkhaÓaÑ sa~kitasa~kitova agamÈsi, anukkamena attano 
gharasÈmiko viya nibbisa~ko pavisitumÈraddho. 
______________________________________________________________ 
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 Tato rÈjamanussÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ, rÈjÈ na saddahati. 
Dutiyampi tatiyampi ÈrocesuÑ, tato rÈjÈ nilÊno sayameva disvÈ sabbe 
amacce sannipÈtÈpetvÈ Èrocesi. Te “ayaÑ rÈjÈparÈdhiko hatthacchedaÑ 
arahati, pÈdacchedaÑ arahatÊ”ti yÈva s|le uttÈsanaÑ, tÈva 
sabbakammakÈraÓÈni niddisiÑsu. RÈjÈ “etassa vadhabandhanatÈÄane 
mayhaÑ vihiÑsÈ uppajjeyya, jÊvitÈ voropane pÈÓÈtipÈto bhaveyya, 
dhanaharaÓe adinnÈdÈnaÑ bhaveyya, alaÑ evar|pehi katehi, imaÑ mama 
rajjÈ nikkaÉÉhathÈ”ti Èha. AmaccÈ taÑ nibbisayaÑ akaÑsu. So attano 
dhanasÈraÒca puttadÈraÒca gahetvÈ paravisayaÑ agamÈsi. Tattha rÈjÈ sutvÈ 
“kiÑ ÈgatosÊ”ti pucchi. Deva icchÈmi taÑ upaÔÔhÈtunti. So taÑ sampaÔicchi. 
Amacco katipÈhaccayena laddhavissÈso taÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “mahÈrÈja 
amakkhikaÑ madhuÑ passÈmi, taÑ khÈdanto natthÊ”ti. RÈjÈ “kiÑ etaÑ 
uppaÓÉetukÈmo bhaÓatÊ”ti na suÓÈti. So antaraÑ labhitvÈ punapi 
suÔÔhutaraÑ vaÓÓetvÈ avoca. RÈjÈ “kiÑ etan”ti pucchi. BÈrÈÓasirajjaÑ 
devÈti. RÈjÈ “kiÑ maÑ netvÈ mÈretukÈmosÊ”ti Èha. So “mÈ deva evaÑ 
avaca, yadi na saddahasi, manusse pesehÊ”ti. So manusse pesesi, te gantvÈ 
gopuraÑ khaÓitvÈ raÒÒo sayanaghare uÔÔhahiÑsu. 

 RÈjÈ disvÈ “kissa ÈgatatthÈ”ti pucchi. CorÈ mayaÑ mahÈrÈjÈti. RÈjÈ 
tesaÑ dhanaÑ dÈpetvÈ “mÈ puna evaÑ akatthÈ”ti ovaditvÈ vissajjesi. Te 
ÈgantvÈ tassa raÒÒo ÈrocesuÑ. So punapi dvattikkhattuÑ tatheva 
vÊmaÑsitvÈ “sÊlavÈ rÈjÈ”ti catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ sÊmantare ekaÑ 
nagaraÑ upagamma tattha amaccassa pÈhesi “nagaraÑ vÈ me dehi yuddhaÑ 
vÈ”ti. So Brahmadattassa raÒÒo tamatthaÑ ÈrocÈpesi “ÈÓÈpetu devo ‘kiÑ 
yujjhÈmi, udÈhu nagaraÑ demÊ’ti”. RÈjÈ “na yujjhitabbaÑ, nagaraÑ datvÈ 
idhÈgacchÈ”ti pesesi. So tathÈ akÈsi. PaÔirÈjÈpi taÑ nagaraÑ gahetvÈ 
avasesanagaresupi tatheva d|taÑ pesesi. Tepi amaccÈ tatheva 
Brahmadattassa ÈrocetvÈ tena “na yujjhitabbaÑ, idhÈgantabban”ti vuttÈ 
BÈrÈÓasiÑ ÈgamaÑsu. 

 Tato amaccÈ BrahmadattaÑ ÈhaÑsu “mahÈrÈja tena saha yujjhÈmÈ”ti. 
RÈjÈ “mama pÈÓÈtipÈto bhavissatÊ”ti vÈresi. 
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AmaccÈ “mayaÑ mahÈrÈja taÑ jÊvaggÈhaÑ gahetvÈ idheva ÈnessÈmÈ”ti 
nÈnÈ-upÈyehi rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ “ehi mahÈrÈjÈ”ti gantumÈraddhÈ. RÈjÈ 
“sace sattamÈraÓappaharaÓavilumpanakammaÑ na karotha, gacchÈmÊ”ti 
bhaÓati. AmaccÈ “na deva karoma, bhayaÑ dassetvÈ palÈpemÈ”ti 
catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ ghaÔesu dÊpe pakkhipitvÈ rattiÑ gacchiÑsu. 
PaÔirÈjÈ taÑ divasaÑ BÈrÈÓasisamÊpe nagaraÑ gahetvÈ idÈni kinti rattiÑ 
sannÈhaÑ mocÈpetvÈ pamatto niddaÑ okkami saddhiÑ balakÈyena. Tato 
amaccÈ BrahmadattarÈjÈnaÑ ÈdÈya paÔiraÒÒo khandhÈvÈraÑ gantvÈ 
sabbaghaÔehi dÊpe nÊharÈpetvÈ ekapajjotaÑ katvÈ ukkuÔÔhiÑ akaÑsu. 
PaÔiraÒÒo amacco mahÈbalakÈyaÑ disvÈ bhÊto attano rÈjÈnaÑ 
upasa~kamitvÈ “uÔÔhehi amakkhikaÑ madhuÑ khÈdÈhÊ”ti mahÈsaddaÑ 
akÈsi. TathÈ dutiyopi tatiyopi. PaÔirÈjÈ tena saddena paÔibujjhitvÈ bhayaÑ 
santÈsaÑ Èpajji. UkkuÔÔhisatÈni pavattiÑsu. So “paravacanaÑ saddahitvÈ 
amittahatthaÑ pattomhÊ”ti sabbarattiÑ taÑ taÑ vippalapitvÈ dutiyadivase 
“dhammiko rÈjÈ, uparodhaÑ na kareyya, gantvÈ khamÈpemÊ”ti cintetvÈ 
rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ jaÓÓukehi patiÔÔhahitvÈ “khama mahÈrÈja mayhaÑ 
aparÈdhan”ti Èha. RÈjÈ taÑ ovaditvÈ “uÔÔhehi, khamÈmi te”ti Èha. So raÒÒÈ 
evaÑ vuttamatteyeva paramassÈsappatto ahosi, BÈrÈÓasiraÒÒo samÊpeyeva 
janapade rajjaÑ labhi. Te aÒÒamaÒÒaÑ sahÈyakÈ ahesuÑ.  

 Atha Brahmadatto dvepi senÈ sammodamÈnÈ ekato ÔhitÈ disvÈ 
“mamevekassa cittÈnurakkhaÓÈya asmiÑ mahÈjanakÈye 
khuddakamakkhikÈya pivanamattampi lohitabindu na uppannaÑ, aho sÈdhu, 
aho suÔÔhu, sabbe sattÈ sukhitÈ hontu, averÈ hontu, abyÈpajjÈ hont|”ti 
mettÈjhÈnaÑ uppÈdetvÈ tadeva pÈdakaÑ katvÈ sa~khÈre sammasitvÈ 
paccekabodhiÒÈÓaÑ sacchikatvÈ sayambhutaÑ pÈpuÓi. TaÑ 
maggaphalasukhena sukhitaÑ hatthikkhandhe nisinnaÑ amaccÈ paÓipÈtaÑ 
katvÈ ÈhaÑsu “yÈnakÈlo mahÈrÈja vijitabalakÈyassa sakkÈro kÈtabbo, 
parÈjitabalakÈyassa bhattaparibbayo dÈtabbo”ti. So Èha “nÈhaÑ bhaÓe rÈjÈ, 
Paccekabuddho nÈmÈhan”ti. KiÑ devo bhaÓati, na edisÈ PaccekabuddhÈ 
hontÊti. KÊdisÈ bhaÓe PaccekabuddhÈti. PaccekabuddhÈ nÈma 
dva~gulakesamass| aÔÔhaparikkhÈrayuttÈ bhavantÊti. So 
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dakkhiÓahatthena sÊsaÑ parÈmasi, tÈvadeva gihili~gaÑ antaradhÈyi, 
pabbajitaveso pÈturahosi. Dva~gulakesamassu aÔÔhaparikkhÈrasamannÈgato 
vassasatikattherasadiso ahosi. So catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ 
hatthikkhandhato vehÈsaÑ abbhuggantvÈ padumapupphe nisÊdi. AmaccÈ 
vanditvÈ “kiÑ bhante kammaÔÔhÈnaÑ, kathaÑ adhigatosÊ”ti pucchiÑsu. So 
yato assa mettÈjhÈnakammaÔÔhÈnaÑ ahosi, taÒca vipassanaÑ vipassitvÈ 
adhigato, tasmÈ tamatthaÑ dassento udÈnagÈthaÒca byÈkaraÓagÈthaÒca 
imaÑyeva gÈthaÑ abhÈsi “sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉan”ti. 

 Tattha sabbes|ti anavasesesu. Bh|tes|ti sattesu. Ayamettha sa~khepo, 
vitthÈraÑ pana RatanasuttavaÓÓanÈyaÑ vakkhÈma. NidhÈyÈti nikkhipitvÈ. 
DaÓÉanti kÈyavacÊmanodaÓÉaÑ, kÈyaduccaritÈdÊnametaÑ adhivacanaÑ. 
KÈyaduccaritaÑ hi daÓÉayatÊti daÓÉaÑ, bÈdheti anayabyasanaÑ pÈpetÊti 
vuttaÑ hoti. EvaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÒca. PaharaÓadaÓÉo eva 
vÈ daÓÉo, taÑ nidhÈyÈtipi vuttaÑ hoti. AviheÔhayanti aviheÔhayanto. 
AÒÒatarampÊti yaÑkiÒci ekampi. Tesanti tesaÑ sabbabh|tÈnaÑ. Na 
puttamiccheyyÈti atrajo khettajo dinnako antevÈsikoti imesu cat|su puttesu 
yaÑkiÒci puttaÑ na iccheyya. Kuto sahÈyanti sahÈyaÑ pana iccheyyÈti kuto 
eva etaÑ. 

 Ekoti pabbajjÈsa~khÈtena eko, adutiyaÔÔhena eko, taÓhÈya pahÈnaÔÔhena 
eko, ekantavigatakilesoti eko, eko paccekasambodhiÑ abhisambuddhoti eko. 
SamaÓasahassassÈpi hi majjhe vattamÈno gihisaÑyojanassa chinnattÈ eko, 
evaÑ pabbajjÈsa~khÈtena eko. Eko tiÔÔhati, eko gacchati, eko nisÊdati, eko 
seyyaÑ kappeti, eko iriyati vattatÊti evaÑ adutiyaÔÔhena eko. 

  “TaÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈnasaÑsaraÑ. 
  ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, saÑsÈraÑ nÈtivattati. 

  EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, taÓhaÑ dukkhassa sambhavaÑ. 
  VÊtataÓho anÈdÈno, sato bhikkhu paribbaje”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 201, 268; Khu 7. 362; Khu 8. 211 piÔÔhesu. 
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EvaÑ taÓhÈpahÈnaÔÔhena eko. SabbakilesÈssa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈti evaÑ 
ekantavigatakilesoti eko. AnÈcariyako hutvÈ sayambh| sÈmaÑyeva 
paccekasambodhiÑ abhisambuddhoti evaÑ eko paccekasambodhiÑ 
abhisambuddhoti eko. 

 Careti yÈ imÈ aÔÔha cariyÈyo. SeyyathidaÑ? PaÓidhisampannÈnaÑ 
cat|su iriyÈpathesu iriyÈpathacariyÈ, indriyesu guttadvÈrÈnaÑ chasu 
ajjhattikÈyatanesu ÈyatanacariyÈ, appamÈdavihÈrÊnaÑ cat|su satipaÔÔhÈnesu 
saticariyÈ, adhicittamanuyuttÈnaÑ cat|su jhÈnesu samÈdhicariyÈ, 
buddhisampannÈnaÑ cat|su ariyasaccesu ÒÈÓacariyÈ, sammÈpaÔipannÈnaÑ 
cat|su ariyasaccesu maggacariyÈ, adhigatapphalÈnaÑ cat|su 
sÈmaÒÒaphalesu patticariyÈ, tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ sabbasattesu lokatthacariyÈ, 
tattha padesato PaccekabuddhabuddhasÈvakÈnanti. YathÈha–“cariyÈti aÔÔha 
cariyÈyo iriyÈpathacariyÈ”ti1 vitthÈro. TÈhi cariyÈhi samannÈgato 
bhaveyyÈti attho. Atha vÈ yÈ imÈ adhimuccanto saddhÈya carati, 
paggaÓhanto vÊriyena carati, upaÔÔhahanto satiyÈ carati, avikkhitto 
samÈdhinÈ carati, pajÈnanto paÒÒÈya carati, vijÈnanto viÒÒÈÓena carati, 
evaÑ paÔipannassa kusalÈ dhammÈ ÈyatantÊti ÈyatanacariyÈya carati, evaÑ 
paÔipanno visesaÑ adhigacchatÊti visesacariyÈya caratÊti2 evaÑ aparÈpi aÔÔha 
cariyÈyo vuttÈ, tÈhipi samannÈgato bhaveyyÈti attho. KhaggavisÈÓakappoti 
ettha khaggavisÈÓaÑ nÈma khaggamigasi~gaÑ. Kappasaddassa atthaÑ 
vitthÈrato Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ pakÈsayissÈma, idha panÈyaÑ 
“satthukappena vata bho kira sÈvakena saddhiÑ mantayamÈnÈ”ti 
evamÈdÊsu3 viya paÔibhÈgo veditabbo. KhaggavisÈÓakappoti 
khaggavisÈÓasadisoti vuttaÑ hoti. AyaÑ tÈvettha padato atthavaÓÓanÈ. 

 AdhippÈyÈnusandhito pana evaÑ veditabbo–yvÈyaÑ vuttappakÈro 
daÓÉo bh|tesu pavattiyamÈno ahito hoti, taÑ tesu appavattanena 
tappaÔipakkhabh|tÈya mettÈya parahit|pasaÑhÈrena ca sabbesu bh|tesu 
nidhÈya daÓÉaÑ, nihitadaÓÉattÈ eva ca yathÈ anihitadaÓÉÈ sattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 215. 400 piÔÔhesu. 2. Khu 9. 216. 401 piÔÔhesu. 3. Ma 1. 205 piÔÔhe. 
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bh|tÈni daÓÉena vÈ satthena vÈ pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ viheÔhayanti, tathÈ 
aviheÔhayaÑ, aÒÒatarampi tesaÑ imaÑ mettÈkammaÔÔhÈnamÈgamma yadeva 
tattha vedanÈgataÑ saÒÒÈsa~khÈraviÒÒÈÓagataÑ taÒca tadanusÈreneva 
tadaÒÒaÒca sa~khÈragataÑ vipassitvÈ imaÑ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti 
ayaÑ tÈva adhippÈyo. 

 AyaÑ pana anusandhi–evaÑ vutte te amaccÈ ÈhaÑsu “idÈni bhante 
kuhiÑ gacchathÈ”ti. Tato tena “pubbe PaccekabuddhÈ kattha vasantÊ”ti 
ÈvajjetvÈ ÒatvÈ “GandhamÈdanapabbate”ti vutte puna ÈhaÑsu “amhe dÈni 
bhante pajahatha na icchathÈ”ti. Atha paccekasambuddho Èha “na 
puttamiccheyyÈ”ti sabbaÑ. TatrÈdhippÈyo–ahaÑ idÈni atrajÈdÊsu yaÑkiÒci 
puttampi na iccheyyaÑ, kuto pana tumhÈdisaÑ sahÈyaÑ. TasmÈ tumhesupi 
yo mayÈ saddhiÑ gantuÑ mÈdiso vÈ hotuÑ icchati, so eko care 
khaggavisÈÓakappo. Atha vÈ tehi “amhe dÈni bhante pajahatha na 
icchathÈ”ti vutte so paccekasambuddho “na puttamiccheyya kuto sahÈyan”ti 
vatvÈ attano yathÈvuttenatthena ekacariyÈya guÓaÑ disvÈ pamudito 
pÊtisomanassajÈto imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
EvaÑ vatvÈ pekkhamÈnasseva mahÈjanassa ÈkÈse uppatitvÈ 
GandhamÈdanaÑ agamÈsi. 

 GandhamÈdano nÈma Himavati C|ÄakÈÄapabbataÑ MahÈkÈÄapabbataÑ 
NÈgapaliveÔhanaÑ CandagabbhaÑ S|riyagabbhaÑ SuvaÓÓapassaÑ 
Himavantapabbatanti satta pabbate atikkamma hoti. Tattha Nandam|lakaÑ 
nÈma pabbhÈraÑ PaccekabuddhÈnaÑ vasanokÈso, tisso ca guhÈyo 
suvaÓÓaguhÈ maÓiguhÈ rajataguhÈti. Tattha maÓiguhÈdvÈre MaÒj|sako 
nÈma rukkho yojanaÑ ubbedhena, yojanaÑ vitthÈrena. So yattakÈni udake 
vÈ thale vÈ pupphÈni, sabbÈni tÈni pupphayati visesena 
PaccekabuddhÈgamanadivase. Tass|parito sabbaratanamÈÄo hoti. Tattha 
sammajjanakavÈto kacavaraÑ chaÉÉeti, samakaraÓavÈto 
sabbaratanamayavÈlukaÑ samaÑ karoti, siÒcanakavÈto Anotattadahato 
ÈnetvÈ udakaÑ siÒcati, sugandhakaraÓavÈto Himavantato sabbesaÑ 
sugandharukkhÈnaÑ gandhe Èneti, ocinakavÈto pupphÈni ocinitvÈ pÈteti, 
santharakavÈto sabbattha santharati. SadÈ supaÒÒattÈneva 
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cettha ÈsanÈni honti, yesu PaccekabuddhuppÈdadivase uposathadivase ca 
sabbe PaccekabuddhÈ sannipatitvÈ nisÊdanti. AyaÑ tattha pakati. AyaÑ 
Paccekabuddho tattha gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdati. Tato sace tasmiÑ kÈle 
aÒÒepi PaccekabuddhÈ saÑvijjanti, tepi ta~khaÓeyeva sannipatitvÈ 
paÒÒattÈsanesu nisÊdanti. NisÊditvÈ ca kiÒcideva samÈpattiÑ samÈpajjitvÈ 
vuÔÔhahanti, tato saÑghatthero adhunÈgatapaccekabuddhaÑ sabbesaÑ 
anumodanatthÈya “kathamadhigatan”ti evaÑ kammaÔÔhÈnaÑ pucchati, 
tadÈpi so tameva attano udÈnabyÈkaraÓagÈthaÑ bhÈsati. Puna BhagavÈpi 
ÈyasmatÈ Œnandena puÔÔho tameva gÈthaÑ bhÈsati. Œnandopi sa~gÊtiyanti 
evaÑ ekekÈ gÈthÈ paccekasambodhi-abhisambuddhaÔÔhÈne, maÒj|sakamÈÄe, 
Œnandena pucchitakÈle, sa~gÊtiyanti catukkhattuÑ bhÈsitÈ hotÊti. 

PaÔhamagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 92. SaÑsaggajÈtassÈti gÈthÈ kÈ uppatti? Ayampi paccekabodhisatto 
Kassapassa Bhagavato sÈsane vÊsati vassasahassÈni purimanayeneva 
samaÓadhammaÑ karonto kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
nibbattetvÈ nÈmar|paÑ vavatthapetvÈ lakkhaÓasammasanaÑ katvÈ 
ariyamaggaÑ anadhigamma brahmaloke nibbatti. So tato cuto 
BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi uppajjitvÈ purimanayeneva 
vaÉÉhamÈno yato pabhuti “ayaÑ itthÊ ayaÑ puriso”ti visesaÑ aÒÒÈsi, 
tadupÈdÈya itthÊnaÑ hatthe na ramati, 
ucchÈdananhÈpanamaÓÉanÈdimattampi na sÈdiyati. TaÑ purisÈ eva posenti, 
thaÒÒapÈyanakÈle dhÈtiyo kaÒcukaÑ paÔimuÒcitvÈ purisavesena thaÒÒaÑ 
pÈyenti. So itthÊnaÑ gandhaÑ ghÈyitvÈ saddaÑ vÈ sutvÈ rodati, viÒÒutaÑ 
pattopi itthiyo passituÑ na icchati. Tena taÑ anitthigandhotveva 
saÒjÈniÑsu. TasmiÑ soÄasavassuddesike jÈte rÈjÈ “kulavaÑsaÑ 
saÓÔhapessÈmÊ”ti nÈnÈkulehi tassa anur|pÈ kaÒÒÈyo ÈnetvÈ aÒÒataraÑ 
amaccaÑ ÈÓÈpesi “kumÈraÑ ramÈpehÊ”ti. Amacco upÈyena taÑ 
ramÈpetukÈmo tassa avid|re sÈÓipÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ nÈÔakÈni 
payojÈpesi. KumÈro gÊtavÈditasaddaÑ sutvÈ “kasseso saddo”ti Èha. Amacco 
“taveso 
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deva nÈÔakitthÊnaÑ saddo, puÒÒavantÈnaÑ ÊdisÈni nÈÔakÈni honti, abhirama 
deva mahÈpuÒÒosi tvan”ti Èha. KumÈro amaccaÑ daÓÉena tÈÄÈpetvÈ 
nikkaÉÉhÈpesi. So raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ kumÈrassa mÈtarÈ saha gantvÈ 
kumÈraÑ khamÈpetvÈ puna amaccaÑ ÈÓÈpesi. KumÈro tehi 
atinippÊÄiyamÈno seÔÔhasuvaÓÓaÑ datvÈ suvaÓÓakÈre ÈÓÈpesi “sundaraÑ 
itthir|paÑ karothÈ”ti. Te VissakammunÈ nimmitasadisaÑ 
sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ itthir|paÑ karitvÈ dassesuÑ. KumÈro disvÈ 
vimhayena sÊsaÑ cÈletvÈ mÈtÈpit|naÑ pesesi “yadi ÊdisiÑ itthiÑ labhissÈmi, 
gaÓhissÈmÊ”ti. MÈtÈpitaro “amhÈkaÑ putto mahÈpuÒÒo, avassaÑ tena 
sahakatapuÒÒÈ kÈci dÈrikÈ loke uppannÈ bhavissatÊ”ti taÑ suvaÓÓar|paÑ 
rathaÑ ÈropetvÈ amaccÈnaÑ appesuÑ “gacchatha ÊdisiÑ dÈrikaÑ 
gavesathÈ”ti. Te taÑ gahetvÈ soÄasamahÈjanapade vicarantÈ taÑ taÑ gÈmaÑ 
gantvÈ udakatitthÈdÊsu yattha yattha janasam|haÑ passanti, tattha tattha 
devataÑ viya suvaÓÓar|paÑ ÔhapetvÈ nÈnÈpupphavatthÈla~kÈrehi p|jaÑ 
katvÈ vitÈnaÑ bandhitvÈ ekamantaÑ tiÔÔhanti “yadi kenaci evar|pÈ 
diÔÔhapubbÈ bhavissati, so kathaÑ samuÔÔhÈpessatÊ”ti. EtenupÈyena aÒÒatra 
maddaraÔÔhÈ sabbajanapade ÈhiÓÉitvÈ taÑ “khuddakaraÔÔhan”ti 
avamaÒÒamÈnÈ tattha paÔhamaÑ agantvÈ nivattiÑsu. 

 Tato nesaÑ etadahosi “MaddaraÔÔhampi tÈva gacchÈma, mÈ no 
BÈrÈÓasiÑ paviÔÔhepi rÈjÈ puna pesesÊ”ti MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ 
agamaÑsu. SÈgalanagare ca Maddavo nÈma rÈjÈ, tassa dhÊtÈ 
soÄasavassuddesikÈ abhir|pÈ ahosi. TassÈ vaÓÓadÈsiyo nhÈnodakatthÈya 
titthaÑ gacchanti. Tattha amaccehi ÔhapitaÑ taÑ suvaÓÓar|paÑ d|ratova 
disvÈ “amhe udakatthÈya pesetvÈ rÈjaputtÊ sayameva ÈgatÈ”ti bhaÓantiyo 
samÊpaÑ gantvÈ “nÈyaÑ sÈminÊ, amhÈkaÑ sÈminÊ ito abhir|patarÈ”ti 
ÈhaÑsu. AmaccÈ taÑ sutvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ anur|pena nayena 
dÈrikaÑ yÈciÑsu, sopi adÈsi. Te BÈrÈÓasiraÒÒo pÈhesuÑ “laddhÈ deva 
kumÈrikÈ, sÈmaÑ Ègacchatha, udÈhu amheva ÈnemÈ”ti. So “mayi 
Ègacchante janapadapÊÄÈ bhavissati, tumheva naÑ ÈnethÈ”ti pesesi. 

 AmaccÈpi dÈrikaÑ1 gahetvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ kumÈrassa pÈhesuÑ 
“laddhÈ suvaÓÓar|pasadisÈ kumÈrikÈ”ti. KumÈro sutvÈva rÈgena  
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ dÈrikaÑ (I) 
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abhibh|to paÔhamajjhÈnÈ parihÈyi. So d|taparamparÈya pesesi “sÊghaÑ 
Ènetha sÊghaÑ ÈnethÈ”ti. Te sabbattha ekarattivÈsena BÈrÈÓasiÑ patvÈ 
bahinagare ÔhitÈ raÒÒo pesesuÑ “ajjeva pavisitabbaÑ, no”ti. RÈjÈ 
“seÔÔhakulÈ ÈnÊtÈ dÈrikÈ, ma~galakiriyaÑ katvÈ mahÈsakkÈrena 
pavesessÈma, uyyÈnaÑ tÈva naÑ nethÈ”ti Èha. Te tathÈ akaÑsu. SÈ 
accantasukhumÈlÈ kumÈrikÈ yÈnugghÈÔena ubbÈÄhÈ addhÈnaparissamena 
uppannavÈtarogÈ milÈtamÈlÈ viya hutvÈ rattibhÈge kÈlamakÈsi. AmaccÈ 
“sakkÈrÈ paribhaÔÔhamhÈ”ti parideviÑsu. RÈjÈ ca nÈgarÈ ca “kulavaÑso 
vinaÔÔho”ti parideviÑsu. SakalanagaraÑ kolÈhalaÑ ahosi. KumÈrassa 
sutamatteyeva mahÈsoko udapÈdi. 

 Tato kumÈro sokassa m|laÑ khanituÑ Èraddho. So evaÑ cintesi “ayaÑ 
soko nÈma na ajÈtassa hoti, jÈtassa pana hoti. TasmÈ jÈtiÑ paÔicca soko, jÈti 
pana kiÑ paÔiccÈti. BhavaÑ paÔicca jÈtÊ”ti. EvaÑ pubbabhÈvanÈnubhÈvena 
yoniso manasikaronto anulomapaÔilomaÑ paÔiccasamuppÈdaÑ disvÈ puna 
anulomaÒca sa~khÈre sammasanto tattheva nisinno paccekasambodhiÑ 
sacchÈkÈsi. AmaccÈ taÑ maggaphalasukhena sukhitaÑ santindriyaÑ 
santamÈnasaÑ nisinnaÑ disvÈ paÓipÈtaÑ katvÈ ÈhaÑsu “mÈ soci deva 
mahanto JambudÊpo, aÒÒaÑ tato sundarataraÑ kaÒÒaÑ ÈnessÈmÈ”ti. So Èha 
“na socÈmi, nissoko Paccekabuddho ahan”ti. Ito paraÑ sabbaÑ 
vuttapurimagÈthÈsadisameva ÔhapetvÈ gÈthÈvaÓÓanaÑ. 

 GÈthÈvaÓÓanÈ pana evaÑ veditabbÈ–saÑsaggajÈtassÈti 
jÈtasaÑsaggassa. Tattha 
dassanasavanakÈyasamullapanasambhogasaÑsaggavasena paÒcavidho 
saÑsaggo. Tattha aÒÒamaÒÒaÑ disvÈ cakkhuviÒÒÈÓavÊthivasena 
uppannarÈgo dassanasaÑsaggo nÈma. Tattha SÊhaÄadÊpe KÈÄadÊghavÈpÊ 
gÈme piÓÉÈya carantaÑ KalyÈÓavihÈravÈsidÊghabhÈÓakadaharabhikkhuÑ 
disvÈ paÔibaddhacittÈ kenaci upÈyena taÑ alabhitvÈ kÈla~katÈ 
kuÔumbiyadhÊtÈ ca tassÈ nivÈsanacoÄakhaÓÉaÑ disvÈ “evar|paÑ vatthaÑ 
dhÈriniyÈ nÈma saddhiÑ saÑvÈsaÑ nÈlabhin”ti phalitahadayo kÈla~kato so 
eva daharo ca nidassanaÑ. 
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 Parehi pana kathiyamÈnaÑ r|pÈdisampattiÑ attanÈ vÈ 
hasitalapitagÊtasaddaÑ sutvÈ sotaviÒÒÈÓavÊthivasena uppannarÈgo 
savanasaÑsaggo nÈma. TatrÈpi girigÈmavÈsikammÈradhÊtÈya paÒcahi 
kumÈrikÈhi saddhiÑ padumassaraÑ gantvÈ nhatvÈ mÈlaÑ ÈropetvÈ 
uccÈsaddena gÈyantiyÈ saddaÑ sutvÈ ÈkÈsena gacchanto kÈmarÈgena visesÈ 
parihÈyitvÈ byasanaÑ patto paÒcaggaÄaleÓavÈsÊ tissadaharo nidassanaÑ. 

 AÒÒamaÒÒaÑ a~gaparÈmasanena uppannarÈgo kÈyasaÑsaggo nÈma. 
DhammabhÈsanadaharabhikkhu ca rÈjadhÊtÈ cettha nidassanaÑ. MahÈvihÈre 
kira daharabhikkhu dhammaÑ bhÈsati. Tattha mahÈjano Ègato, rÈjÈpi 
aggamahesiyÈ rÈjadhÊtÈya ca saddhiÑ agamÈsi. Tato rÈjadhÊtÈya tassa 
r|paÒca saraÒca Ègamma balavarÈgo uppanno tassa daharassÈpi. TaÑ disvÈ 
rÈjÈ sallakkhetvÈ sÈÓipÈkÈrena parikkhipÈpesi. Te aÒÒamaÒÒaÑ parÈmasitvÈ 
Èli~giÑsu. Puna sÈÓipÈkÈraÑ apanetvÈ passantÈ dvepi kÈla~kateyeva 
addasaÑs|ti. 

 AÒÒamaÒÒaÑ Èlapanasamullapanavasena uppannarÈgo pana 
samullapanasaÑsaggo nÈma. Bhikkhu bhikkhunÊhi saddhiÑ 
paribhogakaraÓe uppannarÈgo sambhogasaÑsaggo nÈma. DvÊsupi etesu 
pÈrÈjikappatto bhikkhu ca bhikkhunÊ ca nidassanaÑ. 
MaricavaÔÔinÈmamahÈvihÈramahe kira DuÔÔhagÈmaÓi-abhayarÈjÈ 
mahÈdÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ ubhatosaÑghaÑ parivisati. Tattha uÓhayÈguyÈ 
dinnÈya saÑghanavakasÈmaÓerÊ anÈdhÈrakassa saÑghanavakassa 
sÈmaÓerassa dantavalayaÑ datvÈ samullapanamakÈsi. Te ubhopi 
upasampajjitvÈ saÔÔhivassÈ hutvÈ paratÊraÑ gatÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
samullapanena pubbasaÒÒaÑ paÔilabhitvÈ tÈvadeva saÒjÈtasinehÈ 
sikkhÈpadaÑ vÊtikkamitvÈ pÈrÈjikÈ ahesunti. EvaÑ paÒcavidhe saÑsagge 
yena kenaci saÑsaggena jÈtasaÑsaggassa bhavati sneho, 
purimarÈgapaccayo balavarÈgo uppajjati. Tato snehanvayaÑ dukkhamidaÑ 
pahoti tameva snehaÑ anugacchantaÑ sandiÔÔhikasamparÈyikaÑ 
sokaparidevÈdinÈnappakÈrakaÑ idaÑ dukkhaÑ pahoti pabhavati jÈyati. 

 Apare “ÈrammaÓe cittassa vossaggo saÑsaggo”ti bhaÓanti. Tato sneho, 
snehadukkhamidanti. EvamatthappabhedaÑ imaÑ aÉÉhagÈthaÑ vatvÈ so 
Paccekabuddho Èha “svÈyaÑ yamidaÑ snehanvayaÑ sokÈdidukkhaÑ 
pahoti, tameva snehaÑ anugatassa dukkhassa m|laÑ khananto 
paccekabodhiÑ adhigato”ti. 
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 EvaÑ vutte te amaccÈ ÈhaÑsu “amhehi dÈni bhante kiÑ kattabban”ti. 
Tato so Èha “tumhe vÈ aÒÒataro vÈ imamhÈ dukkhÈ muccitukÈmo, so 
sabbopi ÈdÊnavaÑ snehajaÑ pekkhamÈno, eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
Ettha ca yaÑ taÑ “snehanvayaÑ dukkhamidaÑ pahotÊ”ti vuttaÑ, tadeva 
sandhÈya “ÈdÊnavaÑ snehajaÑ pekkhamÈno”ti idaÑ vuttanti veditabbaÑ. 
Atha vÈ yathÈvuttena saÑsaggena saÑsaggajÈtassa bhavati sneho, 
snehanvayaÑ dukkhamidaÑ pahoti, evaÑ yathÈbh|taÑ ÈdÊnavaÑ snehajaÑ 
pekkhamÈno ahamadhigatoti evaÑ sambandhitvÈ catutthapÈdo pubbe 
vuttanayeneva snehavasena vuttoti veditabbo. Tato paraÑ sabbaÑ 
purimagÈthÈya vuttasadisamevÈti. 

SaÑsaggagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 93. Mitte suhajjeti kÈ uppatti? AyaÑ paccekabodhisatto purimagÈthÈya 
vuttanayeneva uppajjitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈrento paÔhamajjhÈnaÑ 
nibbattetvÈ “kiÑ samaÓadhammo varo, rajjaÑ varan”ti vÊmaÑsitvÈ 
amaccÈnaÑ rajjaÑ niyyÈtetvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. AmaccÈ “dhammena 
samena karothÈ”ti vuttÈpi laÒjaÑ gahetvÈ adhammena karonti. Te laÒjaÑ 
gahetvÈ sÈmike parÈjayantÈ ekadÈ aÒÒataraÑ rÈjavallabhaÑ parÈjesuÑ. So 
raÒÒo bhattakÈrakehi saddhiÑ pavisitvÈ sabbaÑ Èrocesi. RÈjÈ dutiyadivase 
sayaÑ vinicchayaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Tato mahÈjanÈ “amaccÈ deva sÈmike 
asÈmike karontÊ”ti uccÈsaddaÑ karontÈ mahÈyuddhaÑ viya akaÑsu. Atha 
rÈjÈ vinicchayaÔÔhÈnÈ vuÔÔhÈya pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ samÈpattiÑ appetuÑ 
nisinno tena saddena vikkhittacitto na sakkoti appetuÑ. So “kiÑ me rajjena, 
samaÓadhammo varan”ti rajjasukhaÑ pahÈya puna samÈpattiÑ nibbattetvÈ 
pubbe vuttanayeneva vipassitvÈ paccekasambodhiÑ sacchÈkÈsi. 
KammaÔÔhÈnaÒca pucchito imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha mettÈyanavasena mittÈ. SuhadayabhÈvena suhajjÈ. Keci 
ekantahitakÈmatÈya mittÈva honti na suhajjÈ. Keci 
gamanÈgamanaÔÔhÈnanisajjÈsamullÈpÈdÊsu, hadayasukhajananena1 suhajjÈva 
honti, na mittÈ. Keci tadubhayavasena suhajjÈ ceva mittÈ ca honti. Te 
duvidhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Sukhavasena sukhajananena (SÊ) 
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agÈriyÈ ca anagÈriyÈ ca. Tattha agÈriyÈ tividhÈ honti upakÈro 
samÈnasukhadukkho anukampakoti. AnagÈriyÈ visesena atthakkhÈyino eva. 
Te cat|hi a~gehi samannÈgatÈ honti. YathÈha– 

“Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi upakÈro mitto suhado veditabbo. 
PamattaÑ rakkhati, pamattassa sÈpateyyaÑ rakkhati, bhÊtassa saraÓaÑ 
hoti, uppannesu kiccakaraÓÊyesu taddiguÓaÑ bhogaÑ anuppadeti1. 

 TathÈ– 

Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi samÈnasukhadukkho mitto 
suhado veditabbo. Guyhamassa Ècikkhati, guyhamassa parig|hati, 
ÈpadÈsu na vijahati, jÊvitaÑpissa atthÈya pariccattaÑ hoti1. 

 TathÈ– 

Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi anukampako mitto suhado 
veditabbo. Abhavenassa na nandati, bhavenassa nandati, avaÓÓaÑ 
bhaÓamÈnaÑ nivÈreti, vaÓÓaÑ bhaÓamÈnaÑ pasaÑsati2. 

 TathÈ– 

Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi atthakkhÈyÊ mitto suhado 
 veditabbo. PÈpÈ nivÈreti, kalyÈÓe niveseti, assutaÑ sÈveti, saggassa 
maggaÑ ÈcikkhatÊ”ti. 

 Tesvidha agÈriyÈ adhippetÈ, atthato pana sabbepi yujjanti. Te mitte 
suhajje anukampamÈnoti anudayamÈno, tesaÑ sukhaÑ upasaÑharitukÈmo 
dukkhaÑ apaharitukÈmo ca. 

 HÈpeti atthanti diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthavasena tividhaÑ, 
tathÈ attatthaparattha-ubhayatthavasenÈpi tividhaÑ atthaÑ laddhavinÈsanena 
aladdhÈnuppÈdanenÈti dvidhÈpi hÈpeti vinÈseti. PaÔibaddhacittoti “ahaÑ 
imaÑ vinÈ na jÊvÈmi, esa me gati, esa me parÈyaÓan”ti evaÑ attÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 3. 152 piÔÔhe. 2. DÊ 3. 153 piÔÔhe. 
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nÊce ÔhÈne Ôhapentopi paÔibaddhacitto hoti. “Ime maÑ vinÈ na jÊvanti, ahaÑ 
tesaÑ gati, ahaÑ tesaÑ parÈyaÓan”ti evaÑ attÈnaÑ ucce ÔhÈne Ôhapentopi 
paÔibaddhacitto hoti. Idha pana evaÑ paÔibaddhacitto adhippeto. EtaÑ 
bhayanti etaÑ atthahÈpanabhayaÑ, attano samÈpattihÈniÑ sandhÈyÈha. 
Santhaveti tividho santhavo taÓhÈdiÔÔhimittasanthavavasena. Tattha 
aÔÔhasatapabhedÈpi taÓhÈ taÓhÈsanthavo, dvÈsaÔÔhibhedÈpi diÔÔhi 
diÔÔhisanthavo, paÔibaddhacittatÈya mittÈnukampanÈ mittasanthavo. Tesu so 
idha adhippeto. Tena hissa samÈpatti parihÊnÈ. TenÈha “etaÑ bhayaÑ 
santhave pekkhamÈno ahaÑ adhigato”ti. SesaÑ vuttasadisamevÈti. 

MittasuhajjagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 94. VaÑso visÈloti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato 
sÈsane tayo paccekabodhisatto pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke uppannÈ. Tato cavitvÈ tesaÑ jeÔÔhako 
BÈrÈÓasirÈjakule nibbatto, itare dve paccantarÈjakulesu. Te ubhopi 
kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ anukkamena 
PaccekabuddhÈ hutvÈ Nandam|lakapabbhÈre vasantÈ ekadivasaÑ 
samÈpattito vuÔÔhÈya “mayaÑ kiÑ kammaÑ katvÈ imaÑ lokuttarasukhaÑ 
anuppattÈ”ti ÈvajjetvÈ paccavekkhamÈnÈ KassapabuddhakÈle attano attano 
cariyaÑ addasaÑsu. Tato “tatiyo kuhin”ti ÈvajjentÈ BÈrÈÓasirajjaÑ 
kÈrentaÑ disvÈ tassa guÓe saritvÈ “so pakatiyÈva 
appicchatÈdiguÓasamannÈgato hoti, amhÈkaÑyeva ovÈdako 
 vattÈ vacanakkhamo pÈpagarahÊ, handa naÑ ÈrammaÓaÑ dassetvÈ 
ÈrocemÈ”ti okÈsaÑ gavesantÈ taÑ ekadivasaÑ sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ 
uyyÈnaÑ gacchantaÑ disvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ uyyÈnadvÈre veÄugumbam|le 
aÔÔhaÑsu. MahÈjano atitto1 rÈjadassanena rÈjÈnaÑ ulloketi. Tato rÈjÈ “atthi 
nu kho koci mama dassane byÈpÈraÑ na karotÊ”ti olokento Paccekabuddhe 
addakkhi. Saha dassaneneva cassa tesu sineho uppajji. So hatthikkhandhÈ 
oruyha santena ÈcÈrena upasa~kamitvÈ “bhante kiÑ nÈma tumhe”ti pucchi. 
Te “mayaÑ mahÈrÈja asajjamÈnÈ nÈmÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Attano (I, Ka) 
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ÈhaÑsu. Bhante asajjamÈnÈti etassa ko atthoti. Alagganattho mahÈrÈjÈti. 
Tato veÄugumbaÑ dassetvÈ ÈhaÑsu “seyyathÈpi mahÈrÈja imaÑ 
veÄugumbaÑ sabbaso m|lakhandhasÈkhÈnusÈkhÈhi saÑsibbitvÈ ÔhitaÑ 
asihattho puriso m|le chetvÈ ÈviÒchanto na sakkuÓeyya uddharituÑ, 
evameva tvaÑ anto ca bahi ca jaÔÈya jaÔito Èsattavisatto tattha vilaggo. 
SeyyathÈpi vÈ panassa vemajjhagatopi ayaÑ vaÑsakaÄÊro asaÒjÈtasÈkhattÈ 
kenaci alaggova Ôhito, sakkÈ ca pana agge vÈ m|le vÈ chetvÈ uddharituÑ, 
evameva mayaÑ katthaci asajjamÈnÈ sabbÈ disÈ gacchÈmÈ”ti tÈvadeva 
catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ passato eva raÒÒo ÈkÈsena 
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamaÑsu. Tato rÈjÈ cintesi “kadÈ nu kho ahampi 
evaÑ asajjamÈno bhaveyyan”ti tattheva Ôhito vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. Purimanayeneva kammaÔÔhÈnaÑ pucchito imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha vaÑsoti veÄu. VisÈloti vitthiÓÓo. Va-kÈro avadhÈraÓattho, eva-
kÈro vÈ ayaÑ, sandhivasena ettha e-kÈro naÔÔho. Tassa parapadena 
sambandho. TaÑ pacchÈ yojessÈma. YathÈti paÔibhÈge. Visattoti laggo jaÔito 
saÑsibbito. Puttesu dÈresu cÈti puttadhÊtubhariyÈsu. YÈ apekkhÈti yÈ taÓhÈ 
yo sineho. VaÑsakkaÄÊrova1 asajjamÈnoti vaÑsakaÄÊro viya alaggamÈno. 
KiÑvuttaÑ hoti? YathÈ vaÑso visÈlo visatto eva hoti, puttesu dÈresu ca yÈ 
apekkhÈ, sÈpi evaÑ tÈni vatth|ni, saÑsibbitvÈ ÔhitattÈ visattÈ eva. SvÈhaÑ 
tÈya apekkhÈya apekkhavÈ visÈlo vaÑso viya visattoti evaÑ apekkhÈya 
ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ apekkhaÑ maggaÒÈÓena chindanto ayaÑ vaÑsakaÄÊrova 
r|pÈdÊsu vÈ lÈbhÈdÊsu vÈ kÈmabhavÈdÊsu vÈ diÔÔhÈdÊsu vÈ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhivasena asajjamÈno paccekabodhiÑ adhigatoti. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbaÑ. 

VaÑsakkaÄÊragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 95. Migo araÒÒamhÊti kÈ uppatti? Eko kira bhikkhu Kassapassa 
Bhagavato sÈsane yogÈvacaro kÈlaÑ katvÈ BÈrÈÓasiyaÑ seÔÔhikule 
______________________________________________________________ 
 1. VaÑse kaÄÊrova (PÈÄiyaÑ) 
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uppanno aÉÉhe mahaddhane mahÈbhoge, so subhago ahosi, tato paradÈriko 
hutvÈ kÈla~kato niraye nibbatto tattha paccitvÈ pakkÈvasesena 
seÔÔhibhariyÈya kucchimhi itthÊ hutvÈ paÔisandhiÑ gaÓhi. Nirayato ÈgatÈnaÑ 
sattÈnaÑ gattÈni uÓhÈni honti. Tena seÔÔhibhariyÈ ÉayhamÈnena udarena 
kicchena kasirena taÑ gabbhaÑ dhÈretvÈ kÈlena dÈrikaÑ vijÈyi. SÈ 
jÈtadivasato pabhuti mÈtÈpit|naÑ sesabandhuparijanÈnaÒca dessÈ ahosi. 
VayappattÈ ca yamhi kule dinnÈ, tatthÈpi sÈmikasassusasurÈnaÑ dessÈva 
ahosi appiyÈ amanÈpÈ. Atha nakkhatte ghosite seÔÔhiputto tÈya saddhiÑ 
kÊÄituÑ anicchanto vesiÑ ÈnetvÈ kÊÄati. SÈ taÑ dÈsÊnaÑ santikÈ sutvÈ 
seÔÔhiputtaÑ upasa~kamitvÈ nÈnappakÈrehi anunayitvÈ ca Èha “ayyaputta 
itthÊ nÈma sacepi dasannaÑ rÈj|naÑ kaniÔÔhÈ hoti, cakkavattino vÈ dhÊtÈ, 
tathÈpi sÈmikassa pesanakarÈ hoti. SÈmike anÈlapante s|le ÈropitÈ viya 
dukkhaÑ paÔisaÑvedeti. Sace ahaÑ anuggahÈrahÈ1 anuggahetabbÈ, no ce, 
vissajjetabbÈ. Attano ÒÈtikulaÑ gamissÈmÊ”ti. SeÔÔhiputto “hotu bhadde, mÈ 
soci kÊÄanasajjÈ hohi, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti Èha. SeÔÔhidhÊtÈ tÈvattakena 
sallÈpamattena ussÈhajÈtÈ “sve nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti bahuÑ 
khajjabhojjaÑ paÔiyÈdeti. SeÔÔhiputto dutiyadivase anÈrocetvÈva 
kÊÄanaÔÔhÈnaÑ gato. SÈ “idÈni pesessati idÈni pesessatÊ”ti maggaÑ olokentÊ 
nisinnÈ uss|raÑ disvÈ manusse pesesi. Te paccÈgantvÈ “seÔÔhiputto gato”ti 
ÈrocesuÑ. SÈ taÑ sabbaÑ paÔiyÈditaÑ ÈdÈya yÈnaÑ abhiruhitvÈ uyyÈnaÑ 
gantuÑ ÈraddhÈ. 

 Atha Nandam|lakapabbhÈre paccekasambuddho sattame divase nirodhÈ 
vuÔÔhÈya nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ Anotattadahe mukhaÑ dhovitvÈ 
“kattha ajja bhikkhaÑ carissÈmÈ”ti Èvajjento taÑ seÔÔhidhÊtaraÑ disvÈ “mayi 
imissÈ saddhÈkÈraÑ kÈretvÈ taÑ kammaÑ parikkhayaÑ gamissatÊ”ti ÒatvÈ 
pabbhÈrasamÊpe saÔÔhiyojanamanosilÈtale ÔhatvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
abhiÒÒÈpÈdakaÑ jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ tassÈ paÔipathe oruyha 
BÈrÈÓasiÑ abhimukho agamÈsi. TaÑ disvÈva dÈsiyo 
______________________________________________________________ 
 1. PariggahÈ (Ka) 
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seÔÔhidhÊtÈya ÈrocesuÑ. SÈ yÈnÈ oruyha sakkaccaÑ vanditvÈ pattaÑ 
sabbarasasampannena khÈdanÊyena bhojanÊyena p|retvÈ padumapupphena 
paÔicchÈdetvÈ heÔÔhÈpi padumapupphaÑ katvÈ pupphakalÈpaÑ hatthena 
gahetvÈ Paccekabuddhassa hatthe pattaÑ datvÈ vanditvÈ pupphakalÈpahatthÈ 
patthanaÑ akÈsi “bhante yathÈ idaÑ pupphaÑ, evÈhaÑ yattha yattha 
upapajjÈmi, tattha tattha mahÈjanassa piyÈ bhaveyyaÑ manÈpÈ”ti. EvaÑ 
patthetvÈ dutiyampi patthesi “bhante dukkho gabbhavÈso, taÑ anupagamma 
padumapupphe eva paÔisandhi bhaveyyÈ”ti. Tatiyampi patthesi “bhante 
jeguccho mÈtugÈmo, cakkavattidhÊtÈpi paravasaÑ gacchati. TasmÈ ahaÑ 
itthibhÈvaÑ anupagamma puriso bhaveyyan”ti. Catutthampi patthesi 
“bhante imaÑ saÑsÈradukkhaÑ atikkamma pariyosÈne tumhehi pattaÑ 
amataÑ pÈpuÓeyyan”ti. EvaÑ caturo paÓidhÊ katvÈ taÑ 
padumapupphakalÈpaÑ p|jetvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “pupphasadiso 
eva me gandho ceva vaÓÓo ca hot|”ti imaÑ paÒcamaÑ paÓidhiÑ akÈsi. 

 Tato Paccekabuddho pattaÒca pupphakalÈpaÒca gahetvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ– 

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

imÈya gÈthÈya seÔÔhidhÊtÈya anumodanaÑ katvÈ “seÔÔhidhÊtÈ maÑ 
gacchantaÑ passat|”ti adhiÔÔhahitvÈ ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ 
agamÈsi. SeÔÔhidhÊtÈya taÑ passantiyÈ mahatÊ pÊti uppajji. Bhavantare kataÑ 
akusalaÑ kammaÑ anokÈsatÈya parikkhÊÓaÑ 
ciÒcambiladhotatambalohabhÈjanamivasuddhÈ jÈtÈ. TÈvadevassÈ patikule 
ÒÈtikule ca sabbo jano tuÔÔho. “KiÑ karomÈ”ti piyavacanÈni ca paÓÓÈkÈrÈni 
ca pesesi. SÈmikopi manusse pesesi “seÔÔhidhÊtaraÑ sÊghaÑ Ènetha, ahaÑ 
vissaritvÈ uyyÈnaÑ Ègato”ti. Tato pabhuti ca naÑ ure vilittacandanaÑ viya 
ÈmuttamuttÈhÈraÑ viya pupphamÈlÈ viya ca piyÈyanto parihari. SÈ tattha 
yÈvatÈyukaÑ issariyabhogayuttasukhaÑ anubhavitvÈ kÈlaÑ katvÈ 
purisabhÈvena devaloke padumapupphe uppajji. So devaputto gacchantopi 
padumapupphagabbhe eva gacchati, tiÔÔhantopi nisÊdantopi sayantopi 
padumapupphagabbheyeva sayati. “MahÈpadumadevaputto”ti ca naÑ 
vohariÑsu. 
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EvaÑ so tena iddhÈnubhÈvena anulomapaÔilomaÑ chadevaloke eva 
saÑsarati. 

 Tena ca samayena BÈrÈÓasiraÒÒo vÊsati itthisahassÈni honti. TÈsu ekÈpi 
puttaÑ na labhati. AmaccÈ rÈjÈnaÑ viÒÒÈpesuÑ “deva kulavaÑsÈnupÈlako 
putto icchitabbo, atraje avijjamÈne khettajopi kulavaÑsadharo hotÊ”ti. Atha 
rÈjÈ “ÔhapetvÈ mahesiÑ avasesÈ itthiyo sattÈhaÑ dhammanÈÔakaÑ karothÈ”ti 
yathÈkÈmaÑ bahi carÈpesi, tathÈpi puttaÑ nÈlattha. Puna amaccÈ ÈhaÑsu 
“mahÈrÈja mahesÊ nÈma puÒÒena ca paÒÒÈya ca sabba-itthÊnaÑ aggÈ, 
appeva nÈma devo mahesiyÈ kucchimhi puttaÑ labheyyÈ”ti. RÈjÈ mahesiyÈ 
etamatthaÑ Èrocesi. SÈ Èha “mahÈrÈja yÈ itthÊ sÊlavatÊ saccavÈdinÊ, sÈ puttaÑ 
labheyya, hirottapparahitÈya kuto putto”ti pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ paÒca sÊlÈni 
samÈdiyitvÈ punappunaÑ Èvajjesi, sÊlavatiyÈ rÈjadhÊtÈya paÒcasÊlÈni 
ÈvajjentiyÈ puttapatthanÈcitte uppannamatte sakkassa ÈsanaÑ saÑkampi. 

 Atha Sakko Èvajjento etamatthaÑ viditvÈ “sÊlavatiyÈ rÈjadhÊtÈya 
puttavaraÑ demÊ”ti ÈkÈsenÈgantvÈ deviyÈ sammukhe Ôhito “kiÑ varesi 
devÊ”ti. PuttaÑ mahÈrÈjÈti. “Dammi te devi puttaÑ, mÈ cintayÊ”ti vatvÈ 
devalokaÑ gantvÈ “atthi nu kho ettha khÊÓÈyuko”ti Èvajjento “ayaÑ 
MahÈpadumo uparidevalokaÑ gantukÈmo ca bhavissatÊ”ti ÒatvÈ tassa 
vimÈnaÑ gantvÈ “tÈta MahÈpaduma manussalokaÑ gacchÈhÊ”ti yÈci. So 
“mÈ evaÑ mahÈrÈja bhaÓa, jegucchito1 manussaloko”ti. TÈta tvaÑ 
manussaloke puÒÒaÑ katvÈ idh|papanno, tattheva ÔhatvÈ pÈramiyo 
p|retabbÈ, gaccha tÈtÈti. Dukkho mahÈrÈja gabbhavÈso, na sakkomi tattha 
vasitunti. “TÈta te gabbhavÈso natthi, tathÈ hi tvaÑ kammamakÈsi, yathÈ 
padumagabbheyeva nibbattissasi, gaccha tÈtÈ”ti punappunaÑ vuccamÈno 
adhivÈsesi. 

 So devalokÈ cavitvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne silÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ 
padumagabbhe nibbatto. TaÒca rattiÑ pacc|sasamaye mahesÊ 
______________________________________________________________ 
 1. Jeguccho (SÊ, I) 
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supinantena vÊsati-itthisahassaparivutÈ uyyÈnaÑ gantvÈ 
silÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ padumagabbhe puttaÑ laddhÈ viya ahosi. SÈ 
pabhÈtÈya rattiyÈ sÊlÈni rakkhamÈnÈ tattha gantvÈ ekaÑ padumapupphaÑ 
addasa, taÑ neva tÊre hoti na gambhÊre. Saha dassaneneva cassÈ tattha 
puttasineho uppajji. SÈ sayaÑ eva otaritvÈ taÑ pupphaÑ aggahesi, pupphe 
gahitamatteyeva pattÈni vikasiÑsu. Tattha suvaÓÓapaÔimaÑ viya dÈrakaÑ 
addasa, disvÈva “putto me laddho”ti saddaÑ nicchÈresi. MahÈjano 
sÈdhukÈrasahassÈni pavattesi. RaÒÒo ca pesesi. RÈjÈ sutvÈ “kattha laddho”ti 
pucchitvÈ laddhokÈsaÑ sutvÈ “uyyÈnaÒca pokkharaÓiyaÑ padumaÒca 
amhÈkaÑyeva, tasmÈ amhÈkaÑ khette jÈtattÈ khettajo nÈmÈyaÑ putto”ti 
vatvÈ nagaraÑ pavesetvÈ vÊsatisahassa-itthiyo dhÈtikiccaÑ kÈresi. YÈ yÈ 
kumÈrassa ruciÑ ÒatvÈ patthitaÑ patthitaÑ1 khÈdanÊyaÑ khÈdÈpeti, sÈ sÈ 
sahassaÑ labhati. SakalabÈrÈÓasÊ calitÈ, sabbo jano kumÈrassa 
paÓÓÈkÈrasahassÈni pesesi. KumÈro taÑ taÑ atinetvÈ “imaÑ khÈda, imaÑ 
bhuÒjÈ”ti vuccamÈno bhojanena ubbÈÄho ukkaÓÔhito hutvÈ gopuradvÈraÑ 
gantvÈ lÈkhÈguÄakena kÊÄati. 

 TadÈ aÒÒataro Paccekabuddho BÈrÈÓasiÑ nissÈya Isipatane vasati, so 
kÈlasseva vuÔÔhÈya senÈsanavattasarÊraparikammamanasikÈrÈdÊni 
sabbakiccÈni katvÈ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito “ajja kattha bhikkhaÑ gahessÈmÊ”ti 
Èvajjento kumÈrassa sampattiÑ disvÈ “esa pubbe kiÑ kammaÑ karÊ”ti 
vÊmaÑsanto “mÈdisassa piÓÉapÈtaÑ datvÈ catasso patthanÈ patthesi, tattha 
tisso siddhÈ, ekÈ tÈva na sijjhati, tassa upÈyena ÈrammaÓaÑ dassemÊ”ti 
bhikkhÈcÈravasena kumÈrassa santikaÑ agamÈsi. KumÈro taÑ disvÈ 
“samaÓa mÈ idha Ègacchi, ime hi tampi ‘imaÑ khÈda, imaÑ bhuÒjÈ’ti 
vadeyyun”ti Èha. So ekavacaneneva tato nivattitvÈ attano senÈsanaÑ 
agamÈsi. KumÈro parijanaÑ Èha “ayaÑ samaÓo mayÈ vuttamattova nivatto, 
kuddho nu kho mamÈ”ti. So tehi “pabbajitÈ nÈma na kodhaparÈyaÓÈ honti, 
parena pasannamanena yaÑ dinnaÑ, tena yÈpentÊ”ti vuccamÈnopi “duÔÔho2 
evar|po 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÊtaÑ paÓÊtaÑ (SÊ) 
 2. RuÔÔho evÈyaÑ samaÓo (SÊ), kuddho evÈyaÑ samaÓo (SuttanipÈta-®Ôha 1. 72 piÔÔhe) 
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nÈma samaÓo, khamÈpessÈmi nan”ti mÈtÈpit|naÑ ÈrocetvÈ hatthiÑ 
abhiruhitvÈ mahatÈ rÈjÈnubhÈvena IsipatanaÑ gantvÈ migay|thaÑ disvÈ 
pucchi “kinnÈmete”ti. Ete sÈmi migÈ nÈmÈti. EtesaÑ “imaÑ khÈdatha, 
imaÑ bhuÒjatha, imaÑ sÈyathÈ”ti vatvÈ paÔijaggantÈ atthÊti. Natthi sÈmi, 
yattha tiÓodakaÑ sulabhaÑ tattha vasantÊti. 

 KumÈro “yathÈ ime arakkhiyamÈnÈva yattha icchanti, tattha vasanti, 
kadÈ nu kho ahampi evaÑ vaseyyan”ti etaÑ ÈrammaÓaÑ aggahesi. 
Paccekabuddhopi tassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ senÈsanamaggaÒca ca~kamanaÒca 
sammajjitvÈ maÔÔhaÑ katvÈ ekadvattikkhattuÑ ca~kamitvÈ padanikkhepaÑ 
dassetvÈ divÈvihÈrokÈsaÒca paÓÓasÈlaÒca sammajjitvÈ maÔÔhaÑ katvÈ 
pavisanapadanikkhepaÑ dassetvÈ nikkhamanapadanikkhepaÑ adassetvÈ 
aÒÒatra agamÈsi. KumÈro tattha gantvÈ taÑ padesaÑ sammajjitvÈ 
maÔÔhakataÑ disvÈ “vasati maÒÒe ettha so Paccekabuddho”ti parijanena 
bhÈsitaÑ sutvÈ Èha “pÈtopi so samaÓo dussati, idÈni hatthi-assÈdÊhi attano 
okÈsaÑ akkantaÑ disvÈ suÔÔhutaraÑ dusseyya, idheva tumhe tiÔÔhathÈ”ti 
hatthikkhandhÈ oruyha ekakova senÈsanaÑ paviÔÔho vattasÊsena 
susammaÔÔhokÈse padanikkhepaÑ disvÈ “so dÈnÈyaÑ samaÓo ettha 
ca~kamanto na vaÓijjÈdikammaÑ1 cintesi, addhÈyaÑ attano hitameva 
cintesi maÒÒe”ti pasannamÈnaso ca~kammaÑ abhiruhitvÈ 
d|rÊkataputhuvitakko gantvÈ pÈsÈÓaphalake nisÊditvÈ saÒjÈta-ekaggo2 hutvÈ 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ vipassanto paccekabodhiÒÈÓaÑ adhigantvÈ 
purimanayeneva purohitena kammaÔÔhÈnaÑ pucchito gaganatale nisinno 
imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tattha migoti dve migÈ eÓÊmigo3 ca pasadamigo ca. Apica sabbesaÑ 
ÈraÒÒikÈnaÑ catuppadÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. Idha pana pasadamigo 
adhippetoti vadanti. AraÒÒamhÊti gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca ÔhapetvÈ 
avasesaÑ araÒÒaÑ, idha pana uyyÈnaÑ adhippetaÑ, tasmÈ “uyyÈnamhÊ”ti 
vuttaÑ hoti. YathÈti paÔibhÈge. Abaddhoti rajjubandhanÈdÊhi abaddho, etena 
vissatthacariyaÑ dÊpeti. YenicchakaÑ gacchati gocarÈyÈti yena yena 
disÈbhÈgena gantumicchati, tena tena disÈbhÈgena gocarÈya gacchati. 
Vuttampi cetaÑ BhagavatÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. Na vejjÈdikammaÑ (I, Ka) 2. SaÒjÈtapÊtipÈmojjo ekako (SÊ, I) 
 3. TiÓamigo (SÊ, I) 
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“SeyyathÈpi bhikkhave ÈraÒÒako migo araÒÒe pavane caramÈno 
vissattho gacchati, vissattho tiÔÔhati, vissattho nisÊdati, vissattho seyyaÑ 
kappeti. TaÑ kissa hetu, anÈpÈthagato bhikkhave luddassa, evameva 
kho bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu antamakÈsi 
mÈraÑ apadaÑ, vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato pÈpimato”ti1 

vitthÈro. 

 Seritanti sacchandavuttitaÑ aparÈyattataÑ2 vÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈ migo araÒÒamhi abaddho yenicchakaÑ gacchati gocarÈya, tathÈ kadÈ 
nu kho ahampi taÓhÈbandhanaÑ chinditvÈ evaÑ gaccheyyanti. ViÒÒ| 
paÓÉito naro seritaÑ pekkhamÈno eko careti. 

Migo-araÒÒagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 96. ŒmantanÈ hotÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira mahÈ-
upaÔÔhÈnasamaye amaccÈ upasa~kamiÑsu. Tesu eko amacco “deva 
sotabbaÑ atthÊ”ti ekamantaÑ gamanaÑ yÈci, so uÔÔhÈyÈsanÈ agamÈsi. Puna 
eko mahÈ-upaÔÔhÈne nisinnaÑ yÈci, eko hatthikkhandhe nisinnaÑ, eko 
assapiÔÔhiyaÑ nisinnaÑ, eko suvaÓÓarathe nisinnaÑ, eko sivikÈya nisÊditvÈ 
uyyÈnaÑ gacchantaÑ yÈci. RÈjÈ tato orohitvÈ agamÈsi. Aparo 
janapadacÈrikaÑ gacchantaÑ yÈci, tassapi vacanaÑ sutvÈ hatthikkhandhato 
oruyha ekamantaÑ agamÈsi. EvaÑ so tehi nibbinno hutvÈ pabbaji. AmaccÈ 
issariyena vaÉÉhanti. Tesu eko gantvÈ rÈjÈnaÑ Èha “asukaÑ nÈma mahÈrÈja 
janapadaÑ mayhaÑ dehÊ”ti. RÈjÈ taÑ “itthannÈmo bhuÒjatÊ”ti bhaÓati. So 
raÒÒo vacanaÑ anÈdiyitvÈ “gacchÈmahaÑ taÑ janapadaÑ gahetvÈ 
bhuÒjÈmÊ”ti tattha gantvÈ kalahaÑ katvÈ puna ubhopi raÒÒo santikaÑ 
ÈgantvÈ aÒÒamaÒÒassa dosaÑ Èrocenti3. RÈjÈ “na sakkÈ ime tosetun”ti 
tesaÑ lobhe ÈdÊnavaÑ disvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. So 
purimanayena imaÑ udÈnaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 231; Khu 8. 243 piÔÔhesu. 2. AparÈyattakataÑ (SÊ), aparÈyattakaÑ (I) 
 3. Œropenti (SÊ) 
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 Tassattho–sahÈyamajjhe Ôhitassa divÈseyyasa~khÈte vÈse ca mahÈ-
upaÔÔhÈnasa~khÈte ÔhÈne ca uyyÈnagamanasa~khÈte gamane ca 
janapadacÈrikasa~khÈtÈya cÈrikÈya ca “idaÑ me suÓa, idaÑ me dehÊ”ti-
ÈdinÈ nayena tathÈ tathÈ ÈmantanÈ hoti, tasmÈ ahaÑ tattha nibbijjitvÈ1 
yÈyaÑ ariyajanasevitÈ anekÈnisaÑsÈ ekantasukhÈ, evaÑ santepi 
lobhÈbhibh|tehi sabbakÈpurisehi anabhipatthitÈ pabbajjÈ, taÑ anabhijjhitaÑ 
paresaÑ avasavattanena bhabbapuggalavasena2 seritaÒca pekkhamÈno 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ anukkamena paccekabodhiÑ adhigatosmi. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 

ŒmantanÈgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 97. KhiÉÉÈratÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira Ekaputtakabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ ahosi. So tassa ekaputtako piyo ahosi manÈpo pÈÓasamo, rÈjÈ 
sabba-iriyÈpathesu puttakaÑ gahetvÈva vattati. So ekadivasaÑ uyyÈnaÑ 
gacchanto taÑ ÔhapetvÈ gato, kumÈropi taÑ divasaÑyeva uppannena 
byÈdhinÈ mato. AmaccÈ “puttasinehena raÒÒo hadayampi phaleyyÈ”ti 
anÈrocetvÈva naÑ jhÈpesuÑ. RÈjÈ uyyÈne surÈmadena matto puttaÑ neva 
sarati, tathÈ dutiyadivasepi nhÈnabhojanavelÈsu. Atha bhuttÈvÊ nisinno 
saritvÈ “puttaÑ me ÈnethÈ”ti Èha. Tassa anur|pena vidhÈnena taÑ pavattiÑ 
ÈrocesuÑ. Tato sokÈbhibh|to nisinno evaÑ yoniso manasÈkÈsi “imasmiÑ 
sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjatÊ”ti. EvaÑ anukkamena 
anulomapaÔilomaÑ paÔiccasamuppÈdaÑ sammasanto paccekasambodhiÑ 
sacchÈkÈsi. SesaÑ saÑsaggagÈthÈvaÓÓanÈyaÑ vuttasadisameva ÔhapetvÈ 
gÈthÈyatthavaÓÓanaÑ. 

 AtthavaÓÓanÈ pana–khiÉÉÈti kÊÄanÈ. SÈ duvidhÈ hoti kÈyikÈ ca 
vÈcasikÈ ca. Tattha kÈyikÈ nÈma hatthÊhipi kÊÄanti, assehipi rathehipi 
dhan|hipi thar|hipÊti evamÈdi. VÈcasikÈ nÈma gÊtaÑ silokabhaÓanaÑ 
mukhabheri-ÈlambarabherÊti evamÈdi. RatÊti paÒcakÈmaguÓarati. Vipulanti 
yÈva aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca ÔhÈnena sakalattabhÈvabyÈpakaÑ. SesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NibbinditvÈ (Ka) 2. Dhammapuggalavasena (SÊ), aggapuggalavasena (I) 
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pÈkaÔameva. AnusandhiyojanÈpi cettha saÑsaggagÈthÈya vuttanayeneva 
veditabbÈ, tato paraÒca sabbaÑ. 

KhiÉÉÈratigÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 98. CÈtuddisoti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato sÈsane 
paÒca paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke nibbattÈ. Tato cavitvÈ tesaÑ jeÔÔhako 
BÈrÈÓasirÈjÈ ahosi, sesÈ pÈkatikarÈjÈno. Te cattÈropi kammaÔÔhÈnaÑ 
uggaÓhitvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ anukkamena PaccekabuddhÈ hutvÈ 
Nandam|lakapabbhÈre vasantÈ ekadivasaÑ samÈpattito vuÔÔhÈya 
vaÑsakkaÄÊragÈthÈyaÑ vuttanayeneva attano kammaÒca sahÈyaÒca ÈvajjetvÈ 
ÒatvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo upÈyena ÈrammaÓaÑ dassetuÑ okÈsaÑ gavesanti. So 
ca rÈjÈ tikkhattuÑ rattiyÈ ubbijjati, bhÊto vissaraÑ karoti, mahÈtale1 dhÈvati. 
Purohitena kÈlasseva vuÔÔhÈya sukhaseyyaÑ pucchitopi “kuto me Ècariya 
sukhan”ti sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. Purohitopi “ayaÑ rogo na sakkÈ 
yena kenaci uddhaÑ virecanÈdinÈ bhesajjakammena vinetuÑ, mayhaÑ pana 
khÈdan|pÈyo uppanno”ti cintetvÈ “rajjahÈnijÊvitantarÈyÈdÊnaÑ 
pubbanimittaÑ etaÑ mahÈrÈjÈ”ti rÈjÈnaÑ suÔÔhutaraÑ ubbejetvÈ “tassa 
v|pasamanatthaÑ ettake ca ettake ca hatthi-assarathÈdayo 
hiraÒÒasuvaÓÓaÒca dakkhiÓaÑ datvÈ yaÒÒo yajitabbo”ti yaÒÒayajane 
samÈdapesi. 

 Tato PaccekabuddhÈ anekÈni pÈÓasahassÈni yaÒÒatthÈya 
sampiÓÉiyamÈnÈni disvÈ “etasmiÑ kamme kate dubbodhaneyyo bhavissati, 
handa naÑ paÔikacceva gantvÈ pekkhÈmÈ”ti vaÑsakkaÄÊragÈthÈyaÑ 
vuttanayena ÈgantvÈ piÓÉÈya caramÈnÈ rÈja~gaÓe paÔipÈÔiyÈ agamaÑsu. 
RÈjÈ sÊhapaÒjare Ôhito rÈja~gaÓaÑ olokayamÈno te addakkhi, saha 
dassaneneva cassa sineho uppajji. Tato te pakkosÈpetvÈ ÈkÈsatale 
paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ sakkaccaÑ bhojetvÈ katabhattakicce “ke tumhe”ti 
pucchi. MayaÑ mahÈrÈja cÈtuddisÈ nÈmÈti. Bhante cÈtuddisÈti imassa ko 
atthoti. Cat|su disÈsu 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈpathaÑ (I) 
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katthaci kutoci bhayaÑ vÈ cittutrÈso vÈ amhÈkaÑ natthi mahÈrÈjÈti. Bhante 
tumhÈkaÑ taÑ bhayaÑ kiÑkÈraÓÈ na hotÊti. “MayaÑ mahÈrÈja mettaÑ 
bhÈvema, karuÓaÑ bhÈvema, muditaÑ bhÈvema, upekkhaÑ bhÈvema. Tena 
no taÑ bhayaÑ na hotÊ”ti vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ 
agamaÑsu. 

 Tato rÈjÈ cintesi “ime samaÓÈ ‘mettÈdibhÈvanÈya bhayaÑ na hotÊ’ti 
bhaÓanti, brÈhmaÓÈ pana anekasahassapÈÓavadhaÑ vaÓÓayanti, kesaÑ nu 
kho vacanaÑ saccan”ti. Athassa etadahosi “samaÓÈ suddhena asuddhaÑ 
dhovanti, brÈhmaÓÈ pana asuddhena asuddhaÑ. Na sakkÈ kho pana 
asuddhena asuddhaÑ dhovituÑ, pabbajitÈnaÑ eva vacanaÑ saccan”ti. So 
“sabbe sattÈ sukhitÈ hont|”ti-ÈdinÈ nayena mettÈdayo cattÈropi 
brahmavihÈre bhÈvetvÈ hitapharaÓena cittena amacce ÈÓÈpesi “sabbe pÈÓe 
muÒcatha, sÊtÈni pÈnÊyÈni pivantu, haritÈni tiÓÈni khÈdantu, sÊto ca vÈto 
tesaÑ upavÈyat|”ti. Te tathÈ akaÑsu.  

 Tato rÈjÈ “kalyÈÓamittÈnaÑ vacanena pÈpakammato muttomhÊ”ti 
tattheva nisinno vipassitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. Amaccehi ca 
bhojanavelÈyaÑ “bhuÒja mahÈrÈja kÈlo”ti vutte “nÈhaÑ rÈjÈ”ti 
purimanayeneva sabbaÑ vatvÈ imaÑ udÈnabyÈkaraÓagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha cÈtuddisoti cat|su disÈsu yathÈsukhavihÈrÊ, “ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharatÊ”ti-ÈdinÈ vÈ nayena brahmavihÈrabhÈvanÈya pharitÈ catasso 
disÈ assa santÊti cÈtuddiso. TÈsu cat|su disÈsu katthaci satte vÈ sa~khÈre vÈ 
bhayena na paÔihanatÊti appaÔigho. SantussamÈnoti dvÈdasavidhassa 
santosassa vasena santussako ca. ItarÊtarenÈti uccÈvacena paccayena. 
ParissayÈnaÑ sahitÈ achambhÊti ettha parissayanti kÈyacittÈni, parihÈpenti 
vÈ tesaÑ sampattiÑ, tÈni vÈ paÔicca sayantÊti parissayÈ, bÈhirÈnaÑ 
sÊhabyagghÈdÊnaÑ abbhantarÈnaÒca kÈmacchandÈdÊnaÑ 
kÈyacittupaddavÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. Te parissaye adhivÈsanakhantiyÈ 
ca vÊriyÈdÊhi dhammehi ca sahatÊti parissayÈnaÑ sahitÈ. 
ThaddhabhÈvakarabhayÈbhÈvena achambhÊ. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈ te 
cattÈro samaÓÈ, evaÑ itarÊtarena paccayena santussamÈno ettha 
paÔipattipadaÔÔhÈne santose Ôhito cat|su disÈsu mettÈdibhÈvanÈya cÈtuddiso, 
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sattasa~khÈresu paÔihananabhayÈbhÈvena appaÔigho ca hoti. So cÈtuddisattÈ 
vuttappakÈrÈnaÑ parissayÈnaÑ sahitÈ, appaÔighattÈ achambhÊ ca hotÊti evaÑ 
paÔipattiguÓaÑ disvÈ yoniso paÔipajjitvÈ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. Atha 
vÈ te samaÓÈ viya santussamÈno itarÊtarena vuttanayena cÈtuddiso hotÊti 
ÒatvÈ evaÑ cÈtuddisabhÈvaÑ patthayanto yoniso paÔipajjitvÈ adhigatomhi. 
TasmÈ aÒÒopi ÊdisaÑ ÔhÈnaÑ patthayanto cÈtuddisatÈya parissayÈnaÑ sahitÈ 
appaÔighatÈya ca achambhÊ hutvÈ eko care khaggavisÈÓakappoti. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 

CÈtuddisagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 99. Dussa~gahÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira aggamahesÊ 
kÈlamakÈsi. Tato vÊtivattesu sokadivasesu ekadivasaÑ amaccÈ “rÈj|naÑ 
nÈma tesu tesu kiccesu aggamahesÊ avassaÑ icchitabbÈ, sÈdhu devo 
aÒÒampi deviÑ Ènet|”ti yÈciÑsu. RÈjÈ “tena hi bhaÓe jÈnÈthÈ”ti Èha. Te 
pariyesantÈ sÈmantarajje rÈjÈ mato, tassa devÊ rajjaÑ anusÈsati, sÈ ca 
gabbhinÊ ahosi, amaccÈ “ayaÑ raÒÒo anur|pÈ”ti ÒatvÈ taÑ yÈciÑsu. SÈ 
“gabbhinÊ nÈma manussÈnaÑ amanÈpÈ hoti. Sace Ègametha, yÈva vijÈyÈmi, 
evaÑ sÈdhu. No ce, aÒÒaÑ pariyesathÈ”ti Èha. Te raÒÒopi etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ “gabbhinÊpi hotu, ÈnethÈ”ti Èha. Te ÈnesuÑ. RÈjÈ taÑ 
abhisiÒcitvÈ sabbaÑ mahesiyÈ bhogaÑ adÈsi, tassÈ parijanÈnaÒca 
nÈnÈvidhehi paÓÓÈkÈrehi sa~gaÓhÈti. SÈ kÈlena puttaÑ vijÈyi. RÈjÈ taÑ 
attano puttaÑ viya sabbiriyÈpathesu a~ke ca ure ca katvÈ viharati. TadÈ 
deviyÈ parijanÈ cintesuÑ “rÈjÈ ativiya sa~gaÓhÈti, kumÈre ativissÈsaÑ 
karoti1, handa naÑ paribhindissÈmÈ”ti. 

 Tato kumÈraÑ ÈhaÑsu “tvaÑ tÈta amhÈkaÑ raÒÒo putto, na imassa 
raÒÒo putto. MÈ ettha vissÈsaÑ ÈpajjÊ”ti. Atha kumÈro “ehi puttÈ”ti raÒÒÈ 
vuccamÈnopi hatthena ÈkaÉÉhiyamÈnopi 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~gaÓhÈti kumÈraÑ, avissÈsaniyÈni rÈjahadayÈni (SÊ), sa~gaÓhÈti kumÈraÑ, 

ativissÈsaniyÈni rÈjahadayÈni (SuttanipÈta-®Ôha 1. 79 piÔÔhe.) 
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pubbe viya rÈjÈnaÑ na allÊyati. RÈjÈ “kiÑ kÈraÓan”ti vÊmaÑsanto taÑ 
pavattiÑ ÒatvÈ “ete mayÈ sa~gahitÈpi paÔikk|lavuttino evÈ”ti nibbijjitvÈ 
rajjaÑ pahÈya pabbajito. “RÈjÈ pabbajito”ti amaccaparijanÈpi bah| 
pabbajiÑsu. Saparijano rÈjÈ pabbajitopi manussÈ paÓÊte paccaye upanenti, 
rÈjÈ paÓÊte paccaye yathÈvuÉÉhuÑ dÈpesi. Tattha ye sundaraÑ labhanti, te 
tussanti. Itare ujjhÈyanti “mayaÑ pariveÓÈdÊni sammajjantÈ sabbakiccÈni 
karonti, l|khabhattaÑ jiÓÓavatthaÒca labhÈmÈ”ti. So tampi ÒatvÈ “ime 
yathÈvuÉÉhaÑ dÊyamÈnÈpi ujjhÈyanti, aho dussa~gahÈ parisÈ”ti 
pattacÊvaramÈdÈya ekova araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. Tattha Ègatehi ca kammaÔÔhÈnaÑ pucchito imaÑ 
gÈthamabhÈsi. SÈ atthato pÈkaÔÈ eva. AyaÑ pana yojanÈ–dussa~gahÈ 
pabbajitÈpi eke, ye asantosÈbhibh|tÈ, tathÈvidhÈ eva ca atho gahaÔÔhÈ 
gharamÈvasantÈ. EtÈhaÑ dussa~gahabhÈvaÑ jigucchanto vipassanaÑ 
ÈrabhitvÈ adhigatoti. SesaÑ purimanayeneva veditabbanti. 

Dussa~gahagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 100. OropayitvÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira 
CÈtumÈsikabrahmadatto nÈma rÈjÈ gimhÈnaÑ paÔhame mÈse uyyÈnaÑ gato. 
Tattha ramaÓÊye bh|mibhÈge nÊlaghanapattasaÒchannaÑ koviÄÈrarukkhaÑ 
disvÈ “koviÄÈram|le mama sayanaÑ paÒÒÈpethÈ”ti vatvÈ uyyÈne kÊÄitvÈ 
sÈyanhasamayaÑ tattha seyyaÑ kappesi. Puna gimhÈnaÑ majjhime mÈse 
uyyÈnaÑ gato, tadÈ koviÄÈro pupphito hoti, tadÈpi tatheva akÈsi. Punapi 
gimhÈnaÑ pacchime mÈse gato, tadÈ koviÄÈro saÒchinnapatto1 
sukkharukkho viya hoti, tadÈpi rÈjÈ adisvÈva taÑ rukkhaÑ pubbaparicayena 
tattheva seyyaÑ ÈÓÈpesi. AmaccÈ jÈnantÈpi raÒÒo ÈÓattiyÈ tattha sayanaÑ 
paÒÒÈpesuÑ. So uyyÈne kÊÄitvÈ sÈyanhasamaye tattha seyyaÑ kappento taÑ 
rukkhaÑ disvÈ “are ayaÑ pubbe saÒchannapatto maÓimayo viya 
abhir|padassano ahosi, tato maÓivaÓÓasÈkhantare 
ÔhapitapavÈÄa~kurasadisehi 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsÊnapatto (SÊ) 
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pupphehi sassirikadassano ahosi, muttajÈlasadisavÈlikÈkiÓÓo cassa 
heÔÔhÈbh|mibhÈgo bandhanÈ pavuttapupphasaÒchanno rattakambalasanthato 
viya ahosi, so nÈmajja sukkharukkho viya sÈkhÈmattÈvaseso Ôhito, aho 
jarÈya upahato koviÄÈro”ti cintetvÈ “anupÈdiÓÓampi tÈya jarÈya haÒÒati, 
kima~gaÑ pana upÈdiÓÓan”ti aniccasaÒÒaÑ paÔilabhi. TadanusÈreneva 
sabbasa~khÈre dukkhato anattato ca vipassantova “aho vatÈhampi 
saÒchinnapatto koviÄÈro viya apagatagihibyaÒjano bhaveyyan”ti 
patthayamÈno anupubbena tasmiÑ sayanatale dakkhiÓena passena 
nipannoyeva vipassitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. Tato gamanakÈle 
amaccehi “kÈlo deva gantun”ti vutte “nÈhaÑ rÈjÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ 
purimanayeneva imaÑ gÈthamabhÈsi.  

 Tattha oropayitvÈti apanetvÈ. GihibyaÒjanÈnÊti kesamassu-
odÈtavatthÈla~kÈramÈlÈgandhavilepanaputtadÈradÈsidÈsÈdÊni. EtÈni 
gihibhÈvaÑ byaÒjayanti, tasmÈ “gihibyaÒjanÈnÊ”ti vuccanti. 
SaÒchinnapattoti patitapatto. ChetvÈnÈti maggaÒÈÓena chinditvÈ. VÊroti 
maggavÊriyena samannÈgato. GihibandhanÈnÊti kÈmabandhanÈni. KÈmÈ hi 
gihÊnaÑ bandhanÈni. AyaÑ tÈva padattho. AyaÑ pana adhippÈyo–“aho 
vatÈhampi oropayitvÈ gihibyaÒjanÈni saÒchinnapatto yathÈ koviÄÈro 
bhaveyyan”ti evaÑ cintayamÈno vipassanaÑ ÈrabhitvÈ adhigatoti. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbanti. 

KoviÄÈragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

PaÔhamavaggo niÔÔhito. 
 

 101-2. Sace labhethÈti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato 
sÈsane dve paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke uppannÈ, tato cavitvÈ tesaÑ jeÔÔhako 
BÈrÈÓasiraÒÒo putto, kaniÔÔho purohitassa putto ahosi. Te ekadivasaÑyeva 
paÔisandhiÑ gahetvÈ ekadivasameva mÈtu kucchito nikkhamitvÈ 
sahapaÑsukÊÄakÈ sahÈyakÈ ahesuÑ. Purohitaputto paÒÒavÈ ahosi, so 
rÈjaputtaÑ Èha “samma tvaÑ 
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tava pituno accayena rajjaÑ labhissasi, ahaÑ purohitaÔÔhÈnaÑ, susikkhitena 
ca rajjaÑ anusÈsituÑ sakkÈ, ehi sippaÑ uggaÓhissÈmÈ”ti. Tato ubhopi 
yaÒÒopacitÈ1 hutvÈ gÈmanigamÈdÊsu bhikkhaÑ caramÈnÈ 
paccantajanapadagÈmaÑ gatÈ. TaÒca gÈmaÑ paÒca PaccekabuddhÈ 
bhikkhÈcÈravelÈya pavisiÑsu. Tattha manussÈ Paccekabuddhe disvÈ 
ussÈhajÈtÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ 
upanÈmetvÈ p|jenti. TesaÑ etadahosi “amhehi sadisÈ uccÈkulikÈ nÈma 
natthi, api ca panime manussÈ yadi icchanti, amhÈkaÑ bhikkhaÑ denti, yadi 
nicchanti, na denti, imesaÑ pana pabbajitÈnaÑ evar|paÑ sakkÈraÑ karonti, 
addhÈ ete kiÒci sippaÑ jÈnanti, handa nesaÑ santike sippaÑ uggaÓhÈmÈ”ti. 
Te manussesu paÔikkantesu okÈsaÑ labhitvÈ “yaÑ bhante tumhe sippaÑ 
jÈnÈtha, taÑ amhehi sikkhÈpethÈ”ti yÈciÑsu. PaccekabuddhÈ “na sakkÈ 
apabbajitena sikkhitun”ti ÈhaÑsu. Te pabbajjaÑ yÈcitvÈ pabbajiÑsu. Tato 
nesaÑ PaccekabuddhÈ “evaÑ vo nivÈsetabbaÑ, evaÑ pÈrupitabban”ti-ÈdinÈ 
nayena ÈbhisamÈcÈrikaÑ ÈcikkhitvÈ “imassa sippassa ekÊbhÈvÈbhirati 
nipphatti, tasmÈ ekeneva nisÊditabbaÑ, ekena ca~kamitabbaÑ, ekena 
ÔhÈtabbaÑ, ekena sayitabban”ti pÈÔiyekkaÑ paÓÓasÈlaÑ adaÑsu, tato te 
attano attano paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nisÊdiÑsu. Purohitaputto nisinnakÈlato 
pabhuti cittasamÈdhÈnaÑ laddhÈ jhÈnaÑ paÔilabhi. RÈjaputto muhutteneva 
ukkaÓÔhito tassa santikaÑ Ègato. So taÑ disvÈ “kiÑ sammÈ”ti pucchi. 
“UkkaÓÔhitomhÊ”ti Èha. Tena hi idha nisÊdÈti. So tattha muhuttaÑ nisÊditvÈ 
Èha “imassa kira samma sippassa ekÊbhÈvÈbhirati nipphattÊ”ti. Purohitaputto 
“evaÑ samma, tena hi tvaÑ attano nisinnokÈsaÑ eva gaccha uggaÓhissÈmi 
imassa sippassa nipphattin”ti Èha. So gantvÈ punapi muhuttakeneva 
ukkaÓÔhito purimanayeneva tikkhattuÑ Ègato. 

 Tato naÑ purohitaputto tatheva uyyojetvÈ tasmiÑ gate cintesi “ayaÑ 
attano ca kammaÑ hÈpeti mama ca, idhÈbhikkhaÓaÑ ÈgacchatÊ”ti. So 
paÓÓasÈlato nikkhamma araÒÒaÑ paviÔÔho. Itaro attano paÓÓasÈlÈyeva 
nisinno punapi muhuttakeneva ukkaÓÔhito tassa 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒÒopavÊtakaÓÔhÈ (SÊ), yaÒÒopavÊtÈ (I), pubbopacitakammÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 81 

piÔÔhe.) 
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santikaÑ ÈgantvÈ ito cito ca maggantopi1 taÑ adisvÈ cintesi “yo 
gahaÔÔhakÈle paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya Ègatopi maÑ daÔÔhuÑ na labhati, so dÈni 
mayi Ègate dassanampi adÈtukÈmo apakkami, aho are citta na lajjasi, yaÑ 
maÑ catukkhattuÑ idhÈnesi, na so dÈni te vase vattissÈmi, aÒÒadatthu 
taÑyeva mama vase vattÈpessÈmÊ”ti attano senÈsanaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ 
ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ 
agamÈsi. Itaropi araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ tattheva agamÈsi. Te ubhopi manosilÈtale nisÊditvÈ pÈÔiyekkaÑ 
pÈÔiyekkaÑ imÈ udÈnagÈthÈyo abhÈsiÑsu. 

 Tattha nipakanti pakatinipakaÑ2 paÓÉitaÑ kasiÓaparikammÈdikusalaÑ. 
SÈdhuvihÈrinti appanÈvihÈrena vÈ upacÈrena vÈ samannÈgataÑ. DhÊranti 
dhitisampannaÑ. Tattha nipakattena dhitisampadÈ vuttÈ. Idha pana 
dhitisampannamevÈti attho. Dhiti nÈma asithilaparakkamatÈ, “kÈmaÑ taco 
ca nhÈru cÈ”ti3 evaÑ pavattavÊriyassetaÑ adhivacanaÑ. Apica 
dhikkatapÈpoti4pi dhÊro. RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈyÈti yathÈ pakatirÈjÈ 
“vijitaÑ raÔÔhaÑ anatthÈvahan”ti ÒatvÈ rajjaÑ pahÈya eko carati, evaÑ 
bÈlasahÈyaÑ pahÈya eko care. Atha vÈ rÈjÈva raÔÔhanti yathÈ Sutasomo rÈjÈ 
raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya eko cari, yathÈ ca MahÈjanako rÈjÈ, evaÑ eko carÊti 
ayampi tassa attho. SesaÑ vuttÈnusÈrena sakkÈ jÈnitunti na vitthÈritanti. 

SahÈyagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 103. AddhÈ pasaÑsÈmÈti imissÈ gÈthÈya yÈva ÈkÈsatale paÒÒattÈsane 
PaccekabuddhÈnaÑ nisajjÈ, tÈva cÈtuddisagÈthÈya uppattisadisÈ eva uppatti. 
AyaÑ pana viseso–yathÈ so rÈjÈ rattiyÈ tikkhattuÑ ubbijji, na tathÈ ayaÑ, 
nevassa yaÒÒo paccupaÔÔhito ahosi. So ÈkÈsatale paÒÒattesu Èsanesu 
Paccekabuddhe nisÊdÈpetvÈ “ke tumhe”ti pucchi. MayaÑ mahÈrÈja 
anavajjabhojino nÈmÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ca~kamantopi (I, Ka) 2. PakatinipuÓaÑ (SÊ) 
 3. Ma 2. 146; AÑ 1. 52; Khu 7. 379 piÔÔhesu. 4. VikkhittapÈpoti (Ka) 
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Bhante anavajjabhojinoti imassa ko atthoti. SundaraÑ vÈ asundaraÑ vÈ 
laddhÈ nibbikÈrÈ bhuÒjÈma mahÈrÈjÈti. TaÑ sutvÈ raÒÒo etadahosi 
“yann|nÈhaÑ ime upaparikkheyyaÑ ‘edisÈ vÈ no vÈ’ti”. TaÑ divasaÑ 
kaÓÈjakena bila~gadutiyena parivisi. TaÑ PaccekabuddhÈ amataÑ viya 
nibbikÈrÈ bhuÒjiÑsu. RÈjÈ “ime paÔiÒÒÈtattÈ ekadivasaÑ nibbikÈrÈ honti, 
puna sve jÈnissÈmÊ”ti svÈtanÈya nimantesi. Dutiyadivasepi tathevÈkÈsi. Tepi 
tatheva paribhuÒjiÑsu. Atha rÈjÈ “sundaraÑ datvÈ vÊmaÑsissÈmÊ”ti punapi 
nimantetvÈ dve divase mahÈsakkÈraÑ katvÈ paÓÊtena ativicitrena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisi, tepi tatheva nibbikÈrÈ paribhuÒjitvÈ raÒÒo 
ma~galaÑ vatvÈ pakkamiÑsu, rÈjÈ acirapakkantesu tesu “anavajjabhojino 
ete, aho vatÈhampi anavajjabhojÊ bhaveyyan”ti cintetvÈ mahÈrajjaÑ pahÈya 
pabbajjaÑ samÈdÈya vipassanaÑ ÈrabhitvÈ Paccekabuddho hutvÈ 
MaÒj|sakarukkham|le PaccekabuddhÈnaÑ majjhe attano ÈrammaÓaÑ 
vibhÈvento imaÑ gÈthamabhÈsi. SÈ padatthato uttÈnameva. KevalaÑ pana 
sahÈyasampadanti ettha asekhehi sÊlÈdikkhandhehi sampannÈ sahÈyÈ eva 
sahÈyasampadÈti veditabbÈ. 

 AyaÑ panettha yojanÈ–yÈ ayaÑ vuttÈ sahÈyasampadÈ, taÑ 
sahÈyasampadaÑ addhÈ pasaÑsÈma, ekaÑseneva thomemÈti vuttaÑ hoti. 
KathaÑ? SeÔÔhÈ samÈ sevitabbÈ sahÈyÈti. KasmÈ? Attano sÊlÈdÊhi seÔÔhe 
sevamÈnassa sÊlÈdayo dhammÈ anuppannÈ uppajjanti, uppannÈ ca vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ pÈpuÓanti. Same sevamÈnassa aÒÒamaÒÒaÑ sÈdhÈraÓena 
kukkuccassa vinodanena ca laddhÈ na parihÈyanti. Ete pana sahÈyake seÔÔhe 
ca same ca aladdhÈ kuhanÈdimicchÈjÊvaÑ pahÈya dhammena samena 
uppannaÑ bhojanaÑ bhuÒjanto tattha ca paÔighÈnunayaÑ anuppÈdento 
anavajjabhojÊ hutvÈ atthakÈmo kulaputto eko care khaggavisÈÓakappo. 
Ahampi evaÑ caranto imaÑ sampattiÑ adhigatomhÊti. 

AddhÈpasaÑsÈgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 104. DisvÈ suvaÓÓassÈti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasiyaÑ rÈjÈ 
gimhasamaye divÈseyyaÑ upagato ahosi, santike 
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cassa vaÓÓadÈsÊ gosÊtacandanaÑ pisati. TassÈ ekabÈhÈya ekaÑ 
suvaÓÓavalayaÑ, ekabÈhÈya dve. TÈni saÑghaÔÔenti, itaraÑ na saÑghaÔÔati. 
RÈjÈ taÑ disvÈ “evameva gaÓavÈse saÑghaÔÔanÈ, ekavÈse asaÑghaÔÔanÈ”ti 
cintetvÈ punappunaÑ dÈsiÑ olokesi. Tena ca samayena 
sabbÈla~kÈravibh|sitÈ devÊ taÑ bÊjayantÊ ÔhitÈ hoti, sÈ “vaÓÓadÈsiyÈ 
paÔibaddhacitto maÒÒe rÈjÈ”ti cintetvÈ taÑ dÈsiÑ uÔÔhÈpetvÈ sayameva 
pisitumÈraddhÈ. AthassÈ ca ubhosu bÈhÈsu aneke suvaÓÓavalayÈ, te 
saÑghaÔÔayantÈ mahÈsaddaÑ janayiÑsu. RÈjÈ atisuÔÔhutaraÑ nibbindo 
dakkhiÓapassena nipannoyeva vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. TaÑ anuttarasukhena sukhitaÑ nipannaÑ candanahatthÈ devÊ 
upasa~kamitvÈ ÈlimpÈmi mahÈrÈjÈ”ti Èha. So “apehi, mÈ ÈlimpÈhÊ”ti Èha. SÈ 
kissa mahÈrÈjÈti. So nÈhaÑ rÈjÈti. EvametesaÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ amaccÈ 
upasa~kamiÑsu, tehipi mahÈrÈjavÈdena Èlapito “nÈhaÑ bhaÓe rÈjÈ”ti Èha. 
SesaÑ paÔhamagÈthÈya vuttasadisameva. 

 AyaÑ pana gÈthÈvaÓÓanÈ–tattha disvÈti oloketvÈ. SuvaÓÓassÈti 
kaÒcanassa. “ValayÈnÊ”ti pÈÔhaseso. SÈvasesapadattho hi ayaÑ attho. 
PabhassarÈnÊti pabhÈsanasÊlÈni, jutimantÈnÊti vuttaÑ hoti. SesaÑ 
uttÈnapadatthameva. AyaÑ pana yojanÈ–disvÈ bhujasmiÑ suvaÓÓassa 
valayÈni “gaÓavÈse sati saÑghaÔÔanÈ, ekavÈse asaÑghaÔÔanÈ”ti evaÑ cintetvÈ 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ adhigatomhÊti. SesaÑ suviÒÒeyyamevÈti. 

SuvaÓÓavalayagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 105. EvaÑ dutiyenÈti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ daharova 
pabbajitukÈmo amacce ÈÓÈpesi “deviÑ gahetvÈ rajjaÑ pariharatha, ahaÑ 
pabbajissÈmÊ”ti. AmaccÈ “mahÈrÈja arÈjakaÑ rajjaÑ amhehi na sakkÈ 
rakkhituÑ, sÈmantarÈjÈno Ègamma vilumpissanti, yÈva ekopi putto 
uppajjati, tÈva ÈgamehÊ”ti saÒÒÈpesuÑ. Muducitto rÈjÈ adhivÈsesi. Atha devÊ 
gabbhaÑ gaÓhi. RÈjÈ puna te ÈÓÈpesi “devÊ gabbhinÊ, puttaÑ jÈtaÑ rajje 
abhisiÒcitvÈ rajjaÑ pariharatha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. 
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AmaccÈ “dujjÈnaÑ mahÈrÈja etaÑ, yaÑ devÊ puttaÑ vÈ vijÈyissati, dhÊtaraÑ 
vÈti, tÈva vijÈyanakÈlaÑ ÈgamehÊ”ti punapi rÈjÈnaÑ saÒÒÈpesuÑ. Atha sÈ 
puttaÑ vijÈyi. TadÈpi rÈjÈ tatheva amacce ÈÓÈpesi, amaccÈ punapi rÈjÈnaÑ 
“Ègamehi mahÈrÈja yÈva paÔibalo hotÊ”ti bah|hi kÈraÓehi saÒÒÈpesuÑ. Tato 
kumÈre paÔibale jÈte amacce sannipÈtÈpetvÈ “paÔibalo dÈni ayaÑ, taÑ rajje 
abhisiÒcitvÈ paÔipajjathÈ”ti amaccÈnaÑ okÈsaÑ adatvÈ antarÈpaÓato 
kÈsÈyavatthÈdayo sabbaparikkhÈre ÈharÈpetvÈ antepure eva pabbajitvÈ 
mahÈjanako viya nikkhamitvÈ gato, sabbaparijano nÈnappakÈraÑ 
paridevamÈno rÈjÈnaÑ anubandhi. So rÈjÈ yÈva attano rajjasÊmÈ, tÈva gantvÈ 
kattaradaÓÉena lekhaÑ ÈkaÉÉhitvÈ “ayaÑ lekhÈ nÈtikkamitabbÈ”ti Èha. 
MahÈjano lekhÈya sÊsaÑ katvÈ bh|miyaÑ nipanno paridevamÈno “tuyhaÑ 
dÈni tÈta raÒÒo ÈÓÈ kiÑ karissatÊ”ti kumÈraÑ lekhaÑ atikkamÈpesi. KumÈro 
“tÈta tÈtÈ”ti dhÈvitvÈ rÈjÈnaÑ sampÈpuÓi. RÈjÈ kumÈraÑ disvÈ “etaÑ 
mahÈjanaÑ pariharanto rajjaÑ kÈresiÑ, kiÑ dÈni ekaÑ dÈrakaÑ 
pariharituÑ na sakkhissan”ti kumÈraÑ gahetvÈ araÒÒaÑ paviÔÔho tattha 
pubbapaccekabuddhehi vasitapaÓÓasÈlaÑ disvÈ vÈsaÑ kappesi saddhiÑ 
puttena. 

 Tato kumÈro varasayanÈdÊsu kataparicayo tiÓasanthÈrake vÈ 
rajjumaÒcake vÈ1 sayamÈno rodati. SÊtavÈtÈdÊhi phuÔÔho samÈno “sÊtaÑ tÈta, 
uÓhaÑ tÈta, makasÈ tÈta ÉaÑsanti. ChÈtomhi tÈta, pipÈsitomhi tÈtÈ”ti vadati. 
RÈjÈ taÑ saÒÒÈpentoyeva rattiÑ vÊtinÈmesi. DivÈpissa piÓÉÈya caritvÈ 
bhattaÑ upanÈmesi, kumÈro missakabhattaÑ ka~guvarakamuggÈdibahulaÑ 
acchÈdentampi taÑ jighacchÈvasena bhuÒjamÈno katipÈhaccayena uÓhe 
ÔhapitapadumaÑ viya milÈyi. RÈjÈ pana paÔisa~khÈnabalena nibbikÈro 
bhuÒjati. Tato so kumÈraÑ saÒÒÈpento Èha “nagare tÈta paÓÊtÈhÈro labbhati, 
tattha gacchÈmÈ”ti. KumÈro Èma tÈtÈti. Tato naÑ purakkhatvÈ 
Ègatamaggeneva nivatti. KumÈramÈtÈpi devÊ “na dÈni rÈjÈ kumÈraÑ 
gaÓhitvÈ araÒÒe ciraÑ vasissati, katipÈheneva nivattissatÊ”ti cintetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ThaÓÉilale vÈ (Ka) 
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raÒÒÈ kattaradaÓÉena likhitaÔÔhÈneyeva vatiÑ1 kÈrÈpetvÈ vÈsaÑ kappesi. 
RÈjÈ tassÈ vatiyÈ avid|re ÔhatvÈ “ettha te tÈta mÈtÈ nisinnÈ, gacchÈhÊ”ti 
pesesi. YÈva so taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓÈti, tÈva udikkhanto aÔÔhÈsi “mÈ heva naÑ 
koci viheÔheyyÈ”ti. KumÈro mÈtu santikaÑ dhÈvanto agamÈsi. 

 ŒrakkhapurisÈ kumÈraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ deviyÈ Èrocesi. DevÊ 
vÊsatinÈÔakitthisahassaparivutÈ paccuggantvÈ paÔiggahesi. RaÒÒo ca pavattiÑ 
pucchi. “Pacchato ÈgacchatÊ”ti sutvÈ manusse pesesi. RÈjÈpi tÈvadeva 
sakavasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. ManussÈ rÈjÈnaÑ adisvÈ nivattiÑsu. Tato devÊ 
nirÈsÈva hutvÈ puttaÑ gahetvÈ nagaraÑ gantvÈ rajje abhisiÒci. RÈjÈpi attano 
vasanaÔÔhÈne nisinno vipassitvÈ paccekabodhiÑ patvÈ 
MaÒj|sakarukkham|le PaccekabuddhÈnaÑ majjhe imaÑ udÈnagÈthaÑ 
abhÈsi. SÈ atthato uttÈnÈ eva. 

 AyaÑ panetthÈdhippÈyo–yvÈyaÑ ekena dutiyena kumÈrena 
sÊtuÓhÈdÊhi nivedentena sahavÈsena taÑ saÒÒÈpentassa mama vÈcÈbhilÈpo 
tasmiÑ sinehavasena abhisajjanÈ vÈ jÈtÈ. SacÈhaÑ imaÑ na pariccajÈmi, 
tato Èyatimpi tatheva hessati, yathÈ idÈni, evaÑ dutiyena saha mamassa 
vÈcÈbhilÈpo abhisajjanÈ vÈ. “UbhayampetaÑ antarÈyakaraÑ 
visesÈdhigamassÈ”ti etaÑ bhayaÑ ÈyatiÑ pekkhamÈno taÑ chaÉÉetvÈ 
yoniso paÔipajjitvÈ paccekabodhimadhigatomhÊti. SesaÑ vuttanayamevÈti. 

ŒyatibhayagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 106. KÈmÈ hi citrÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira seÔÔhiputto daharova 
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhi, tassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavikÈ tayo pÈsÈdÈ ahesuÑ. 
So sabbasampattÊhi devakumÈro viya paricÈreti. Atha so daharova samÈno 
“pabbajissÈmÊ”ti mÈtÈpitaro Èpucchi, te naÑ nivÈrenti. So tatheva 
nibandhati. Punapi naÑ mÈtÈpitaro “tvaÑ tÈta sukhumÈlo, dukkarÈ pabbajjÈ, 
khuradhÈrÈya upari ca~kamanasadisÈ”ti nÈnappakÈrehi nivÈrenti. 
______________________________________________________________ 
 1. GuttiÑ (SÊ) 
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So tatheva nibandhati. Te cintesuÑ “sacÈyaÑ pabbajati, amhÈkaÑ 
domanassaÑ hoti. Sace naÑ nivÈrema, etassa domanassaÑ hoti. Apica 
amhÈkaÑ domanassaÑ hotu, mÈ ca etassÈ”ti anujÈniÑsu. Tato so sabbaÑ 
parijanaÑ paridevamÈnaÑ anÈdiyitvÈ IsipatanaÑ gantvÈ PaccekabuddhÈnaÑ 
santike pabbaji. Tassa uÄÈrasenÈsanaÑ na pÈpuÓÈti, maÒcake taÔÔikaÑ 
attharitvÈ sayi. So varasayane kataparicayo sabbarattiÑ atidukkhito ahosi. 
PabhÈte sarÊraparikammaÑ katvÈ pattacÊvaramÈdÈya Paccekabuddhehi 
saddhiÑ piÓÉÈya pÈvisi. Tattha vuÉÉhÈ aggÈsanaÒca aggapiÓÉaÒca labhanti, 
navakÈ yaÑkiÒcideva Èsanal|khaÑ bhojanaÒca. So tena l|khabhojanenÈpi 
atidukkhito ahosi. So katipÈhaÑyeva kiso dubbaÓÓo hutvÈ nibbijji, yathÈ 
taÑ aparipakkagate samaÓadhamme. Tato mÈtÈpit|naÑ d|taÑ pesetvÈ 
uppabbaji. So katipÈhaÑyeva balaÑ gahetvÈ punapi pabbajitukÈmo ahosi, 
tato dutiyampi pabbajitvÈ punapi uppabbaji. TatiyavÈre pana pabbajitvÈ 
sammÈ paÔipanno vipassitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ 
vatvÈ puna PaccekabuddhÈnaÑ majjhe imameva byÈkaraÓagÈthampi abhÈsi. 

 Tattha kÈmÈti dve kÈmÈ vatthukÈmo ca kilesakÈmo ca. Tattha 
vatthukÈmo nÈma piyar|pÈdi-ÈrammaÓadhammo1, kilesakÈmo nÈma sabbo 
rÈgappabhedo. Idha pana vatthukÈmo adhippeto. R|pÈdi-
anekappakÈravasena citrÈ. LokassÈdavasena madhurÈ. BÈlaputhujjanÈnaÑ 
manaÑ ramÈpentÊti manoramÈ. Vir|par|penÈti vividhena r|pena, 
anekavidhena sabhÈvenÈti vuttaÑ hoti. Te hi r|pÈdivasena citrÈ, r|pÈdÊsupi 
nÊlÈdivasena vividhar|pÈ. EvaÑ tena tena vir|par|pena tathÈ tathÈ assÈdaÑ 
dassetvÈ mathenti cittaÑ, pabbajjÈya abhiramituÑ na dentÊti. Sesamettha 
pÈkaÔameva, nigamanampi dvÊhi tÊhi vÈ padehi yojetvÈ purimagÈthÈsu 
vuttanayeneva veditabbanti. 

KÈmagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 107. ¢tÊ cÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira raÒÒo gaÓÉo udapÈdi, bÈÄhÈ 
vedanÈ vaÉÉhanti, vejjÈ “satthakammena vinÈ phÈsu na hotÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. ManÈpiyar|pÈdi (SÊ) 
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bhaÓanti. RÈjÈ tesaÑ abhayaÑ datvÈ satthakammaÑ kÈrÈpesi. Te taÑ 
phÈletvÈ pubbalohitaÑ nÊharitvÈ nivedanaÑ katvÈ vaÓaÑ pilotikena 
bandhiÑsu. L|khamaÑsÈhÈresu1 ca naÑ sammÈ ovadiÑsu. RÈjÈ 
l|khabhojanena kisasarÊro ahosi, gaÓÉo cassa milÈyi. So phÈsukasaÒÒÊ hutvÈ 
siniddhÈhÈraÑ bhuÒji, tena saÒjÈtabalo visayeyeva paÔisevi, tassa gaÓÉo 
purimasabhÈvameva sampÈpuÓi. EvaÑ yÈva tikkhattuÑ satthakammaÑ 
kÈrÈpetvÈ vejjehi parivajjito nibbinditvÈ mahÈrajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ 
araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ sattahi vassehi paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ bhÈsitvÈ Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 

 Tattha etÊti Êti, ÈgantukÈnaÑ akusalabhÈgÊnaÑ byasanahet|naÑ etaÑ 
adhivacanaÑ. TasmÈ kÈmaguÓÈpi ete anekabyasanÈvahaÔÔhena anatthÈnaÑ 
sannipÈtaÔÔhena ca Êti. GaÓÉopi asuciÑ paggharati, 
uddhumÈtaparipakkaparibhinno hoti. TasmÈ ete kilesÈsucipaggharaÓato 
uppÈdajarÈbha~gehi uddhumÈtaparipakkaparibhinnabhÈvato ca gaÓÉo. 
UpaddavatÊti upaddavo, anatthaÑ janento abhibhavati ajjhottharatÊti attho, 
rÈgagaÓÉÈdÊnametamadhivacanaÑ. TasmÈ kÈmaguÓÈpete 
aviditanibbÈnatthÈvahahetutÈya sabbupaddavakammaparivatthutÈya ca 
upaddavo. YasmÈ panete kilesÈturabhÈvaÑ janentÈ sÊlasa~khÈtaÑ ÈrogyaÑ 
loluppaÑ vÈ uppÈdentÈ pÈkatikameva ÈrogyaÑ vilumpanti, tasmÈ iminÈ 
ÈrogyavilumpanaÔÔhena rogo. AbbhantaramanupaviÔÔhaÔÔhena pana 
antotudanaÔÔhena ca dunnÊharaÓÊyaÔÔhena ca sallaÑ. 
DiÔÔhadhammikasamparÈyikabhayÈvahanato bhayaÑ. Me etanti metaÑ. 
Sesamettha pÈkaÔameva. Nigamanampi vuttanayeneva veditabbanti. 

¢tigÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 108. SÊtaÒcÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira SÊtÈlukabrahmadatto nÈma 
rÈjÈ ahosi. So pabbajitvÈ araÒÒe tiÓakuÔikÈya viharati. TasmiÒca padese sÊte 
sÊtaÑ, uÓhe uÓhameva hoti abbhokÈsattÈ padesassa. GocaragÈme bhikkhÈ 
yÈvadatthaÑ na labbhati, pÈnÊyampi dullabhaÑ, vÈtÈtapaÉaÑsasarÊsapÈpi 
bÈdhenti. Tassa etadahosi 
______________________________________________________________ 
 1. ŒhÈracÈresu ca (SÊ, I), ŒhÈresu (Ka) 
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“ito aÉÉhayojanamatte sampanno padeso, tattha sabbepi ete parissayÈ natthi, 
yann|nÈhaÑ tattha gaccheyyaÑ, phÈsukaÑ viharantena sakkÈ 
sukhamadhigantun”ti. Tassa puna ahosi “pabbajitÈ nÈma na paccayagiddhÈ 
honti, evar|paÑ ca cittaÑ attano vase vattÈpenti, na cittassa vase vattanti, 
nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti evaÑ paccavekkhitvÈ na agamÈsi. EvaÑ yÈvatatiyakaÑ 
uppannacittaÑ paccavekkhitvÈ nivattesi. Tato tattheva satta vassÈni vasitvÈ 
sammÈ paÔipajjamÈno paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ 
bhÈsitvÈ Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 

 Tattha sÊtaÒcÈti sÊtaÑ duvidhaÑ abbhantaradhÈtukkhobhapaccayaÒca 
bÈhiradhÈtukkhobhapaccayaÒca, tathÈ uÓhampi. �aÑsÈti pi~galamakkhikÈ. 
SarÊsapÈti ye keci dÊghajÈtikÈ sarantÈ gacchanti. SesaÑ pÈkaÔameva. 
Nigamanampi vuttanayeneva veditabbanti. 

SÊtÈlukagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 109. NÈgovÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ vÊsati vassÈni 
rajjaÑ kÈretvÈ kÈlaÑ kato niraye vÊsati vassÈni eva paccitvÈ 
Himavantappadese hatthiyoniyaÑ uppajjitvÈ saÒjÈtakkhandho 
padumavaÓÓasakalasarÊro uÄÈro y|thapati mahÈnÈgo ahosi. Tassa 
obhaggobhaggasÈkhÈbha~gÈni hatthichÈpÈva khÈdanti, ogÈhepi naÑ 
hatthiniyo kaddamena vilimpiÑsu, sabbaÑ PÈlileyyakanÈgasseva ahosi. So 
y|thÈ nibbijjitvÈ pakkÈmi. Tato naÑ padÈnusÈrena y|thÈ anubandhanti, 
evaÑ yÈvatatiyaÑ pakkantampi anubandhiÑsuyeva. Tato cintesi “idÈni 
mayhaÑ nattako BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈreti, yann|nÈhaÑ attano 
purimajÈtiyÈ uyyÈnaÑ gaccheyyaÑ. Tatra so maÑ rakkhissatÊ”ti. Tato 
rattiyaÑ niddupagate y|the y|thaÑ pahÈya tameva uyyÈnaÑ pÈvisi. 
UyyÈnapÈlo disvÈ raÒÒo Èrocesi, rÈjÈ “hatthiÑ gahessÈmÊ”ti senÈya 
parivÈresi. HatthÊ rÈjÈnameva abhimukho gacchati, rÈjÈ “maÑ abhimukho 
etÊ”ti khurappaÑ sannayhitvÈ aÔÔhÈsi. Tato hatthÊ “vijjheyyÈpi maÑ eso”ti 
mÈnusikÈya vÈcÈya “Brahmadatta mÈ maÑ vijjha, ahaÑ te ayyako”ti Èha. 
RÈjÈ “kiÑ bhaÓasÊ”ti sabbaÑ pucchi. HatthÊpi rajje ca narake ca 
hatthiyoniyaÒca pavattiÑ 
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sabbaÑ Èrocesi. RÈjÈ “sundaraÑ mÈ bhÈyi, mÈ kaÒci bhiÑsÈpehÊ”ti hatthino 
vaÔÔaÒca Èrakkhake ca hatthibhaÓÉe ca upaÔÔhÈpesi. 

 AthekadivasaÑ rÈjÈ hatthikkhandhavaragato “ayaÑ vÊsati vassÈni 
rajjaÑ kÈretvÈ niraye paccitvÈ pakkÈvasesena tiracchÈnayoniyaÑ uppanno, 
tatthÈpi gaÓasaÑvÈsasa~ghaÔÔanaÑ asahanto idhÈgatosi, aho dukkhova 
gaÓasaÑvÈso, ekÊbhÈvo eva pana sukho”ti cintetvÈ tattheva vipassanaÑ 
ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. TaÑ lokuttarasukhena sukhitaÑ 
amaccÈ upasa~kamitvÈ paÓipÈtaÑ katvÈ “yÈnakÈlo mahÈrÈjÈ”ti ÈhaÑsu. 
Tato “nÈhaÑ rÈjÈ”ti vatvÈ purimanayeneva imaÑ gÈthamabhÈsi. SÈ 
padatthato pÈkaÔÈ eva. 

 AyaÑ panettha adhippÈyayojanÈ–sÈ ca kho yuttivaseneva, na 
anussavavasena. YathÈ ayaÑ hatthÊ ariyakantesu sÊlesu dantattÈ 
adantabh|miÑ nÈgacchatÊti vÈ, sarÊramahantatÈya vÈ nÈgo, evaÑ kudÈssu 
nÈmÈhampi ariyakantesu sÊlesu dantattÈ adantabh|miÑ nÈgamanena, 
ÈgumakaraÓena, puna itthattaÑ anÈgamanena ca guÓasarÊramahantatÈya vÈ 
nÈgo bhaveyyaÑ. YathÈ cesa y|thÈni vivajjayitvÈ ekacariyasukhena 
yathÈbhirantaÑ viharaÑ araÒÒe eko care khaggavisÈÓakappo, kudÈssu 
nÈmÈhampi evaÑ gaÓaÑ vivajjetvÈ ekavihÈrasukhena yathÈbhirantaÑ 
viharaÑ araÒÒe attano yathÈ yathÈ sukhaÑ, tathÈ tathÈ yattakaÑ vÈ icchÈmi, 
tattakaÑ araÒÒe nivÈsaÑ eko care khaggavisÈÓakappo eko careyyanti attho. 
YathÈ cesa susaÓÔhitakkhandhamahantatÈya saÒjÈtakkhandho, kudÈssu 
nÈmÈhampi evaÑ asekhasÊlakkhandhamahantatÈya saÒjÈtakkhandho 
bhaveyyaÑ. YathÈ cesa padumasadisagattatÈya vÈ, padumakule uppannatÈya 
vÈ padumÊ, kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ padumasadisa-ujukatÈya vÈ, 
ariyajÈtipadume uppannatÈya vÈ padumÊ bhaveyyaÑ. YathÈ cesa 
thÈmabalÈdÊhi uÄÈro, kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ 
parisuddhakÈyasamÈcÈratÈdÊhi sÊlasamÈdhinibbedhikapaÒÒÈdÊhi vÈ uÄÈro 
bhaveyyanti. EvaÑ cintento vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
adhigatomhÊti. 
 

NÈgagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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 110. AÔÔhÈna tanti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira putto daharo eva 
samÈno pabbajitukÈmo mÈtÈpitaro yÈci, mÈtÈpitaro naÑ nivÈrenti. So 
nivÈriyamÈnopi nibandhatiyeva “pabbajissÈmÊ”ti. Tato pubbe 
vuttaseÔÔhiputtaÑ viya sabbaÑ vatvÈ anujÈniÑsu. “PabbajitvÈ ca uyyÈneyeva 
vasitabban”ti paÔijÈnÈpesuÑ, so tathÈ akÈsi. Tassa mÈtÈ pÈtova 
vÊsatisahassanÈÔakitthiparivutÈ uyyÈnaÑ gantvÈ puttaÑ yÈguÑ pÈyetvÈ 
antarÈ khajjakÈdÊni ca khÈdÈpetvÈ yÈva majjhanhikasamayÈ tena saddhiÑ 
samullapitvÈ nagaraÑ pavisati. PitÈpi majjhanhike ÈgantvÈ taÑ bhojetvÈ 
attanÈpi bhuÒjitvÈ divasaÑ tena saddhiÑ samullapitvÈ sÈyanhasamayaÑ 
paÔijagganakapurise ÔhapetvÈ nagaraÑ pavisati. So evaÑ rattindivaÑ 
avivitto viharati. 

 Tena kho pana samayena Œdiccabandhu nÈma Paccekabuddho 
Nandam|lakapabbhÈre viharati. So Èvajjento taÑ addasa “ayaÑ kumÈro 
pabbajituÑ asakkhi, jaÔaÑ chindituÑ na sakkotÊ”ti. Tato paraÑ Èvajji 
“attano dhammatÈya nibbijjissati nu kho, no”ti. Atha “dhammatÈya 
nibbindanto aticiraÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “tassa ÈrammaÓaÑ dassessÈmÊ”ti 
purimanayeneva manosilÈtalato ÈgantvÈ uyyÈne aÔÔhÈsi. RÈjaparisÈ disvÈ 
“Paccekabuddho Ègato mahÈrÈjÈ”ti Èrocesi. RÈjÈ “idÈni me putto 
Paccekabuddhena saddhiÑ anukkaÓÔhito vasissatÊ”ti pamuditamano hutvÈ 
PaccekabuddhaÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahitvÈ tattheva vÈsaÑ yÈcitvÈ 
paÓÓasÈlÈdivÈvihÈraca~kamÈdisabbaÑ kÈretvÈ vÈsesi. So tattha vasanto 
ekadivasaÑ okÈsaÑ labhitvÈ kumÈraÑ pucchi “kosi tvan”ti. AhaÑ 
pabbajitoti. PabbajitÈ nÈma na ÊdisÈ hontÊti. Atha “bhante kÊdisÈ honti, kiÑ 
mayhaÑ ananucchavikan”ti vutte “tvaÑ attano ananucchavikaÑ na 
pekkhasi, nanu te mÈtÈ vÊsatisahassitthÊhi saddhiÑ pubbaÓhasamaye 
ÈgacchantÊ uyyÈnaÑ avivittaÑ karoti, pitÈ cassa mahatÈ balakÈyena 
sÈyanhasamaye jagganakaparisÈ sakalaÑ rattiÑ, pabbajitÈ nÈma tava sadisÈ 
na honti, ÊdisÈ pana hontÊti tattha Ôhitasseva iddhiyÈ Himavante aÒÒataraÑ 
vihÈraÑ dassesi. So tattha Paccekabuddhe ÈlambanaphalakaÑ nissÈya Ôhite 
ca ca~kamante ca rajanakakammas|cikammÈdÊni karonte ca disvÈ Èha 
“tumhe idha nÈgacchatha, pabbajjÈ ca tumhehi 
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anuÒÒÈtÈ”ti. “Œma pabbajjÈ anuÒÒÈtÈ, pabbajitakÈlato paÔÔhÈya samaÓÈ 
nÈma attano nissaraÓaÑ kÈtuÑ, padesaÒca icchitaÑ patthitaÑ gantuÑ 
labhanti, ettakaÑva vaÔÔatÊ”ti vatvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ aÔÔhÈna taÑ 
sa~gaÓikÈratassa, yaÑ phassaye sÈmayikaÑ vimuttinti imaÑ 
upaÉÉhagÈthaÑ vatvÈ dissamÈnoyeva ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ 
agamÈsi. EvaÑ gate Paccekabuddhe so attano paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nipajji. 
Œrakkhapurisopi “sayito kumÈro, idÈni kuhiÑ gamissatÊ”ti pamatto niddaÑ 
okkami. So tassa pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ pattacÊvaramÈdÈya araÒÒaÑ pÈvisi. 
Tatra ca Ôhito vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
PaccekabuddhaÔÔhÈnaÑ gato. Tatra ca “kathamadhigatan”ti pucchito 
ŒdiccabandhunÈ vuttaÑ upaÉÉhagÈthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ abhÈsi. 

 Tassattho–aÔÔhÈna tanti aÔÔhÈnaÑ taÑ, akÈraÒaÑ tanti vuttaÑ hoti. 
AnunÈsikalopo kato “ariyasaccÈna dassanan”ti-ÈdÊsu1 viya. 
Sa~gaÓikÈratassÈti gaÓÈbhiratassa. Yanti karaÓavacanametaÑ “yaÑ hirÊyati 
hirÊyitabbenÈ”ti-ÈdÊsu2 viya. Phassayeti adhigacche. SÈmayikaÑ vimuttinti 
lokiyasamÈpattiÑ. SÈ hi appitappitasamaye eva paccatthikehi vimuccanato 
“sÈmayikÈ vimuttÊ”ti vuccati. TaÑ sÈmayikaÑ vimuttiÑ. AÔÔhÈnaÑ taÑ, na 
taÑ kÈraÓaÑ vijjati sa~gaÓikÈratassa, yena kÈraÓena vimuttiÑ phassaye iti 
etaÑ Œdiccabandhussa Paccekabuddhassa vaco nisamma sa~gaÓikÈratiÑ 
pahÈya yoniso paÔipajjanto adhigatomhÊti Èha. SesaÑ vuttanayamevÈti. 

AÔÔhÈnagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

Dutiyavaggo niÔÔhito. 
 
 111. DiÔÔhÊvis|kÈnÊti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ rahogato 
cintesi “yathÈ sÊtÈdÊnaÑ paÔighÈtakÈni uÓhÈdÊni atthi, atthi nu kho evaÑ 
vaÔÔapaÔighÈtakaÑ vivaÔÔaÑ, no”ti. So amacce pucchi “vivaÔÔaÑ jÈnÈthÈ”ti. 
Te “jÈnÈma mahÈrÈjÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ kiÑ tanti. Tato “antavÈ loko”ti-ÈdinÈ 
nayena sassatucchedaÑ kathesuÑ. RÈjÈ “ime na jÈnanti, sabbepime 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 4, 319 piÔÔhesu. 2. Abhi 1. 22 piÔÔhe. 
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diÔÔhigatikÈ”ti sayameva tesaÑ vilomataÒca ayuttataÒca disvÈ 
“vaÔÔapaÔighÈtakaÑ vivaÔÔaÑ atthi, taÑ gavesitabban”ti cintetvÈ rajjaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. ImaÒca 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi PaccekabuddhÈnaÑ majjhe byÈkaraÓagÈthaÒca. 

 Tassattho–diÔÔhÊvis|kÈnÊti dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatÈni. TÈni hi 
maggasammÈdiÔÔhiyÈ vis|kaÔÔhena vijjhanaÔÔhena vilomaÔÔhena ca vis|kÈni, 
evaÑ diÔÔhiyÈ vis|kÈni, diÔÔhi eva vÈ vis|kÈni diÔÔhivis|kÈni1. UpÈtivattoti 
dassanamaggena atikkanto. Patto niyÈmanti avinipÈtadhammatÈya 
sambodhiparÈyaÓatÈya ca niyatabhÈvaÑ adhigato, 
sammattaniyÈmasa~khÈtaÑ vÈ paÔhamamagganti. EttÈvatÈ 
paÔhamamaggakiccanipphatti ca tassa paÔilÈbho ca vutto. IdÈni 
paÔiladdhamaggoti iminÈ sesamaggapaÔilÈbhaÑ dasseti. UppannaÒÈÓomhÊti 
uppannapaccekabodhiÒÈÓo amhi. Etena phalaÑ dasseti. AnaÒÒaneyyoti 
aÒÒehi idaÑ saccanti na netabbo. Etena sayambhutaÑ dasseti, patte vÈ 
paccekabodhiÒÈÓe aÒÒaneyyatÈya abhÈvÈ sayaÑvasitaÑ. 
SamathavipassanÈya vÈ2 diÔÔhivis|kÈni upÈtivatto, Èdimaggena niyÈmaÑ 
patto, sesehi paÔiladdhamaggo, phalaÒÈÓena uppannaÒÈÓo, taÑ sabbaÑ 
attanÈva adhigatoti anaÒÒaneyyoti. SesaÑ vuttanayeneva veditabbanti. 

DiÔÔhÊvis|kagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 112. Nillolupoti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira s|do antarabhattaÑ 
pacitvÈ upanÈmesi manuÒÒadassanaÑ sÈdurasaÑ “appeva nÈma me rÈjÈ 
dhanamanuppÈdeyyÈ”ti. TaÑ raÒÒo gandheneva bhottukamyataÑ janesi, 
mukhe kheÄaÑ uppÈdeti. PaÔhamakabaÄe pana mukhe pakkhittamatte 
sattarasaharaÓisahassÈni amateneva phusitÈni ahesuÑ. S|do “idÈni me 
dassati, idÈni me dassatÊ”ti cintesi. RÈjÈpi “sakkÈrÈraho s|do”ti cintesi, 
“rasaÑ sÈyitvÈ pana sakkarontaÑ maÑ pÈpako kittisaddo abbhuggaccheyya 
‘lolo ayaÑ rÈjÈ rasagaruko’ti” na kiÒci abhaÓi. EvaÑ yÈva 
bhojanapariyosÈnaÑ, tÈva s|do “idÈni dassati, idÈni dassatÊ”ti cintesi. RÈjÈpi 
avaÓÓabhayena na kiÒci abhaÓi. Tato  
______________________________________________________________ 
 1-1. Vis|kÈnÊti diÔÔhi eva vÈ vis|kÈnÊti diÔÔhivis|kÈni. (SÊ) 2. VipassanÈya (SÊ) 
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s|do “natthi maÒÒe imassa raÒÒo jivhÈviÒÒÈÓan”ti. Dutiyadivase 
asÈdurasaÑ upanÈmesi. RÈjÈ bhuÒjanto “niggahÈraho1 vata bho ajja s|do”ti 
jÈnantopi pubbe viya paccavekkhitvÈ avaÓÓabhayena na kiÒci abhaÓi. Tato 
s|do “rÈjÈ neva sundaraÑ nÈsundaraÑ jÈnÈtÊ”ti cintetvÈ sabbaÑ paribbayaÑ 
attanÈva gahetvÈ kiÒcideva pacitvÈ raÒÒo deti. RÈjÈ “aho vata lobho2, ahaÑ 
nÈma vÊsati nagarasahassÈni bhuÒjanto imassa lobhena bhattamattampi na 
labhÈmÊ”ti nibbijjitvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. Purimanayeneva imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha nillolupoti alolupo. Yo hi rasataÓhÈbhibh|to hoti, so bhusaÑ 
luppati punappunaÑ luppati, tena “lolupo”ti vuccati. TasmÈ esa taÑ 
paÔikkhipanto “nillolupo”ti Èha. Nikkuhoti ettha kiÒcÈpi yassa tividhaÑ 
kuhanavatthu natthi, so “nikkuho”ti vuccati. ImissÈ pana gÈthÈya 
manuÒÒabhojanÈdÊsu vimhayamanÈpajjanato3 nikkuhoti ayamadhippÈyo. 
NippipÈsoti ettha pÈtumicchÈ pipÈsÈ, tassÈ abhÈvena nippipÈso, 
sÈdurasalobhena bhottukamyatÈvirahitoti attho. Nimmakkhoti ettha 
paraguÓavinÈsanalakkhaÓo makkho, tassa abhÈvena nimmakkho. Attano 
gihikÈle s|dassa guÓamakkhanÈbhÈvaÑ sandhÈyÈha. 
NiddhantakasÈvamohoti ettha rÈgÈdayo tayo kÈyaduccaritÈdÊni ca tÊÓÊti cha 
dhammÈ yathÈsambhavaÑ appasannaÔÔhena sakabhÈvaÑ vijahÈpetvÈ 
parabhÈvaÑ gaÓhÈpanaÔÔhena kasaÔaÔÔhena ca “kasÈvÈ”ti veditabbÈ. 
YathÈha– 

“Tattha katame tayo kasÈvÈ, rÈgakasÈvo dosakasÈvo mohakasÈvo, 
ime tayo kasÈvÈ. Tattha katame aparepi tayo kasÈvÈ, kÈyakasÈvo 
vacÊkasÈvo manokasÈvo”ti4. 

 Tesu mohaÑ ÔhapetvÈ paÒcannaÑ kasÈvÈnaÑ tesaÒca sabbesaÑ 
m|labh|tassa mohassa niddhantattÈ niddhantakasÈvamoho. TiÓÓaÑ eva vÈ 
kÈyavacÊmanokasÈvÈnaÑ mohassa ca niddhantattÈ niddhantakasÈvamoho. 
Itaresu 
______________________________________________________________ 
 1. TajjananiggahÈraho (SÊ) 2. Dhanalobho (SÊ) 
 3. VimhayÈdÊnaÑ pajahanato (Ka) 4. Abhi 2. 383 piÔÔhe. 
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nillolupatÈdÊhi rÈgakasÈvassa, nimmakkhatÈya dosakasÈvassa 
niddhantabhÈvo siddho eva. NirÈsayoti nittaÓho. Sabbaloke bhavitvÈti 
sakalaloke, tÊsu bhavesu dvÈdasasu vÈ Èyatanesu bhavavibhavataÓhÈvirahito 
hutvÈti attho. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. Atha vÈ tayopi pÈde vatvÈ 
eko careti eko carituÑ sakkuÓeyyÈti evampettha sambandho kÈtabbo. 

NillolupagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 113. PÈpaÑ sahÈyanti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
mahaccarÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto manusse 
koÔÔhÈgÈrato purÈÓadhaÒÒÈdÊni bahiddhÈ nÊharante disvÈ “kiÑ bhaÓe idan”ti 
amacce pucchi. AmaccÈ “idÈni mahÈrÈja navadhaÒÒÈdÊni uppajjissanti, 
tesaÑ okÈsaÑ kÈtuÑ ime manussÈ purÈÓadhaÒÒÈdÊni chaÉÉentÊ”ti ÈhaÑsu. 
RÈjÈ kiÑ bhaÓe itthÈgÈrabalakÈyÈdÊnaÑ vattaÑ paripuÓÓanti Èha. Œma 
mahÈrÈja paripuÓÓanti. Tena hi bhaÓe dÈnasÈlaÑ kÈretha, dÈnaÑ dassÈmi, 
mÈ imÈni dhaÒÒÈni anupakÈrÈni vinassant|ti. Tato naÑ aÒÒataro diÔÔhigatiko 
amacco “mahÈrÈja natthi dinnan”ti Èrabbha yÈva “bÈle ca paÓÉite ca 
sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissantÊ”ti vatvÈ nivÈresi. RÈjÈ 
dutiyampi tatiyampi koÔÔhÈgÈre vilumpante disvÈ tatheva ÈÓÈpesi. Sopi 
tatiyampi naÑ “mahÈrÈja dattupaÒÒattaÑ yadidaÑ dÈnan”ti-ÈdÊni vatvÈ 
nivÈresi. So “are ahaÑ attano santakampi na labhÈmi dÈtuÑ, kiÑ me imehi 
pÈpasahÈyehÊ”ti nibbinno rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto 
paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. TaÒca pÈpasahÈyaÑ garahanto imaÑ 
udÈnagÈthamÈha. 

 TassÈyaÑ sa~khepattho–yvÈyaÑ dasavatthukÈya pÈpadiÔÔhiyÈ 
samannÈgatattÈ pÈpo, paresampi anatthaÑ passatÊti anatthadassÊ, 
kÈyaduccaritÈdimhi ca visame niviÔÔho, taÑ atthakÈmo kulaputto pÈpaÑ 
sahÈyaÑ parivajjayetha, anatthadassiÑ visame niviÔÔhaÑ. SayaÑ na seveti 
attano vasena taÑ na seveyya. Yadi pana parassa vaso hoti, kiÑ sakkÈ 
kÈtunti vuttaÑ hoti. Pasutanti pasaÔaÑ, diÔÔhivasena tattha tattha lagganti 
attho. Pamattanti kÈmaguÓesu vossaÔÔhacittaÑ, kusalabhÈvanÈrahitaÑ vÈ. 
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TaÑ evar|paÑ sahÈyaÑ na seve na bhaje na payirupÈse, aÒÒadatthu eko 

care khaggavisÈÓakappoti. 

PÈpasahÈyagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 

 114. Bahussutanti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato sÈsane 

aÔÔha paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke 

uppannÈti-Èdi sabbaÑ anavajjabhojÊgÈthÈya vuttasadisameva. AyaÑ pana 

viseso–Paccekabuddhe nisÊdÈpetvÈ rÈjÈ Èha “ke tumhe”ti. Te ÈhaÑsu 

“mayaÑ mahÈrÈja bahussutÈ nÈmÈ”ti. RÈjÈ “ahaÑ Sutabrahmadatto nÈma, 

sutena tittiÑ na gacchÈmi, handa nesaÑ santike vicitranayadhammadesanaÑ 

sossÈmÊ”ti attamano dakkhiÓodakaÑ datvÈ parivisitvÈ bhattakiccapariyosÈne 

saÑghattherassa santike nisÊditvÈ “dhammakathaÑ bhante kathethÈ”ti Èha. 

So “sukhito hotu mahÈrÈja, rÈgakkhayo hot|”ti vatvÈ uÔÔhito. RÈjÈ “ayaÑ na 

bahussuto, dutiyo bahussuto bhavissati, sve tassa vicitradhammadesanaÑ 

sossÈmÊ”ti svÈtanÈya nimantesi. EvaÑ yÈva sabbesaÑ paÔipÈÔi gacchati, tÈva 

nimantesi, te sabbepi “dosakkhayo hotu, mohakkhayo, gatikkhayo, 

bhavakkhayo, vaÔÔakkhayo, upadhikkhayo, taÓhakkhayo hot|”ti evaÑ 

ekekapadaÑ visesetvÈ sesaÑ paÔhamasadisameva vatvÈ uÔÔhahiÑsu. 

 Tato rÈjÈ ime ‘bahussutÈ mayan’ti bhaÓanti, na ca tesaÑ vicitrakathÈ, 

kimetehi vuttan”ti tesaÑ vacanatthaÑ upaparikkhitumÈraddho. Atha 

“rÈgakkhayo hot|”ti upaparikkhanto “rÈge khÊÓe dosopi mohopi 

aÒÒataraÒÒatarepi kilesÈ khÊÓÈ hontÊ”ti ÒatvÈ attamano ahosi 

“nippariyÈyabahussutÈ ime samaÓÈ. YathÈpi hi purisena mahÈpathaviÑ vÈ 

ÈkÈsaÑ vÈ a~guliyÈ niddisantena na a~gulimattova padeso niddiÔÔho hoti. 

Api ca kho pana sakalapathavÊ ÈkÈsÈ eva niddiÔÔhÈ hontÊ”ti. Tato so 

“kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ bahussuto bhavissÈmÊ”ti tathÈr|paÑ 

bahussutabhÈvaÑ 
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patthento rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
imaÑ udÈnagÈthamabhÈsi. 

 TatthÈyaÑ sa~khepattho–bahussutanti duvidho bahussuto tÊsu piÔakesu 
atthato nikhilo1 pariyattibahussuto ca maggaphalavijjÈbhiÒÒÈpaÔivedhako2 
paÔivedhabahussuto ca. ŒgatÈgamo dhammadharo. UÄÈrehi pana 
kÈyavacÊmanokammehi samannÈgato uÄÈro. YuttapaÔibhÈno ca 
muttapaÔibhÈno ca yuttamuttapaÔibhÈno ca paÔibhÈnavÈ. 
PariyattiparipucchÈdhigamavasena vÈ tividho paÔibhÈnavÈ veditabbo. Yassa 
hi pariyatti paÔibhÈti, so pariyattipaÔibhÈnavÈ. Yassa atthaÒca ÒÈÓaÒca 
lakkhaÓaÒca ÔhÈnÈÔÔhÈnaÒca paripucchantassa paripucchÈ paÔibhÈti, so 
paripucchÈpaÔibhÈnavÈ. Yassa maggÈdayo paÔividdhÈ honti, so 
adhigamapaÔibhÈnavÈ. TaÑ evar|paÑ bahussutaÑ dhammadharaÑ bhajetha 
mittaÑ uÄÈraÑ paÔibhÈnavantaÑ. Tato tassÈnubhÈvena attatthaparattha-
ubhayatthabhedato vÈ diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthabhedato vÈ 
anekappakÈrÈni aÒÒÈya atthÈni, tato “ahosiÑ nu kho ahaÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti-ÈdÊsu3 ka~khÈÔÔhÈniyesu vÊneyya ka~khaÑ vicikicchaÑ 
vinetvÈ vinÈsetvÈ evaÑ katasabbakicco eko care khaggavisÈÓakappoti. 

BahussutagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 115. KhiÉÉaÑ ratinti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira 
Vibh|sakabrahmadatto nÈma rÈjÈ pÈtova yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ bhuÒjitvÈ 
nÈnÈvidhavibh|sanehi attÈnaÑ vibh|sÈpetvÈ mahÈ-ÈdÈse sakalaÑ sarÊraÑ 
disvÈ yaÑ na icchati, taÑ apanetvÈ aÒÒena vibh|sanena vibh|sÈpeti. Tassa 
ekadivasaÑ evaÑ karontassa bhattavelÈ majjhanhikÈ sampattÈ. 
Vippakatavibh|sitova dussapaÔÔena sÊsaÑ veÔhetvÈ bhuÒjitvÈ divÈseyyaÑ 
upagaÒchi. Punapi uÔÔhahitvÈ tatheva karoto s|riyo oggato. EvaÑ 
dutiyadivasepi tatiyadivasepi. Athassa evaÑ maÓÉanappasutassa piÔÔhirogo 
udapÈdi. Tassa etadahosi “aho re ahaÑ sabbathÈmena vibh|santopi 
imasmiÑ kappake vibh|sane asantuÔÔho lobhaÑ uppÈdesiÑ, lobho ca 
nÈmesa  
______________________________________________________________ 
 1. Niccalo (SÊ) 2. MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈnaÑ paÔividdhattÈ (SÊ) 
 3. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265 piÔÔhesu. 
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apÈyagamanÊyo dhammo, handÈhaÑ lobhaÑ niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthamabhÈsi. 

 Tattha khiÉÉÈ ca rati ca pubbe vuttÈva. KÈmasukhanti 
vatthukÈmasukhaÑ. VatthukÈmÈpi hi sukhassa visayÈdibhÈvena “sukhan”ti 
vuccanti. YathÈha “atthi r|paÑ sukhaÑ sukhÈnupatitan”ti1. EvametaÑ 
khiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca imasmiÑ okÈsaloke anala~karitvÈ alanti 
akatvÈ, etaÑ tappakanti vÈ sÈrabh|tanti vÈ evaÑ aggahetvÈ. 
AnapekkhamÈnoti tena anala~karaÓena anapekkhaÓasÊlo apihÈluko nittaÓho. 
Vibh|saÔÔhÈnÈ virato saccavÈdÊti tattha vibh|sÈ duvidhÈ agÈrikavibh|sÈ ca 
anagÈrikavibh|sÈ ca. SÈÔakaveÔhanamÈlÈgandhÈdivibh|sÈ agÈrikavibh|sÈ 
nÈma. PattamaÓÉanÈdivibh|sÈ anagÈrikavibh|sÈ. Vibh|sÈ eva 
vibh|saÔÔhÈnaÑ, tasmÈ vibh|saÔÔhÈnÈ tividhÈya viratiyÈ virato. 
Avitathavacanato saccavÈdÊti evamattho daÔÔhabbo. 

Vibh|saÔÔhÈnagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 116. PuttaÒca dÈranti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira raÒÒo putto 
daharakÈleyeva abhisitto rajjaÑ kÈresi. So paÔhamagÈthÈya 
vuttapaccekabodhisatto viya rajjasiriÑ anubhavanto ekadivasaÑ cintesi 
“ahaÑ rajjaÑ kÈrento bah|naÑ dukkhaÑ karomi, kiÑ me ekabhattatthÈya 
iminÈ pÈpena, handa sukhamuppÈdemÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ 
vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha dhanÈnÊti muttÈmaÓiveÄuriyasa~khasilÈpavÈÄarajatajÈtar|pÈdÊni 
ratanÈni. DhaÒÒÈnÊti sÈlivÊhiyavagodhumaka~guvarakakudr|sakappabhedÈni 
satta sesÈparaÓÓÈni ca. BandhavÈnÊti 
ÒÈtibandhugottabandhumittabandhusippabandhuvasena catubbidhabandhave. 
YathodhikÈnÊti sakasaka-odhivasena ÔhitÈniyeva. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

PuttadÈragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 57 piÔÔhe. 
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 117. Sa~go esoti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira PÈdalolabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ ahosi. So pÈtova yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ bhuÒjitvÈ tÊsu pÈsÈdesu 
tividhÈni nÈÔakÈni passati. TividhÈ nÈma nÈÔakÈ pubbarÈjato ÈgataÑ, 
anantararÈjato ÈgataÑ, attano kÈle uÔÔhitanti. So ekadivasaÑ pÈtova 
daharanÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈ nÈÔakitthiyo “rÈjÈnaÑ ramÈpessÈmÈ”ti 
Sakkassa DevÈnamindassa accharÈyo viya atimanoharaÑ naccagÊtavÈditaÑ 
payojesuÑ. RÈjÈ “anacchariyametaÑ daharÈnan”ti asantuÔÔho hutvÈ 
majjhimanÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈpi nÈÔakitthiyo tatheva akaÑsu. So tatthapi 
tatheva asantuÔÔho hutvÈ mahallakanÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈpi tatheva 
akaÑsu. RÈjÈ dve tayo rÈjaparivaÔÔe atÊtÈnaÑ tÈsaÑ mahallakabhÈvena 
aÔÔhikÊÄanasadisaÑ naccaÑ disvÈ gÊtaÒca amadhuraÑ sutvÈ punadeva 
daharanÈÔakapÈsÈdaÑ, puna majjhimanÈÔakapÈsÈdanti evampi vicaritvÈ 
katthaci asantuÔÔho cintesi “imÈ nÈÔakitthiyo SakkaÑ DevÈnamindaÑ 
accharÈyo viya maÑ ramÈpetukÈmÈ sabbathÈmena naccagÊtavÈditaÑ 
payojesuÑ. SvÈhaÑ katthaci asantuÔÔho lobhaÑ vaÉÉhemi. Lobho ca nÈmesa 
apÈyagamanÊyo dhammo, handÈhaÑ lobhaÑ niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vissanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–sa~go esoti attano upabhogaÑ niddisati. So hi sajjanti tattha 
pÈÓino kaddame paviÔÔho hatthÊ viyÈti sa~go. Parittamettha sokhyanti ettha 
paÒcakÈmaguÓ|pabhogakÈle viparÊtasaÒÒÈya uppÈdetabbato 
kÈmÈvacaradhammapariyÈpannato vÈ lÈmakaÔÔhena sokhyaÑ parittaÑ, 
vijjuppabhÈya obhÈsitanaccadassanasukhaÑ iva ittaraÑ, tÈvakÈlikanti 
vuttaÑ hoti. AppassÈdo dukkhamevettha bhiyyoti ettha ca yvÈyaÑ “yaÑ 
kho bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, 
ayaÑ kÈmÈnaÑ assÈdo”ti1 vutto, so yamidaÑ “ko ca bhikkhave kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavo, idha bhikkhave kulaputto yena sippaÔÔhÈnena jÊvikaÑ kappeti, yadi 
muddÈya yadi gaÓanÈyÈ”ti evamÈdinÈ1 nayenettha dukkhaÑ vuttaÑ, taÑ 
upanidhÈya appo udakabindumatto hoti, atha kho dukkhameva bhiyyo bahu, 
cat|su samuddesu udakasadisaÑ hoti. Tena vuttaÑ “appassÈdo 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 120 piÔÔhe. 

 



210 KhuddakanikÈya 

dukkhamevettha bhiyyo”ti. GaÄo esoti assÈdaÑ dassetvÈ ÈkaÉÉhanavasena 
baÄiso viya eso, yadidaÑ paÒcakÈmaguÓÈ. Iti ÒatvÈ matimÈti evaÑ jÈnitvÈ 
buddhimÈ paÓÉito puriso sabbametaÑ pahÈya eko care 
khaggavisÈÓakappoti. 

Sa~gagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 118. SandÈlayitvÈnÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira 
Anivattabrahmadatto nÈma rÈjÈ ahosi. So sa~gÈmaÑ otiÓÓo ajinitvÈ aÒÒaÑ 
vÈ kiccaÑ Èraddho aniÔÔhapetvÈ na nivattati, tasmÈ naÑ evaÑ saÒjÈniÑsu. 
So ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gacchati. Tena ca samayena davaÉÈho uÔÔhÈsi, so 
aggi sukkhÈni ceva haritÈni ca tiÓÈdÊni dahanto anivattamÈno eva gacchati. 
RÈjÈ taÑ disvÈ tappaÔibhÈganimittaÑ uppÈdesi. “YathÈyaÑ davaÉÈho, 
evameva ekÈdasavidho aggi sabbe satte dahanto anivattamÈno gacchati 
mahÈdukkhaÑ uppÈdento, kudÈssu nÈmÈhampi imassa dukkhassa 
nivattanatthaÑ ayaÑ aggi viya ariyamaggaÒÈÓagginÈ kilese dahanto 
anivattamÈno gaccheyyan”ti. Tato muhuttaÑ gantvÈ kevaÔÔe addasa nadiyaÑ 
macche gaÓhante. TesaÑ jÈlantare paviÔÔho eko mahÈmaccho jÈlaÑ bhetvÈ 
palÈyi. Te “maccho jÈlaÑ bhetvÈ gato”ti saddamakaÑsu. RÈjÈ tampi 
vacanaÑ sutvÈ tappaÔibhÈganimittaÑ uppÈdesi “kudÈssu nÈmÈhampi 
ariyamaggaÒÈÓena taÓhÈdiÔÔhijÈlaÑ bhetvÈ asajjamÈno gaccheyyan”ti. So 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi, 
imaÒca udÈnagÈthamabhÈsi. 

 TassÈ dutiyapÈde jÈlanti suttamayaÑ vuccati. Amb|ti udakaÑ, tattha 
caratÊti ambucÈrÊ, macchassetaÑ adhivacanaÑ. Salile ambucÈrÊ 
salilambucÈrÊ. TasmiÑ nadÊsalile jÈlaÑ bhetvÈ gata-ambucÈrÊvÈti vuttaÑ 
hoti. TatiyapÈde daÉÉhanti daÉÉhaÔÔhÈnaÑ vuccati. YathÈ aggi 
daÉÉhaÔÔhÈnaÑ puna na nivattati, na tattha bhiyyo Ègacchati, evaÑ 
maggaÒÈÓagginÈ daÉÉhakÈmaguÓaÔÔhÈnaÑ anivattamÈno tattha bhiyyo 
anÈgacchantoti vuttaÑ hoti. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

SandÈlagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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 119. Okkhittacakkh|ti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira 
Cakkhulolabrahmadatto nÈma rÈjÈ PÈdalolabrahmadatto viya 
nÈÔakadassanaÑ anuyutto hoti. AyaÑ pana viseso–so asantuÔÔho tattha 
tattha gacchati, ayaÑ taÑ taÑ nÈÔakaÑ disvÈ atÊva abhinanditvÈ 
nÈÔakadassanaparivattanena taÓhaÑ vaÉÉhento vicarati. So kira 
nÈÔakadassanatthaÑ ÈgataÑ aÒÒataraÑ kuÔumbiyabhariyaÑ disvÈ rÈgaÑ 
uppÈdesi. Tato saÑvegaÑ ÈpajjitvÈ puna “are ahaÑ imaÑ taÓhaÑ 
vaÉÉhento apÈyaparip|rako bhavissÈmi, handa naÑ niggaÓhÈmÊ”ti 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano purimapaÔipattiÑ 
garahanto tappaÔipakkhaguÓadÊpikaÑ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha okkhittacakkh|ti heÔÔhÈkhittacakkhu, sattagÊvaÔÔhikÈni paÔipÈÔiyÈ 
ÔhapetvÈ parivajjanagahetabbadassanatthaÑ yugamattaÑ pekkhamÈnoti 
vuttaÑ hoti. Na tu hanukaÔÔhinÈ hadayaÔÔhiÑ sa~ghaÔÔento. EvaÑ hi 
okkhittacakkhutÈ na samaÓasÈruppÈ hoti. Na ca pÈdaloloti ekassa dutiyo, 
dvinnaÑ tatiyoti evaÑ gaÓamajjhaÑ pavisitukÈmatÈya kaÓÉ|yamÈnapÈdo 
viya abhavanto, dÊghacÈrika-anivattacÈrikavirato. Guttindriyoti chasu 
indriyesu idha manindriyassa visuÑ vuttattÈ vuttÈvasesavasena ca 
gopitindriyo. RakkhitamÈnasÈnoti mÈnasaÑ eva mÈnasÈnaÑ, taÑ 
rakkhitamassÈti rakkhitamÈnasÈno. YathÈ kilesehi na viluppati, evaÑ 
rakkhitacittoti vuttaÑ hoti. Anavassutoti imÈya paÔipattiyÈ tesu tesu 
ÈrammaÓesu kilesa-anvassavavirahito. ApariÉayhamÈnoti kilesaggÊhi 
apariÉayhamÈno. BahiddhÈ vÈ anavassuto, ajjhattaÑ apariÉayhamÈno. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 

OkkhittacakkhugÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 120. OhÈrayitvÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒopi 
CÈtumÈsikabrahmadatto nÈma rÈjÈ catumÈse catumÈse uyyÈnakÊÄaÑ 
gacchati. So ekadivasaÑ gimhÈnaÑ majjhimamÈse uyyÈnaÑ pavisanto 
uyyÈnadvÈre pattasaÒchannaÑ pupphÈla~katasÈkhÈviÔapaÑ 
pÈricchattakakoviÄÈraÑ disvÈ ekaÑ pupphaÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ pÈvisi. Tato 
“raÒÒÈ aggapupphaÑ gahitan”ti aÒÒataropi amacco hatthikkhandhe Ôhito 
ekameva pupphaÑ aggahesi. EtenevupÈyena 
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sabbo balakÈyo aggahesi. Pupphehi1 anassÈdentÈ pattampi gaÓhiÑsu. So 
rukkho nippattapuppho khandhamattova ahosi. RÈjÈ sÈyanhasamaye uyyÈnÈ 
nikkhamanto taÑ disvÈ “kiÑ kato ayaÑ rukkho, mamÈgamanavelÈya 
maÓivaÓÓasÈkhantaresu pavÈÄasadisapupphÈla~kato ahosi, idÈni 
nippattapuppho jÈto”ti cintento tasseva avid|re apupphitarukkhaÑ 
saÒchannapalÈsaÑ addasa. DisvÈ cassa etadahosi “ayaÑ rukkho 
pupphabharitasÈkhattÈ bahujanassa lobhanÊyo ahosi, tena muhutteneva 
byasanaÑ patto, ayaÑ panaÒÒo alobhanÊyattÈ tatheva Ôhito. IdaÒcÈpi rajjaÑ 
pupphitarukkho viya lobhanÊyaÑ, bhikkhubhÈvo pana apupphitarukkho viya 
alobhanÊyo. TasmÈ yÈva idampi ayaÑ rukkho viya na viluppati, tÈva 
ayamaÒÒo saÒchannapatto yathÈ pÈricchattako, evaÑ kÈsÈvena saÒchanno 
hutvÈ pabbajeyyan”ti. So rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto 
paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha kÈsÈyavattho abhinikkhamitvÈti imassa pÈdassa gehÈ 
nikkhamitvÈ kÈsÈyavatthanivattho hutvÈti evamattho veditabbo. SesaÑ 
vuttanayeneva sakkÈ viÒÒÈtunti na vitthÈritanti. 

PÈricchattakagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

Tatiyavaggo niÔÔhito. 
 

 121. Rases|ti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ uyyÈne 
amaccaputtehi parivuto silÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ kÊÄati. Tassa s|do 
sabbamaÑsÈnaÑ rasaÑ gahetvÈ atÊva susa~khataÑ amatakappaÑ 
antarabhattaÑ pacitvÈ upanÈmesi, so tattha gedhamÈpanno kassaci kiÒci 
adatvÈ attanÈva bhuÒji. UdakaÑ kÊÄanto ativikÈle nikkhanto sÊghaÑ sÊghaÑ 
bhuÒji. Yehi saddhiÑ pubbe bhuÒjati, na tesaÑ kaÒci sari. Atha pacchÈ 
paÔisa~khÈnaÑ uppÈdetvÈ “aho mayÈ pÈpaÑ kataÑ, yvÈyaÑ 
rasataÓhÈbhibh|to sabbajanaÑ vissaritvÈ ekakova bhuÒjiÑ, handa naÑ 
rasataÓhaÑ niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto 
paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano purimapaÔipattiÑ garahanto 
tappaÔipakkhaguÓadÊpikaÑ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. PupphaÑ (SÊ) 
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 Tattha rases|ti ambilamadhuratittakakaÔukaloÓakhÈrikakasÈvÈdibhedesu 
sÈyanÊyesu. GedhaÑ akaranti giddhiÑ akaronto, taÓhaÑ anuppÈdentoti 
vuttaÑ hoti. Aloloti “idaÑ sÈyissÈmi, idaÑ sÈyissÈmÊ”ti evaÑ rasavisesesu 
anÈkulo. AnaÒÒaposÊti posetabbakasaddhivihÈrikÈdivirahito. 
KÈyasandhÈraÓamattena santuÔÔhoti vuttaÑ hoti. YathÈ vÈ pubbe uyyÈne 
rasesu gedhakaraÓasÊlo aÒÒaposÊ ÈsiÑ, evaÑ ahutvÈ yÈya taÓhÈya lolo hutvÈ 
rasesu gedhaÑ karoti, taÑ taÓhaÑ hitvÈ ÈyatiÑ taÓhÈm|lakassa aÒÒassa 
attabhÈvassÈnibbattÈpanena anaÒÒaposÊti vuttaÑ hoti. Atha vÈ 
atthabhaÒjanakaÔÔhena kilesÈ “aÒÒe”ti vuccanti, tesaÑ aposanena 
anaÒÒaposÊti ayamettha attho. SapadÈnacÈrÊti avokkammacÈrÊ anupubbacÈrÊ, 
gharapaÔipÈÔiÑ achaÉÉetvÈ aÉÉhakulaÒca daliddakulaÒca nirantaraÑ piÓÉÈya 
pavisamÈnoti attho. Kule kule appaÔibaddhacittoti khattiyakulÈdÊsu yattha 
katthaci kilesavasena alaggacitto, candopamo niccanavako hutvÈti attho. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 

RasagedhagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 122. PahÈya paÒcÈvaraÓÈnÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro 
rÈjÈ paÔhamajjhÈnalÈbhÊ ahosi. So jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ patvÈ attano paÔipattisampadaÑ 
dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha paÒcÈvaraÓÈnÊti paÒca nÊvaraÓÈni eva, tÈni Uragasutte1 atthato 
vuttÈni. TÈni pana yasmÈ abbhÈdayo viya candas|riye ceto Èvaranti, tasmÈ 
“ÈvaraÓÈni cetaso”ti vuttÈni. TÈni upacÈrena vÈ appanÈya vÈ pahÈya 
vijahitvÈti attho. Upakkileseti upagamma cittaÑ vibÈdhente 
akusaladhamme, vatthopamÈdÊsu2 vutte abhijjhÈdayo vÈ. ByapanujjÈti 
panuditvÈ, vipassanÈmaggena pajahitvÈti attho. Sabbeti anavasese. EvaÑ 
samathavipassanÈsampanno paÔhamamaggena diÔÔhinissayassa pahÊnattÈ 
anissito, sesamaggehi chetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 279 piÔÔhe SuttanipÈte. 2. Ma 1. 43 piÔÔhe. 
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tedhÈtukaÑ sinehadosaÑ, taÓhÈrÈganti1 vuttaÑ hoti. Sineho eva hi 
guÓapaÔipakkhato sinehadosoti vutto. SesaÑ vuttanayamevÈti. 

ŒvaraÓagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 123. VipiÔÔhikatvÈnÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
catutthajjhÈnalÈbhÊ ahosi. Sopi jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano paÔipattisampadaÑ 
dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha vipiÔÔhikatvÈnÈti piÔÔhito katvÈ, chaÉÉetvÈ vijahitvÈti attho. 
SukhaÒca dukkhanti kÈyikaÑ sÈtÈsÈtaÑ. Somanassadomanassanti cetasikaÑ 
sÈtÈsÈtaÑ. Upekkhanti catutthajjhÈnupekkhaÑ. Samathanti 
catutthajjhÈnasamÈdhiÑ eva. Visuddhanti 
paÒcanÊvaraÓavitakkavicÈrapÊtisukhasa~khÈtehi navahi paccanÊkadhammehi 
vimuttattÈ atisuddhaÑ, niddhantasuvaÓÓamiva vigat|pakkilesanti attho. 

 AyaÑ pana yojanÈ–vipiÔÔhikatvÈna sukhaÒca dukkhaÒca pubbeva, 
paÔhamajjhÈn|pacÈreyeva dukkhaÑ, tatiyajjhÈn|pacÈreyeva sukhanti 
adhippÈyo. Puna Èdito vuttaÑ ca-kÈraÑ parato netvÈ “somanassaÑ 
domanassaÒca vipiÔÔhikatvÈna pubbevÈ”ti adhikÈro. Tena somanassaÑ 
catutthajjhÈn|pacÈre, domanassaÒca dutiyajjhÈn|pacÈreyevÈti dÊpeti. EtÈni 
hi etesaÑ pariyÈyato pahÈnaÔÔhÈnÈni. NippariyÈyato pana dukkhassa 
paÔhamajjhÈnaÑ, domanassassa dutiyajjhÈnaÑ, sukhassa tatiyajjhÈnaÑ, 
somanassassa catutthajjhÈnaÑ pahÈnaÔÔhÈnaÑ. YathÈha “paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati etthuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhatÊ”ti-
ÈdikaÑ2 sabbaÑ AÔÔhasÈliniyÈ Dhammasa~gahaÔÔhakathÈyaÑ3 vuttaÑ. 
YathÈ pubbevÈti4 tÊsu paÔhamajjhÈnÈdÊsu dukkhadomanassasukhÈni 
vipiÔÔhikatvÈ evamettha5 catutthajjhÈne somanassaÑ vipiÔÔhikatvÈ imÈya 
paÔipadÈya laddhÈnupekkhaÑ samathaÑ visuddhaÑ eko careti. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 
 

VipiÔÔhigÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÓhaÑ rÈganti (Ka) 2. SaÑ 3. 188 piÔÔhe. 3. Abhi-®Ôha 1. 221 piÔÔhe. 
 4. Yato pubbevÈti (SÊ), yato pubbeva (SuttanipÈta-®Ôha 1. 108 piÔÔhe.) 
 5. Ettheva (SÊ, SuttanipÈta-®Ôha 1. 108 piÔÔhe.) 
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 124. ŒraddhavÊriyoti kÈ uppatti? AÒÒataro kira paccantarÈjÈ 
sahassayodhabalakÈyo rajjena khuddako, paÒÒÈya mahanto ahosi. So 
ekadivasaÑ “kiÒcÈpi ahaÑ khuddako rajjena, paÒÒavatÈ pana sakkÈ 
sakalajambudÊpaÑ gahetun”ti cintetvÈ sÈmantaraÒÒo d|taÑ pÈhesi 
“sattÈhabbhantare me rajjaÑ vÈ detu yuddhaÑ vÈ”ti. Tato so attano amacce 
sannipÈtÈpetvÈ Èha “mayÈ tumhe anÈpucchÈyeva sÈhasaÑ kammaÑ kataÑ, 
amukassa raÒÒo evaÑ pesitaÑ, kiÑ kÈtabban”ti. Te ÈhaÑsu “sakkÈ 
mahÈrÈja so d|to nivattetun”ti. Na sakkÈ, gato bhavissatÊti. Yadi evaÑ 
vinÈsitamhÈ tayÈ, tena hi dukkhaÑ aÒÒassa satthena marituÑ, handa mayaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ marÈma, attÈnaÑ paharitvÈ marÈma, ubbandhÈma, 
visaÑ khÈdÈmÈti. EvaÑ etesu ekameko maraÓameva saÑvaÓÓeti. Tato rÈjÈ 
“kiÑ me imehi, atthi bhaÓe mayhaÑ yodhÈ”ti Èha. Atha “ahaÑ mahÈrÈja 
yodho, ahaÑ mahÈrÈja yodho”ti yodhasahassaÑ uÔÔhahi. 

 RÈjÈ “ete upaparikkhissÈmÊ”ti mahantaÑ citakaÑ sajjÈpetvÈ Èha “mayÈ 
bhaÓe idaÑ sÈhasaÑ kataÑ, taÑ me amaccÈ paÔikkosanti, svÈhaÑ citakaÑ 
pavisissÈmi, ko mayÈ saddhiÑ pavisissati, kena mayhaÑ jÊvitaÑ 
pariccattan”ti. EvaÑ vutte paÒcasatÈ yodhÈ uÔÔhahiÑsu “mayaÑ mahÈrÈja 
pavisissÈmÈ”ti. Tato rÈjÈ itare paÒcasate Èha “tumhe dÈni tÈtÈ kiÑ 
karissathÈ”ti. Te ÈhaÑsu “nÈyaÑ mahÈrÈja purisakÈro, itthicariyÈ esÈ, apica 
mahÈrÈjena paÔiraÒÒo d|to pesito, te mayaÑ tena raÒÒÈ saddhiÑ yujjhitvÈ 
marissÈmÈ”ti. Tato rÈjÈ “pariccattaÑ tumhehi mama jÊvitan”ti catura~giniÑ 
senaÑ sannayhitvÈ tena yodhasahassena parivuto gantvÈ rajjasÊmÈya nisÊdi. 

 Sopi paÔirÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “are so khuddakarÈjÈ mama dÈsassÈpi 
nappahotÊ”ti dussitvÈ1 sabbaÑ balakÈyaÑ ÈdÈya yujjhituÑ nikkhami. 
KhuddakarÈjÈ taÑ abbhuyyÈtaÑ disvÈ balakÈyaÑ Èha “tÈtÈ tumhe na 
bahukÈ, sabbe sampiÓÉitvÈ asicammaÑ gahetvÈ sÊghaÑ imassa raÒÒo purato 
ujukaÑ eva gacchathÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. VatvÈ (SÊ, I), kujjhitvÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 109 piÔÔhe.) 
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Athassa sÈ senÈ dvidhÈ bhinditvÈ antaramadÈsi. Te taÑ rÈjÈnaÑ jÊvaggÈhaÑ 
gahetvÈ attano raÒÒo “taÑ mÈressÈmÊ”ti Ègacchantassa adaÑsu. PaÔirÈjÈ taÑ 
abhayaÑ yÈci. RÈjÈ tassa abhayaÑ datvÈ sapathaÑ kÈrÈpetvÈ attano vase 
katvÈ tena saha aÒÒaÑ rÈjÈnaÑ abbhuggantvÈ tassa rajjasÊmÈya ÔhatvÈ 
pesesi “rajjaÑ vÈ me detu yuddhaÑ vÈ”ti. So “ahaÑ ekayuddhampi na 
sahÈmÊ”ti rajjaÑ niyyÈdesi. EtenupÈyena sabbe rÈjÈno gahetvÈ ante 
BÈrÈÓasirÈjÈnampi aggahesi. 

 So ekasatarÈjaparivuto sakalajambudÊparajjaÑ anusÈsanto cintesi “ahaÑ 
pubbe khuddako ahosiÑ, somhi idÈni attano ÒÈÓasampattiyÈ 
sakalajambudÊpamaÓÉalassa issaro rÈjÈ jÈto. TaÑ kho pana me ÒÈÓaÑ 
lokiyavÊriyasampayuttaÑ, neva nibbidÈya na virÈgÈya saÑvattati, 
yann|nÈhaÑ iminÈ ÒÈÓena lokuttaradhammaÑ gaveseyyan”ti. Tato 
BÈrÈÓasiraÒÒo rajjaÑ datvÈ puttadÈraÒca sakajanapadeyeva ÔhapetvÈ sabbaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano 
vÊriyasampattiÑ dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha ÈraddhaÑ vÊriyaÑ assÈti ÈraddhavÊriyo. Etena attano 
mahÈvÊriyataÑ dasseti. Paramattho vuccati nibbÈnaÑ, paramatthassa patti 
paramatthapatti, tassÈ paramatthapattiyÈ. Etena vÊriyÈrambhena pattabbaÑ 
phalaÑ dasseti. AlÊnacittoti etena vÊriy|patthambhÈnaÑ cittacetasikÈnaÑ 
alÊnataÑ dasseti. AkusÊtavuttÊti etena ÔhÈnaca~kamÈdÊsu kÈyassa 
anavasÊdanaÑ dasseti. DaÄhanikkamoti etena “kÈmaÑ taco ca nhÈru cÈ”ti1 
evaÑ pavattaÑ padahanavÊriyaÑ dasseti, yaÑ taÑ anupubbasikkhÈdÊsu 
padahanto “kÈyena ceva paramatthasaccaÑ sacchikarotÊ”ti2 vuccati. Atha vÈ 
etena maggasampayuttaÑ vÊriyaÑ dasseti. Tampi daÄhaÒca 
bhÈvanÈpÈrip|rigatattÈ, nikkamo ca sabbaso paÔipakkhÈ nikkhantattÈ, tasmÈ 
taÑsama~gÊpuggalopi daÄho nikkamo assÈti “daÄhanikkamo”ti vuccati. 
ThÈmabal|papannoti maggakkhaÓe kÈyathÈmena ca ÒÈÓabalena ca 
upapanno. Atha vÈ thÈmabh|tena3  
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 146; AÑ 1. 52; Khu 7. 379 piÔÔhesu. 
 2. ParamasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca naÑ ativijjha 
 passatÊti (SuttanipÈta-®Ôha 1. 110 piÔÔhe.) 
 3. Thirabh|tena (I, Ka) 
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balena upapanno, thiraÒÈÓabal|papannoti vuttaÑ hoti. Etena tassa vÊriyassa 
vipassanÈÒÈÓasampayogaÑ dÊpento yogapadhÈnabhÈvaÑ sÈdheti. 
PubbabhÈgamajjhima-ukkaÔÔhavÊriyavasena vÈ tayopi pÈdÈ yojetabbÈ. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 

ŒraddhavÊriyagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 125. PaÔisallÈnanti kÈ uppatti? ImissÈ gÈthÈya ÈvaraÓagÈthÈya viya 
uppatti, natthi koci viseso. AtthavaÓÓanÈya panassÈ paÔisallÈnanti tehi tehi 
sattasa~khÈrehi paÔinivattitvÈ sallÈnaÑ, ekamantasevitÈ ekÊbhÈvo 
kÈyavivekoti attho. JhÈnanti paccanÊkajhÈpanato 
ÈrammaÓalakkhaÓ|panijjhÈnato ca cittaviveko vuccati. Tattha aÔÔha 
samÈpattiyo nÊvaraÓÈdipaccanÊkajhÈpanato kasiÓÈdi-ÈrammaÓ|panijjhÈnato 
ca “jhÈnan”ti vuccati. VipassanÈmaggaphalÈni 
sattasaÒÒÈdipaccanÊkajhÈpanato lakkhaÓ|panijjhÈnato ca “jhÈnan”ti vuccati. 
Idha pana ÈrammaÓ|panijjhÈnameva adhippetaÑ. EvametaÑ paÔisallÈnaÒca 
jhÈnaÒca ariÒcamÈno ajahamÈno anissajjamÈno. Dhammes|ti 
vipassan|pagesu paÒcakkhandhÈdidhammesu. Niccanti satataÑ samitaÑ 
abbokiÓÓaÑ. AnudhammacÈrÊti te1 dhamme Èrabbha pavattanena anugataÑ 
vipassanÈdhammaÑ caramÈno. Atha vÈ dhammes|ti ettha dhammÈti 
navalokuttaradhammÈ, tesaÑ dhammÈnaÑ anulomo dhammoti anudhammo, 
vipassanÈyetaÑ adhivacanaÑ. Tattha “dhammÈnaÑ niccaÑ 
anudhammacÈrÊ”ti vattabbe gÈthÈbandhasukhatthaÑ vibhattibyattayena 
“dhammes|”ti vuttaÑ siyÈ. ŒdÊnavaÑ sammasitÈ bhaves|ti tÈya 
anudhammacÈritÈsa~khÈtÈya vipassanÈya aniccÈkÈrÈdidosaÑ tÊsu bhavesu 
samanupassanto evaÑ imÈya kÈyacittavivekasikhÈpattavipassanÈsa~khÈtÈya 
paÔipadÈya adhigatoti vattabbo eko careti evaÑ yojanÈ veditabbÈ. 
 

PaÔisallÈnagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Te te (I, Ka) 
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 126. TaÓhakkhayanti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ 
mahaccarÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti. Tassa sarÊrasobhÈya 
ÈvajjitahadayÈ sattÈ purato gacchantÈpi nivattitvÈ tameva ullokenti, pacchato 
gacchantÈpi, ubhohi passehi gacchantÈpi. PakatiyÈ eva hi Buddhadassane 
puÓÓacandasamuddarÈjadassane ca atitto loko. Atha aÒÒatarÈ 
kuÔumbiyabhariyÈpi uparipÈsÈdagatÈ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokayamÈnÈ 
aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ amaccaÑ ÈÓÈpesi “jÈnÈhi tÈva 
bhaÓe ‘ayaÑ itthÊ sasÈmikÈ vÈ asÈmikÈ vÈ’ti”. So ÒatvÈ “sasÈmikÈ devÈ”ti 
Èrocesi. Atha rÈjÈ cintesi “imÈ vÊsatisahassanÈÔakitthiyo devaccharÈyo viya 
maÑ eva ekaÑ abhiramÈpenti, so dÈnÈhaÑ etÈpi atussitvÈ parassa itthiyÈ 
taÓhaÑ uppÈdesiÑ, sÈ uppanÈ apÈyameva ÈkaÉÉhatÊ”ti taÓhÈya ÈdÊnavaÑ 
disvÈ “handa naÑ niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto 
paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha taÓhakkhayanti nibbÈnaÑ, evaÑ diÔÔhÈdÊnavÈya vÈ taÓhÈya 
appavattiÑ. Appamattoti sÈtaccakÈrÊ sakkaccakÈrÊ. AneÄam|goti 
alÈlÈmukho. Atha vÈ aneÄo ca am|go ca, paÓÉito byattoti vuttaÑ hoti. 
HitasukhasampÈpakaÑ sutamassa atthÊti sutavÈ, Ègamasampannoti vuttaÑ 
hoti. SatÊmÈti cirakatÈdÊnaÑ anussaritÈ. Sa~khÈtadhammoti 
dhamm|paparikkhÈya pariÒÒÈtadhammo. Niyatoti ariyamaggena 
niyatabhÈvappatto. PadhÈnavÈti sammappadhÈnavÊriyasampanno. 
UppaÔipÈÔiyÈ esa pÈÔho yojetabbo. Evameva tehi appamÈdÈdÊhi samannÈgato 
niyÈmasampÈpakena padhÈnena padhÈnavÈ, tena padhÈnena 
sampattaniyÈmato niyato, tato arahattappattiyÈ sa~khÈtadhammo. ArahÈ hi 
puna sa~khÈtabbÈbhÈvato “sa~khÈtadhammo”ti vuccati. YathÈha “ye ca 
sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekhÈ puth| idhÈ”ti1. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

TaÓhakkhayagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 434; Khu 8. 34 piÔÔhesu. 
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 127. SÊhovÈti kÈ uppatti? AÒÒatarassa kira BÈrÈÓasiraÒÒo d|re uyyÈnaÑ 
hoti, so pageva uÔÔhÈya uyyÈnaÑ gacchanto antarÈmagge yÈnÈ oruyha 
udakaÔÔhÈnaÑ upagato “mukhaÑ dhovissÈmÊ”ti. TasmiÑ ca padese sÊhÊ 
sÊhapotakaÑ janetvÈ gocarÈya gatÈ, rÈjapuriso taÑ disvÈ “sÊhapotako 
devÈ”ti Èrocesi. RÈjÈ “sÊho kira kassaci na bhÈyatÊ”ti taÑ upaparikkhituÑ 
bheri-ÈdÊni ÈkoÔÈpesi, sÊhapotako taÑ saddaÑ sutvÈpi tatheva sayi. Atha 
yÈva tatiyaÑ ÈkoÔÈpesi, so tatiyavÈre sÊsaÑ ukkhipitvÈ sabbaÑ parisaÑ 
oloketvÈ tatheva sayi. Atha rÈjÈ “yÈvassa mÈtÈ nÈgacchati, tÈva gacchÈmÈ”ti 
vatvÈ gacchanto cintesi “tadahujÈtopi sÊhapotako na santasati na bhÈyati, 
kudÈssu nÈmÈhampi taÓhÈdiÔÔhiparitÈsaÑ chaÉÉetvÈ na santaseyyaÑ na 
bhÈyeyyan”ti. So taÑ ÈrammaÓaÑ gahetvÈ gacchanto puna kevaÔÔehi 
macche gahetvÈ sÈkhÈsu bandhitvÈ pasÈrite jÈle vÈtaÑ asa~gaÑyeva 
gacchamÈnaÑ disvÈ tasmiÑ nimittaÑ aggahesi “kudÈssu nÈmÈhampi 
taÓhÈdiÔÔhimohajÈlaÑ phÈletvÈ evaÑ asajjamÈno gaccheyyan”ti. 

 Atha uyyÈnaÑ gantvÈ SilÈpaÔÔapokkharaÓiyÈ tÊre nisinno vÈtabbhÈhatÈni 
padumÈni onamitvÈ udakaÑ phusitvÈ vÈtavigame puna yathÈÔhÈne ÔhitÈni 
udakena anupalittÈni disvÈ tasmiÑ1 nimittaÑ aggahesi “kudÈssu nÈmÈhampi 
yathÈ etÈni udake jÈtÈni udakena anupalittÈni tiÔÔhanti, evaÑ loke jÈto lokena 
anupalitto tiÔÔheyyan”ti. So punappunaÑ “yathÈ sÊho vÈto padumÈni, evaÑ 
asantasantena asajjamÈnena anupalittena bhavitabban”ti cintetvÈ rajjaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sÊhoti cattÈro sÊhÈ tiÓasÊho paÓÉusÊho kÈÄasÊho kesarasÊhoti. 
TesaÑ kesarasÊho aggamakkhÈyati, so idha adhippeto. VÈto 
puratthimÈdivasena anekavidho. PadumaÑ rattasetÈdivasena. Tesu yo koci 
vÈto yaÑ kiÒci padumaÒca vaÔÔatiyeva. Tattha yasmÈ santÈso nÈma 
attasinehena hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. Tampi (SÊ) 
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attasineho ca nÈma taÓhÈlepo, sopi diÔÔhisampayuttena vÈ diÔÔhivippayuttena 
vÈ lobhena hoti, sopi ca taÓhÈyeva. SajjanaÑ pana tattha 
upaparikkhÈdivirahitassa mohena hoti, moho ca avijjÈ. Tattha samathena 
taÓhÈya pahÈnaÑ, vipassanÈya avijjÈya. TasmÈ samathena attasinehaÑ 
pahÈya sÊhova saddesu aniccadukkhÈdÊsu asantasanto, vipassanÈya mohaÑ 
pahÈya vÈtova jÈlamhi khandhÈyatanÈdÊsu asajjamÈno, samatheneva lobhaÑ 
lobhasampayuttadiÔÔhiÒca pahÈya, padumaÑva toyena 
sabbabhavabhogalobhena alippamÈno. Ettha ca samathassa sÊlaÑ 
padaÔÔhÈnaÑ, samatho samÈdhissa, samÈdhi vipassanÈyÈti evaÑ dvÊsu1 
dhammesu siddhesu tayo khandhÈ siddhÈva honti. Tattha sÊlakkhandhena 
s|ro2 hoti. So sÊhova saddesu ÈghÈtavatth|su kujjhitukÈmatÈya na santasati, 
paÒÒÈkkhandhena paÔividdhasabhÈvo vÈtova jÈlamhi 
khandhÈdidhammabhede na sajjati, samÈdhikkhandhena vÊtarÈgo 
padumaÑva toyena rÈgena na lippati. EvaÑ samathavipassanÈhi 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈkkhandhehi ca yathÈsambhavaÑ taÓhÈvijjÈnaÑ tiÓÓaÒca 
akusalam|lÈnaÑ pahÈnavasena asantasanto asajjamÈno alippamÈno ca 
veditabbo. SesaÑ vuttanayamevÈti. 

SÊhÈdigÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 128. SÊho yathÈti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ paccantaÑ 
kupitaÑ v|pasametuÑ gÈmÈnugÈmimaggaÑ chaÉÉetvÈ ujuÑ aÔavimaggaÑ 
gahetvÈ mahatiyÈ senÈya gacchati. Tena ca samayena aÒÒatarasmiÑ 
pabbatapÈde sÊho bÈlas|riyÈtapaÑ tappamÈno nipanno hoti. TaÑ disvÈ 
rÈjapurisÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sÊho kira na santasatÊ”ti 
bheripaÓavÈdisaddaÑ kÈrÈpesi, sÊho tatheva nipajji. Dutiyampi kÈrÈpesi, 
sÊho tatheva nipajji. Tatiyampi kÈrÈpesi, tadÈ “sÊho mama paÔisattu atthÊ”ti 
cat|hi pÈdehi suppatiÔÔhitaÑ patiÔÔhahitvÈ sÊhanÈdaÑ nadi. TaÑ sutvÈ 
hatthÈrohÈdayo hatthi-ÈdÊhi orohitvÈ tiÓagahanÈni paviÔÔhÈ, hatthi-assagaÓÈ 
disÈvidisÈ palÈtÈ. RaÒÒo hatthÊpi rÈjÈnaÑ gahetvÈ vanagahanÈni 
pothayamÈno  
______________________________________________________________ 
 1. TÊsu (I, Ka) 2. Surato (SÊ) 
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palÈyi. RÈjÈ taÑ sandhÈretuÑ asakkonto rukkhasÈkhÈya olambitvÈ pathaviÑ 
patitvÈ ekapadikamaggena gacchanto PaccekabuddhÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ 
pÈpuÓi. Tattha Paccekabuddhe pucchi “api bhante saddamassutthÈ”ti. Œma 
mahÈrÈjÈti. Kassa saddaÑ bhanteti. PaÔhamaÑ bherisa~khÈdÊnaÑ, pacchÈ 
sÊhassÈti. Na bhÈyittha bhanteti. Na mayaÑ mahÈrÈja kassaci saddassa 
bhÈyÈmÈti. SakkÈ pana bhante mayhampi edisaÑ kÈtunti. SakkÈ mahÈrÈja 
sace pabbajissasÊti. PabbajÈmi bhanteti. Tato naÑ pabbÈjetvÈ pubbe 
vuttanayeneva ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhÈpesuÑ. Sopi pubbe vuttanayeneva 
vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sahanÈ ca hananÈ ca sÊghajavattÈ ca sÊho. KesarasÊhova idha 
adhippeto. DÈÔhÈ balamassa atthÊti dÈÔhabalÊ. Pasayha abhibhuyyÈti 
ubhayaÑ cÈrÊsaddena saha yojetabbaÑ pasayhacÈrÊ abhibhuyyacÈrÊti. Tattha 
pasayha niggahetvÈ caraÓena pasayhacÈrÊ, abhibhavitvÈ santÈsetvÈ vasÊkatvÈ 
caraÓena abhibhuyyacÈrÊ. SvÈyaÑ kÈyabalena pasayhacÈrÊ, tejasÈ 
abhibhuyyacÈrÊ. Tattha sace koci vadeyya “kiÑ pasayha abhibhuyya cÈrÊ”ti, 
tato migÈnanti sÈmivacanaÑ upayogatthe katvÈ “mige pasayha abhibhuyya 
cÈrÊ”ti paÔivattabbaÑ. PantÈnÊti d|rÈni. SenÈsanÈnÊti vasanaÔÔhÈnÈni. SesaÑ 
vuttanayeneva sakkÈ jÈnitunti na vitthÈritanti. 

DÈÔhabalÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 129. MettaÑ upekkhanti kÈ uppatti? AÒÒataro kira rÈjÈ 
mettÈdijhÈnalÈbhÊ ahosi. So “jhÈnasukhantarÈyo rajjan”ti 
jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha “sabbe sattÈ sukhitÈ bhavant|”ti-ÈdinÈ nayena 
hitasukh|panayanakÈmatÈ mettÈ. “Aho vata imamhÈ dukkhÈ mucceyyun”ti-
ÈdinÈ nayena ahitadukkhÈpanayanakÈmatÈ karuÓÈ. “Modanti vata bhonto 
sattÈ, modanti sÈdhu suÔÔh|”ti-ÈdinÈ nayena hitasukhÈvippayogakÈmatÈ 
muditÈ. “PaÒÒÈyissanti sakena kammenÈ”ti sukhadukkha-ajjhupekkhanatÈ 
upekkhÈ. GÈthÈbandhasukhatthaÑ pana uppaÔipÈÔiyÈ mettaÑ vatvÈ 
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upekkhÈ vuttÈ, muditÈ ca pacchÈ. Vimuttinti catassopi etÈ attano 
paccanÊkadhammehi vimuttattÈ vimuttiyo. Tena vuttaÑ “mettaÑ upekkhaÑ 
karuÓaÑ vimuttiÑ, ÈsevamÈno muditaÒca kÈle”ti. 

 Tattha ÈsevamÈnoti tisso tikacatukkajjhÈnavasena, upekkhaÑ 
catutthajjhÈnavasena bhÈvayamÈno1. KÈleti mettaÑ ÈsevitvÈ tato vuÔÔhÈya 
karuÓaÑ, tato vuÔÔhÈya muditaÑ, tato itarato vÈ nippÊtikajjhÈnato vuÔÔhÈya 
upekkhaÑ ÈsevamÈno eva “kÈle ÈsevamÈno”ti vuccati, ÈsevituÑ vÈ 
phÈsukakÈle. Sabbena lokena avirujjhamÈnoti dasasu disÈsu sabbena 
sattalokena avirujjhamÈno. MettÈdÊnaÑ hi bhÈvitattÈ sattÈ appaÔik|lÈ honti, 
sattesu ca virodhibh|to paÔigho v|pasammati. Tena vuttaÑ “sabbena lokena 
avirujjhamÈno”ti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana mettÈdikathÈ 
AÔÔhasÈliniyÈ Dhammasa~gahaÔÔhakathÈyaÑ2 vuttÈ. SesaÑ 
vuttasadisamevÈti. 

AppamaÒÒÈgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 130. RÈgaÒca dosaÒcÈti kÈ uppatti? RÈjagahaÑ kira nissÈya MÈta~go 
nÈma Paccekabuddho viharati sabbapacchimo PaccekabuddhÈnaÑ. Atha 
amhÈkaÑ bodhisatte uppanne devatÈyo bodhisattassa p|janatthÈya 
Ègacchantiyo taÑ disvÈ “mÈrisÈ mÈrisÈ Buddho loke uppanno”ti bhaÓiÑsu. 
So nirodhÈ vuÔÔhahanto taÑ sutvÈ attano jÊvitakkhayaÑ disvÈ Himavante 
MahÈpapÈto nÈma pabbato PaccekabuddhÈnaÑ parinibbÈnaÔÔhÈnaÑ, tattha 
ÈkÈsena gantvÈ pubbe parinibbutapaccekabuddhassa aÔÔhisa~ghÈtaÑ papÈte 
pakkhipitvÈ silÈtale nisÊditvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha rÈgadosamohÈ Uragasutte vuttÈva. SaÑyojanÈnÊti dasa 
saÑyojanÈni, tÈni ca tena tena maggena sandÈlayitvÈ. AsantasaÑ 
jÊvitasa~khayamhÊti jÊvitasa~khayo vuccati cuticittassa paribhedo. TasmiÑ 
ca jÊvitasa~khaye jÊvitanikantiyÈ pahÊnattÈ asantasanti. EttÈvatÈ  
______________________________________________________________ 
 1. ŒsevamÈno (Ka) 2. Abhi-®Ôha 1. 237 piÔÔhe. 
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sopÈdisesaÑ nibbÈnadhÈtuÑ attano dassetvÈ gÈthÈpariyosÈne anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyÊti. 

JÊvitasa~khayagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 131. BhajantÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ ÈdigÈthÈya 
vuttappakÈrameva phÊtaÑ rajjaÑ samanusÈsati, tassa kharo ÈbÈdho uppajji, 
dukkhÈ vedanÈ pavattanti. VÊsatisahassitthiyo taÑ parivÈretvÈ 
hatthapÈdasambÈhanÈdÊni karonti. AmaccÈ “na dÈnÈyaÑ rÈjÈ jÊvissati, handa 
mayaÑ attano saraÓaÑ gavesÈmÈ”ti cintetvÈ aÒÒatarassa raÒÒo santikaÑ 
gantvÈ upaÔÔhÈnaÑ yÈciÑsu. Te tattha upaÔÔhahantiyeva, na kiÒci labhanti. 
RÈjÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhahitvÈ pucchi “itthannÈmo ca itthannÈmo ca kuhin”ti. Tato 
taÑ pavattiÑ sutvÈva sÊsaÑ cÈletvÈ tuÓhÊ ahosi. Tepi amaccÈ “rÈjÈ 
vuÔÔhito”ti sutvÈ tattha kiÒci alabhamÈnÈ paramena pÈrijuÒÒena pÊÄitÈ 
punadeva ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Tena ca raÒÒÈ 
“kuhiÑ tÈtÈ tumhe gatÈ”ti vuttÈ ÈhaÑsu “devaÑ dubbalaÑ disvÈ 
ÈjÊvikabhayenamhÈ asukaÑ nÈma janapadaÑ gatÈ”ti. RÈjÈ sÊsaÑ cÈletvÈ 
cintesi “yann|nÈhaÑ tameva ÈbÈdhaÑ dassessaÑ, kiÑ punapi evaÑ 
kareyyuÑ, no”ti. So pubbe rogena1 phuÔÔho viya bÈÄhaÑ vedanaÑ dassento 
gilÈnÈlayaÑ akÈsi. Itthiyo samparivÈretvÈ pubbasadisameva sabbaÑ 
akaÑsu. Tepi amaccÈ tatheva puna bahutaraÑ janaÑ gahetvÈ pakkamiÑsu. 
EvaÑ rÈjÈ yÈvatatiyaÑ sabbaÑ pubbasadisaÑ akÈsi, tepi tatheva 
pakkamiÑsu. Tato catutthampi te Ègate disvÈ rÈjÈ “aho ime dukkaraÑ 
akaÑsu, ye maÑ byÈdhitaÑ pahÈya anapekkhÈ pakkamiÑs|”ti nibbinno 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha bhajantÊti sarÊrena allÊyantÈ payirupÈsanti. SevantÊti 
aÒjalikammÈdÊhi kiÑkÈrapaÔissÈvitÈya ca paricaranti. KÈraÓaÑ attho 
etesanti kÈraÓatthÈ, bhajanÈya ca sevanÈya ca nÈÒÒaÑ kÈraÓamatthi, attho 
eva nesaÑ kÈraÓaÑ, atthahetu sevantÊti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈbhÈvikarogena (SÊ) 
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NikkÈraÓÈ dullabhÈ ajja mittÈti “ito kiÒci lacchÈmÈ”ti evaÑ 
attapaÔilÈbhakÈraÓena nikkÈraÓÈ, kevalaÑ– 

    “UpakÈro ca yo mitto, 
    Yo mitto sukhadukkhako. 
    AtthakkhÈyÊ ca yo mitto, 
    Yo mitto anukampako”ti1– 

evaÑ vuttena ariyena mittabhÈvena samannÈgatÈ dullabhÈ ajja mittÈ. 
AttaÔÔhapaÒÒÈti attani ÔhitÈ etesaÑ paÒÒÈ. AttÈnameva oloketi, na aÒÒanti 
attho. “AttatthapaÒÒÈ”tipi pÈÔho, tassa attano atthameva oloketi, na 
paratthanti attho. “DiÔÔhatthapaÒÒÈ”ti ayampi kira porÈÓapÈÔho, tassa2 
sampati diÔÔheyeva atthe etesaÑ paÒÒÈ, na Èyatinti attho. 
DiÔÔhadhammikatthaÑyeva oloketi, na samparÈyikatthanti vuttaÑ hoti. 
AsucÊti asucinÈ anariyena kÈyavacÊmanokammena samannÈgatÈ. 

 KhaggavisÈÓakappoti khaggena rukkhÈdayo chindanto viya sakasi~gena 
pabbatÈdayo cuÓÓavicuÓÓaÑ kurumÈno vicaratÊti khaggavisÈÓo. VisasadisÈ 
ÈÓÈti visÈÓÈ. KhaggaÑ viyÈti khaggaÑ. KhaggaÑ visÈÓaÑ yassa migassa 
soyaÑ migo khaggavisÈÓo, tassa khaggavisÈÓassa kappo 
khaggavisÈÓakappo. KhaggavisÈÓasadiso Paccekabuddho eko adutiyo 
asahÈyo careyya vihareyya vatteyya yapeyya yÈpeyyÈti attho. 
 
 132. VisuddhasÊlÈti visesena suddhasÊlÈ, catupÈrisuddhiyÈ suddhasÊlÈ. 
SuvisuddhapaÒÒÈti suÔÔhu visuddhapaÒÒÈ, rÈgÈdivirahitattÈ 
parisuddhamaggaphalapaÔisambhidÈdipaÒÒÈ. SamÈhitÈti saÑ suÔÔhu ÈhitÈ, 
santike ÔhapitacittÈ. JÈgariyÈnuyuttÈti jÈgaraÓaÑ jÈgaro, niddÈtikkamoti 
attho. JÈgarassa bhÈvo jÈgariyaÑ, jÈgariye anuyuttÈ jÈgariyÈnuyuttÈ. 
VipassakÈti “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti visesena vassanasÊlÈ, vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ viharantÊti attho. DhammavisesadassÊti  
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 3. 153 piÔÔhe atthato samÈnaÑ. 2. Tattha (SÊ, I) 
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dasakusaladhammÈnaÑ catusaccadhammassa navalokuttaradhammassa vÈ 
visesena passanasÊlÈ. Magga~gabojjha~gagateti sammÈdiÔÔhÈdÊhi 
magga~gehi satisambojjha~gÈdÊhi bojjha~gehi gate sampayutte 
ariyadhamme. VijaÒÒÈti visesena jaÒÒÈ, jÈnantÈti attho. 
 
 133. SuÒÒatÈppaÓihitaÒcÈ’nimittanti anattÈnupassanÈvasena 
suÒÒatavimokkhaÒca dukkhÈnupassanÈvasena appaÓihitavimokkhaÒca 
aniccÈnupassanÈvasena animittavimokkhaÒca. ŒsevayitvÈti vaÉÉhetvÈ. Ye 
katasambhÈrÈ dhÊrÈ janÈ JinasÈsanamhi sÈvakattaÑ sÈvakabhÈvaÑ na 
vajanti na pÈpuÓanti, te dhÊrÈ katasambhÈrÈ sayambh| sayameva bh|tÈ 
paccekajinÈ PaccekabuddhÈ bhavanti. 
 
 134. KiÑ bh|tÈ? MahantadhammÈ puritamahÈsambhÈrÈ 
bahudhammakÈyÈ anekadhammasabhÈvasarÊrÈ. Punapi kiÑ bh|tÈ? 
CittissarÈ cittagatikÈ jhÈnasampannÈti attho. SabbadukkhoghatiÓÓÈ 
sakalasaÑsÈra-oghaÑ tiÓÓÈ atikkantÈ udaggacittÈ 
kodhamÈnÈdikilesavirahitattÈ somanassacittÈ santamanÈ1ti attho. 
ParamatthadassÊ 
paÒcakkhandhadvÈdasÈyatanadvattiÑsÈkÈrasaccapaÔiccasamuppÈdÈdivasena 
paramatthaÑ uttamatthaÑ dassanasÊlÈ. AcalÈbhÊtaÔÔhena sÊhopamÈ 
sÊhasadisÈti attho. KhaggavisÈÓakappÈ khaggavisÈÓamigasi~gasadisÈ 
gaÓasa~gaÓikÈbhÈvenÈti attho. 
 
 135. SantindriyÈti cakkhundriyÈdÊnaÑ sakasakÈrammaÓe 
appavattanato2 santasabhÈva-indriyÈ. SantamanÈti santacittÈ, 
nikkilesabhÈvena santasabhÈvacittasa~kappÈti attho. SamÈdhÊti suÔÔhu 
ekaggacittÈ. Paccantasattesu patippacÈrÈti paccantajanapadesu sattesu 
dayÈkaruÓÈdÊhi paticaraÓasÊlÈ. DÊpÈ parattha idha vijjalantÈti 
sakalalokÈnuggahakaraÓena paraloke ca idhaloke ca vijjalantÈ dÊpÈ 
padÊpasadisÈti attho. PaccekabuddhÈ satataÑ hitÈ’meti ime PaccekabuddhÈ 
satataÑ sabbakÈlaÑ sakalalokahitÈya paÔipannÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SantuÔÔhacittÈ (SÊ, I), santuÔÔhamanÈ (Ka) 2. SakalÈrammaÓappavattanato (SÊ, I) 

 



226 KhuddakanikÈya 

 136. PahÊnasabbÈvaraÓÈ janindÈti te PaccekabuddhÈ janÈnaÑ indÈ 
uttamÈ kÈmacchandanÊvaraÓÈdÊnaÑ sabbesaÑ paÒcÈvaraÓÈnaÑ pahÊnattÈ 
pahÊnasabbÈvaraÓÈ. GhanakaÒcanÈbhÈti 
rattasuvaÓÓajambonadasuvaÓÓapabhÈsadisa-ÈbhÈvantÈti attho. NissaÑsayaÑ 
lokasudakkhiÓeyyÈti ekantena lokassa sudakkhiÓÈya aggadÈnassa 
paÔiggahetuÑ arahÈ yuttÈ, nikkilesattÈ sundaradÈnapaÔiggahaÓÈrahÈ1ti attho. 
PaccekabuddhÈ satatappitÈ’meti ime paccekaÒÈÓÈdhigamÈ BuddhÈ satataÑ 
niccakÈlaÑ appitÈ suhitÈ paripuÓÓÈ, sattÈhaÑ nirÈhÈrÈpi 
nirodhasamÈpattiphalasamÈpattivasena paripuÓÓÈti attho. 
 
 137. Pati-ekÈ2 visuÑ SammÈsambuddhato visadisÈ aÒÒe 
asÈdhÈraÓabuddhÈ PaccekabuddhÈ. Atha vÈ– 

   “UpasaggÈ nipÈtÈ ca, paccayÈ ca ime tayo. 
   NekenekatthavisayÈ, iti neruttikÈbravun”ti– 

vuttattÈ patisaddassa eka-upasaggattÈ pati padhÈno hutvÈ sÈmibh|to 
anekesaÑ dÈyakÈnaÑ appamattakampi ÈhÈraÑ paÔiggahetvÈ 
saggamokkhassa pÈpuÓanato. TathÈ hi annabhÈrassa bhattabhÈgaÑ 
paÔiggahetvÈ passantasseva bhuÒjitvÈ devatÈhi sÈdhukÈraÑ dÈpetvÈ tadaheva 
taÑ duggataÑ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pÈpetvÈ koÔisa~khadhanuppÈdanena ca, 
Khadira~gÈrajÈtake3 mÈrena nimmitakhadira~gÈrak|popari-
uÔÔhitapadumakaÓÓikaÑ4 madditvÈ bodhisattena dinnaÑ piÓÉapÈtaÑ 
paÔiggahetvÈ tassa passantasseva ÈkÈsagamanena somanussuppÈdanena ca, 
PadumavatÊ-aggamahesÊputtÈnaÑ MahÈjanakaraÒÒo deviyÈ ÈrÈdhanena 
GandhamÈdanato ÈkÈsena Ègamma dÈnapaÔiggahaÓena 
MahÈjanakabodhisattassa ca deviyÈ ca somanassuppÈdanena ca, tathÈ 
abuddhuppÈde chÈtakabhaye sakalajambudÊpe uppanne bÈrÈÓasiseÔÔhino 
chÈtakabhayaÑ paÔicca p|retvÈ rakkhite saÔÔhisahassakoÔÔhÈgÈre vÊhayo 
khepetvÈ bh|miyaÑ nikhÈtadhaÒÒÈni ca cÈÔisahassesu p|ritadhaÒÒÈni ca 
khepetvÈ sakalapÈsÈdabhittÊsu mattikÈhi madditvÈ limpitadhaÒÒÈni ca 
khepetvÈ tadÈ nÈÄimattamevÈvasiÔÔhaÑ “idaÑ bhuÒjitvÈ ajja 
______________________________________________________________ 
 1. SattÈnaÑ dÈnapaÔiggahaÓÈrahÈ (SÊ) 2. Pati pÈÔiyekkaÑ (SÊ) 
 3. JÈtaka-®Ôha 1. 243 piÔÔhÈdÊsu passitabbaÑ. 4. PadumakiÒjakkhaÑ (SÊ) 
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marissÈmÈ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ sayantassa GandhamÈdanato eko 
Paccekabuddho ÈgantvÈ gehadvÈre aÔÔhÈsi. SeÔÔhi taÑ disvÈ pasÈdaÑ 
uppÈdetvÈ jÊvitaÑ pariccajamÈno Paccekabuddhassa patte okiri. 
Paccekabuddho vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ attano ÈnubhÈvena passantasseva 
seÔÔhissa paÒcapaccekabuddhasatehi saha paribhuÒji. TadÈ bhattapacita-
ukkhaliÑ pidahitvÈ ÔhapesuÑ. Niddamokkantassa seÔÔhino chÈtatte uppanne 
so vuÔÔhahitvÈ bhariyaÑ Èha “bhatte ÈcÈmakabhattamattaÑ1 olokehÊ”ti. 
SusikkhitÈ sÈ “sabbaÑ dinnaÑ nan|”ti avatvÈ ukkhaliyÈ pidhÈnaÑ vivari. SÈ 
ukkhali ta~khaÓeva sumanapupphamakuÄasadisassa sugandhasÈlibhattassa 
p|ritÈ ahosi. SÈ ca seÔÔhi ca santuÔÔhÈ sayaÒca sakalagehavÈsino ca 
sakalanagaravÈsino ca bhuÒjiÑsu. DabbiyÈ gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna 
p|ritaÑ. SakalasaÔÔhisahassakoÔÔhÈgÈresu sugandhasÈliyo p|resuÑ. 
sakalajambudÊpavÈsino seÔÔhissa gehatoyeva dhaÒÒabÊjÈni gahetvÈ sukhitÈ 
jÈtÈ2. EvamÈdÊsu anekasattanikÈyesu 
sukhotaraÓaparipÈlanasaggamokkhapÈpanesu3 pati sÈmibh|to Buddhoti 
Paccekabuddho. PaccekabuddhÈnaÑ subhÈsitÈnÊti Paccekabuddhehi 
ovÈdÈnusÈsanÊvasena suÔÔhu bhÈsitÈni kathitÈni vacanÈni. Caranti lokamhi 
sadevakamhÊti devalokasahite sattaloke caranti pavattantÊti attho. SutvÈ tathÈ 
ye na karonti bÈlÈti tathÈr|paÑ PaccekabuddhÈnaÑ subhÈsitavacanaÑ ye 
bÈlÈ janÈ na karonti na manasi karonti, te bÈlÈ dukkhesu saÑsÈradukkhesu 
punappunaÑ uppattivasena caranti pavattanti, dhÈvantÊti attho. 
 
 138. PaccekabuddhÈnaÑ subhÈsitÈnÊti suÔÔhu bhÈsitÈni caturÈpÈyato 
muccanatthÈya bhÈsitÈni vacanÈni. KiÑ bh|tÈni? AvassavantaÑ 
paggharantaÑ khuddaÑ madhuÑ yathÈ madhuravacanÈnÊti attho. Ye 
paÔipattiyuttÈ paÓÉitajanÈpi paÔipattÊsu vuttÈnusÈrena pavattantÈ tathÈr|paÑ 
madhuravacanaÑ sutvÈ vacanakarÈ bhavanti, te paÓÉitajanÈ saccadasÈ 
catusaccadassino sapaÒÒÈ paÒÒÈsahitÈ bhavantÊti attho4. 
______________________________________________________________ 
 1. JhÈmakaÑbhattamattaÑ (SÊ) 
 2. Dhammapada-®Ôha 2. 233 piÔÔhÈdÊsu passitabbaÑ. 3. PÈpuÓanesu (SÊ, I) 
 4. Te tathÈr|paÑ madhuravacanaÑ sutvÈyeva paÓÉitÈva janÈ 

samathavipassanÈsa~khÈtÈsu paÔipattÊsu yuttÈ paÔipannÈ, te paÓÉitajanÈ sapaÒÒÈ 
sundarapaÒÒÈ saccadassino bhavantÊti sambandho (SÊ) 
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 139. Paccekabuddhehi Jinehi bhÈsitÈti kilese jinanti jiniÑs|ti JinÈ, tehi 
Jinehi Paccekabuddhehi vuttÈ bhÈsitÈ kathitÈ kathÈ uÄÈrÈ ojavantÈ pÈkaÔÈ 
santi pavattanti. TÈ, kathÈ SakyasÊhena SakyarÈjavaÑsasÊhena Gotamena 
TathÈgatena abhinikkhamitvÈ Buddhabh|tena naruttamena narÈnaÑ 
uttamena seÔÔhena pakÈsitÈ pÈkaÔÊkatÈ desitÈti sambandho. Kimatthanti Èha 
“dhammavijÈnanatthan”ti. NavalokuttaradhammaÑ visesena jÈnÈpanatthanti 
attho. 
 
 140. LokÈnukampÈya imÈni tesanti lokÈnukampatÈya lokassa 
anukampaÑ paÔicca imÈni vacanÈni imÈ gÈthÈyo tesaÑ PaccekabuddhÈnaÑ 
vikubbitÈni visesena kubbitÈni bhÈsitÈnÊti attho. 
SaÑvegasa~gamativaÉÉhanatthanti paÓÉitÈnaÑ saÑvegavaÉÉhanatthaÒca 
asa~gavaÉÉhanatthaÑ ekÊbhÈvavaÉÉhanatthaÒca mativaÉÉhanatthaÑ 
paÒÒÈvaÉÉhanatthaÒca sayambhusÊhena anÈcariyakena hutvÈ sayameva 
bh|tena jÈtena paÔividdhena sÊhena abhÊtena Gotamena SammÈsambuddhena 
imÈni vacanÈni pakÈsitÈni, imÈ gÈthÈyo pakÈsitÈ vivaritÈ uttÈnÊkatÈti attho. 
ItÊti parisamÈpanatthe nipÈto. 

Iti VisuddhajanavilÈsiniyÈ ApadÈnaÔÔhakathÈya 

PaccekabuddhÈpadÈnasaÑvaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-1. SÈriputtatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 TadanantaraÑ therÈpadÈnasa~gahagÈthÈyo saÑvaÓÓetuÑ “atha 
TherÈpadÈnaÑ suÓÈthÈ”ti Èha. Atha-apadÈna-saddÈnamattho heÔÔhÈ vuttova. 
Ettha thera-saddo panÈyaÑ kÈlathirapaÒÒattinÈmadheyyajeÔÔhÈdÊsu anekesu 
atthesu vattati. TathÈ hi “therovassikÈni1 p|tÊni cuÓÓakajÈtÈnÊ”ti-ÈdÊsu kÈle, 
therovassikÈni cirakÈlaÑ ovassikÈnÊti attho. “Theropi tÈva mahÈ”iccÈdÊsu2 
thire thirasÊloti attho. “Therako ayamÈyasmÈ mahallako”ti-ÈdÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 236; Ma 1. 74 piÔÔhesu “terovassikÈnÊ”ti dissati. 
 2. Thero pitÈmahÈ vÈ padÊpasÈtantakÈrÈdÊsu (I, Ka) 
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paÒÒattiyaÑ, lokapaÒÒattimattoti attho. “Cundatthero Phussatthero”ti-ÈdÊsu 
nÈmadheyye, evaÑ katanÈmoti attho. “Thero cÈyaÑ kumÈro mama 
puttes|”ti-ÈdÊsu jeÔÔhe, jeÔÔho kumÈroti attho. Idha panÈyaÑ kÈle ca thire ca 
vattati. TasmÈ ciraÑ kÈlaÑ Ôhitoti thero, thiratara1 
sÊlÈcÈramaddavÈdiguÓÈbhiyutto vÈ theroti vuccati. Thero ca thero ceti therÈ, 
therÈnaÑ apadÈnaÑ kÈraÓaÑ TherÈpadÈnaÑ, taÑ TherÈpadÈnaÑ suÓÈthÈti 
sambandho. Himavantassa avid|re, Lambako nÈma pabbatoti-Èdi Èyasmato 
SÈriputtattherassa apadÈnaÑ, tassÈyasmato MahÈmoggallÈnattherassa ca 
vatthu evaÑ veditabbaÑ– 

 AtÊte kira ito kappato satasahassakappÈdhike eka-asa~khyeyyamatthake 
ÈyasmÈ SÈriputto brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ nÈmena SaradamÈÓavo 
nÈma ahosi. MahÈmoggallÈno gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ nÈmena 
SirivaÉÉhanakuÔumbiko nÈma ahosi. Te ubhopi sahapaÑsukÊÄanasahÈyÈ 
ahesuÑ. Tesu SaradamÈÓavo pitu accayena kulasantakaÑ dhanaÑ 
paÔipajjitvÈ ekadivasaÑ rahogato cintesi “imesaÑ sattÈnaÑ maraÓaÑ nÈma 
ekantikaÑ, tasmÈ mayÈ ekaÑ pabbajjaÑ upagantvÈ vimokkhamaggo 
gavesitabbo”ti sahÈyaÑ upasa~kamitvÈ “samma ahaÑ pabbajitukÈmo, kiÑ 
tvaÑ pabbajituÑ sakkhissasÊ”ti vatvÈ tena “na sakkhissÈmÊ”ti vutte “hotu 
ahameva pabbajissÈmÊ”ti ratanakoÔÔhÈgÈrÈni vivarÈpetvÈ 
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ pabbatapÈdaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ 
pabbaji. Tassa pabbajitassa anupabbajjaÑ pabbajitÈ catusattatisahassamattÈ 
brÈhmaÓaputtÈ ahesuÑ. So paÒca abhiÒÒÈyo aÔÔhÈ ca samÈpattiyo 
nibbattetvÈ tesampi jaÔilÈnaÑ kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. Te sabbepi 
paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha ca samÈpattiyo nibbattesuÑ. 

 Tena samayena AnomadassÊ nÈma SammÈsambuddho loke uppajjitvÈ 
pavattitavaradhammacakko satte saÑsÈramahoghato tÈretvÈ2 ekadivasaÑ 
SaradatÈpasassa ca antevÈsikÈnaÒca sa~gahaÑ kattukÈmo  
______________________________________________________________ 
 1. Thirakara (Ka) 2. TÈrento (SÊ) 
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eko adutiyo pattacÊvaramÈdÈya ÈkÈsena gantvÈ “BuddhabhÈvaÑ me 
jÈnÈt|”ti tÈpasassa passantasseva ÈkÈsato otaritvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhÈsi. 
SaradatÈpaso Satthu sarÊre mahÈpurisalakkhaÓÈni upadhÈretvÈ 
“SabbaÒÒubuddhoyevÈyan”ti niÔÔhaÑ gantvÈ paccuggamanaÑ katvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ adÈsi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. SaradatÈpaso Satthu 
santike ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye tassa antevÈsikÈ catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ 
paÓÊtapaÓÊtÈni ojavantÈni phalÈphalÈni gahetvÈ ÈgatÈ SatthÈraÑ disvÈ 
saÒjÈtapasÈdÈ attano Ècariyassa Satthu ca nisinnÈkÈraÑ oloketvÈ “Ècariya 
mayaÑ pubbe ‘tumhehi mahantataro koci natthÊ’ti maÒÒÈma, ayaÑ pana 
puriso tumhehi mahantataro maÒÒe”ti ÈhaÑsu. KiÑ vadetha tÈtÈ, sÈsapena 
saddhiÑ aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ SineruÑ samaÑ kÈtuÑ 
icchatha, SabbaÒÒubuddhena maÑ tulaÑ mÈ karitthÈti. Atha te tÈpasÈ 
Ècariyassa vacanaÑ sutvÈ “yÈva mahÈ vatÈyaÑ purisuttamo”ti sabbeva 
pÈdesu nipatitvÈ SatthÈraÑ vandiÑsu.  

 Atha te Ècariyo Èha “tÈtÈ Satthu anucchaviko no deyyadhammo natthi, 
SatthÈ ca bhikkhÈcÈravelÈya idhÈgato, handa mayaÑ deyyadhammaÑ 
yathÈbalaÑ dassÈma. Tumhehi yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ phalÈphalaÑ ÈbhataÑ, taÑ 
taÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ hatthe dhovitvÈ sayaÑ TathÈgatassa patte 
patiÔÔhÈpesi. SatthÈrÈ phalÈphale paÔiggahitamatte devatÈ dibbojaÑ 
pakkhipiÑsu. TÈpaso udakampi sayameva parissÈvetvÈ adÈsi. Tato 
bhojanakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ Satthari nisinne sabbe antevÈsike pakkosÈpetvÈ 
Satthu santike sÈraÓÊyaÑ kathaÑ kathento nisÊdi. SatthÈ “dve aggasÈvakÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ Ègacchant|”ti cintesi. TÈvadeva 
satasahassakhÊÓÈsavaparivÈrÈ aggasÈvakÈ ÈgantvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. 

 Tato SaradatÈpaso antevÈsike Èmantesi “tÈtÈ Satthu bhikkhusaÑghassa 
ca pupphÈsanena p|jÈ kÈtabbÈ, tasmÈ pupphÈni ÈharathÈ”ti. Te tÈvadeva 
iddhiyÈ vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharitvÈ Buddhassa 
yojanappamÈÓaÑ pupphÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ, ubhinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ 
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tigÈvutaÑ, sesabhikkh|naÑ aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ1, saÑghanavakassa 
usabhamattaÑ paÒÒÈpesuÑ. EvaÑ paÒÒattesu Èsanesu SaradatÈpaso 
TathÈgatassa purato aÒjaliÑ paggayha “bhante mayhaÑ anuggahatthÈya 
imaÑ pupphÈsanaÑ abhiruhathÈ”ti Èha. NisÊdi BhagavÈ pupphÈsane. 
Satthari nisinne dve aggasÈvakÈ sesabhikkh| ca attano attano pattÈsane 
nisÊdiÑsu. SatthÈ “tesaÑ mahapphalaÑ hot|”ti nirodhaÑ samÈpajji. Satthu 
samÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ dve aggasÈvakÈpi sesabhikkh|pi nirodhaÑ 
samÈpajjiÑsu. TÈpaso sattÈhaÑ nirantaraÑ Satthu pupphacchattaÑ dhÈrento 
aÔÔhÈsi. Itare vanam|laphalaÑ paribhuÒjitvÈ sesakÈle aÒjaliÑ paggayha 
aÔÔhaÑsu. SatthÈ sattÈhassa accayena nirodhato vuÔÔhahitvÈ aggasÈvakaÑ 
NisabhattheraÑ Èmantesi “tÈpasÈnaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti. 
Thero sÈvakapÈramÊÒÈÓe ÔhatvÈ tesaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ akÈsi. Tassa 
desanÈvasÈne SatthÈ dutiyaÑ aggasÈvakaÑ AnomattheraÑ Èmantesi “tvampi 
imesaÑ dhammaÑ desehÊ”ti. Sopi TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sammasitvÈ 
tesaÑ dhammaÑ kathesi. Dvinnampi desanÈya dhammÈbhisamayo nÈhosi. 
Atha SatthÈ Buddhavisaye ÔhatvÈ dhammadesanaÑ Èrabhi. DesanÈvasÈne 
ÔhapetvÈ SaradatÈpasaÑ avasesÈ sabbepi catusattatisahassajaÔilÈ arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. SatthÈ te “etha bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. Te tÈvadeva 
antarahitatÈpasavesÈ aÔÔhaparikkhÈradharÈ saÔÔhivassikatthero viya ahesuÑ. 

 SaradatÈpaso pana “aho vatÈhampi ayaÑ Nisabhatthero viya anÈgate 
ekassa Buddhassa sÈvako bhaveyyan”ti desanÈkÈle uppannaparivitakkatÈya 
aÒÒavihito hutvÈ maggaphalÈni paÔivijjhituÑ nÈsakkhi. Atha SatthÈraÑ 
vanditvÈ tathÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈ anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ 
disvÈ “ito kappasatasahassÈdhikaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ 
Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa aggasÈvako SÈriputto nÈma 
bhavissatÊ”ti byÈkaritvÈ dhammakathaÑ vatvÈ bhikkhusaÑghaparivÈro 
ÈkÈsaÑ pakkhandi. SaradatÈpasopi sahÈyassa SirivaÉÉhassa santikaÑ gantvÈ 
“samma mayÈ Anomadassissa Bhagavato pÈdam|le anÈgate uppajjanakassa 
GotamasammÈsambuddhassa aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthitaÑ, tvampi tassa 
______________________________________________________________ 
 1. AÉÉhagÈvutÈdibhedaÑ (Ka) 
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dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthehÊ”ti. SirivaÉÉho taÑ upadesaÑ sutvÈ1 attano 
nivesanadvÈre aÔÔhakarÊsamattaÑ ÔhÈnaÑ samatalaÑ kÈretvÈ lÈjapaÒcamÈni 
pupphÈni vikiritvÈ nÊluppalacchadanaÑ maÓÉapaÑ kÈretvÈ BuddhÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ bhikkh|nampi ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ mahantaÑ 
sakkÈrasammÈnaÑ sajjetvÈ SaradatÈpasena SatthÈraÑ nimantÈpetvÈ 
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
mahÈrahehi vatthehi acchÈdetvÈ dutiyasÈvakabhÈvÈya paÓidhÈnaÑ akÈsi. 
SatthÈ tassa anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ disvÈ vuttanayena byÈkaritvÈ 
bhattÈnumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SirivaÉÉho haÔÔhapahaÔÔho yÈvajÊvaÑ 
kusalakammaÑ katvÈ dutiyacittavÈre2 kÈmÈvacaradevaloke nibbatti. 
SaradatÈpaso cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke nibbatti. 

 Tato paÔÔhÈya tesaÑ ubhinnampi antarÈ kammaÑ na kathitaÑ. 
AmhÈkaÑ pana Bhagavato uppattito puretarameva SaradatÈpaso 
RÈjagahassa avid|re UpatissagÈme R|pasÈriyÈ brÈhmaÓiyÈ kucchimhi 
paÔisandhiÑ gaÓhi. TaÑdivasamevassa sahÈyopi RÈjagahasseva avid|re 
KolitagÈme MoggaliyÈ brÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. TasmÈ 
MoggallÈno MoggaliyÈ brÈhmaÓiyÈ puttoti MoggallÈno. Moggaligottena 
jÈtoti vÈ MoggallÈno. Atha vÈ mÈtukumÈrikakÈle tassÈ mÈtÈpit|hi vuttaÑ 
“mÈ uggali mÈ uggalÊ”ti vacanamupÈdÈya3 “muggalÊ”ti nÈmaÑ, tassÈ 
muggaliyÈ puttoti MoggallÈno. Atha vÈ sotÈpattimaggÈdimaggassa lÈbhe 
ÈdÈne paÔivijjhane alaÑ samatthoti MoggallÈnoti. TÈni kira dve kulÈni yÈva 
sattamÈ kulaparivaÔÔÈ ÈbaddhasahÈyÈneva. TesaÑ dvinnaÑ ekadivasameva 
gabbhaparihÈramadaÑsu. DasamÈsaccayena jÈtÈnampi tesaÑ chasaÔÔhi 
dhÈtiyo paÔÔhapesuÑ. NÈmaggahaÓadivase R|pasÈrÊbrÈhmaÓiyÈ puttassa 
UpatissagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Upatissoti nÈmaÑ kariÑsu. Itarassa 
KolitagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Kolitoti nÈmaÑ kariÑsu. Te ubhopi 
mahatÈ parivÈrena vaÉÉhantÈ vuddhimanvÈya sabbasippÈnaÑ pÈraÑ 
agamaÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. Upadese ÔhatvÈ (Ka) 2. DutiyattavÈre (AÑ-®Ôha 1. 121 piÔÔhe.) 
 3. MÈ uggili mÈ uggilÊti (SÊ, I) 
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 AthekadivasaÑ te RÈjagahe giraggasamajjaÑ passantÈ mahÈjanaÑ 
sannipatitaÑ disvÈ ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ yoniso ummujjanto 
“sabbepime oraÑ vassasatÈva maccumukhaÑ pavisantÊ”ti saÑvegaÑ 
paÔilabhitvÈ “amhehi mokkhadhammo pariyesitabbo, taÒca pariyesantehi 
ekÈ pabbajjÈ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti nicchayaÑ katvÈ paÒcamÈÓavakasatehi 
saddhiÑ SaÒcayassa paribbÈjakassa santike pabbajiÑsu. TesaÑ 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya SaÒcayo lÈbhaggayasaggappatto ahosi. Te 
katipÈheneva sabbaÑ SaÒcayassa samayaÑ parimajjitvÈ tattha sÈraÑ adisvÈ 
tato nibbijjitvÈ tattha tattha paÓÉitasammate samaÓabrÈhmaÓe paÒhaÑ 
pucchanti, te tehi puÔÔhÈ na sampÈdenti. AÒÒadatthu teyeva tesaÑ paÒhaÑ 
vissajjenti. EvaÑ te mokkhaÑ pariyesantÈ katikaÑ akaÑsu “amhesu yo 
paÔhamaÑ amataÑ adhigacchati, so itarassa Èrocet|”ti. Tena ca samayena 
amhÈkaÑ Satthari paÔhamÈbhisambodhiÑ1 patvÈ pavattitavaradhammacakke 
anupubbena UruvelakassapÈdike sahassajaÔile dametvÈ RÈjagahe viharante 
ekadivasaÑ Upatisso paribbÈjako paribbÈjakÈrÈmaÑ gacchanto ÈyasmantaÑ 
AssajittheraÑ RÈjagahe piÓÉÈya carantaÑ disvÈ “na mayÈ evar|po 
Èkappasampanno pabbajito diÔÔhapubbo, santadhammena nÈma ettha 
bhavitabban”ti saÒjÈtapasÈdo paÒhaÑ pucchituÑ ÈyasmantaÑ udikkhanto 
piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Theropi laddhapiÓÉapÈto paribhuÒjituÑ 
patir|paÑ okÈsaÑ gato, paribbÈjako attano paribbÈjakapÊÔhaÑ paÒÒÈpetvÈ 
adÈsi. BhattakiccapariyosÈne cassa attano kuÓÉikÈya udakaÑ adÈsi. EvaÑ so 
ÈcariyavattaÑ katvÈ katabhattakiccena therena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ 
“ko vÈ te satthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti pucchi. Thero 
SammÈsambuddhaÑ apadisi. Puna tena “kiÑvÈdÊ panÈyasmato satthÈ”ti 
puÔÔho “imassa sÈsanassa gambhÊrataÑ dassessÈmÊ”ti attano navakabhÈvaÑ 
pavedetvÈ sa~khepavasena cassa sÈsanadhammaÑ kathento “ye dhammÈ 
hetuppabhavÈ”ti2 gÈthamÈha. ParibbÈjako paÔhamapadadvayameva sutvÈ 
sahassanayasampanne sotÈpattimaggaphale3 patiÔÔhahi. ItaraÑ padadvayaÑ 
sotÈpannakÈle niÔÔhÈsi. GÈthÈpariyosÈne pana sotÈpanno hutvÈ uparivisese 
apavattante “bhavissati ettha kÈraÓan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. ParamÈbhisambodhiÑ (SÊ) 2. Vi 3. 51; Khu 3. 27 piÔÔhesu. 
 3. SotÈpattimagge (AÑ-®Ôha 1. 124 piÔÔhe.) 
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sallakkhetvÈ theraÑ Èha “mÈ bhante upari dhammadesanaÑ vaÉÉhayittha, 
ettakameva alaÑ, kahaÑ amhÈkaÑ SatthÈ vasatÊ”ti. VeÄuvaneti. Bhante 
tumhe purato gacchatha, ahaÑ mayhaÑ sahÈyassa katapaÔiÒÒaÑ mocetvÈ 
taÑ gahetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
theraÑ uyyojetvÈ paribbÈjakÈrÈmaÑ agamÈsi. 

 KolitaparibbÈjako taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “mukhavaÓÓo na 
aÒÒadivasesu viya addhÈnena amataÑ adhigataÑ bhavissatÊ”ti tenevassa 
visesÈdhigamaÑ sambhÈvetvÈ amatÈdhigamaÑ pucchi. Sopissa “Èvuso 
amatamadhigatan”ti paÔijÈnitvÈ tameva gÈthaÑ abhÈsi. GÈthÈpariyosÈne 
Kolito sotÈpattiphale patiÔÔhahitvÈ Èha “kahaÑ no SatthÈ”ti. VeÄuvaneti. 
Tena hi Èvuso ÈyÈma, SatthÈraÑ passissÈmÈti. Upatisso sabbakÈlampi 
Ècariyap|jakova, tasmÈ SaÒcayassa Satthu guÓe pakÈsetvÈ tampi Satthu 
santikaÑ netukÈmo ahosi. So lÈbhÈsÈpakato antevÈsikabhÈvaÑ anicchanto 
“na sakkomi cÈÔi hutvÈ udakasiÒcanaÑ hotun”ti paÔikkhipi. Te anekehi 
kÈraÓehi taÑ saÒÒÈpetuÑ asakkontÈ attano ovÈde vattamÈnehi 
aÉÉhateyyasatehi antevÈsikehi saddhiÑ VeÄuvanaÑ agamaÑsu. SatthÈ te 
d|ratova Ègacchante disvÈ “etaÑ me sÈvakayugaÑ bhavissati, aggaÑ 
bhaddayugan”ti vatvÈ tesaÑ parisÈya cariyavasena dhammaÑ desetvÈ 
arahatte patiÔÔhÈpetvÈ ehibhikkhubhÈvena upasampadaÑ adÈsi. YathÈ tesaÑ 
evaÑ aggasÈvakÈnampi iddhimayapattacÊvaraÑ Ègatameva. 
UparimaggattayakiccaÑ pana na niÔÔhÈsi. KasmÈ? SÈvakapÈramÊÒÈÓassa 
mahantatÈya. 

 Tesu ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno pabbajitato sattame divase 
MagadharaÔÔhe KallavÈlagÈme samaÓadhammaÑ karonto thinamiddhe 
okkamante SatthÈrÈ saÑvejito thinamiddhaÑ vinodetvÈ 
dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ1 suÓanto eva uparimaggattayaÑ adhigantvÈ 
sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ pÈpuÓi. ŒyasmÈ SÈriputto pabbajjÈya 
addhamÈsaÑ atikkamitvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ RÈjagahe S|karakhataleÓe 
viharanto attano bhÈgineyyassa  
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 461 piÔÔhÈdÊsu pacalÈyamÈnasutte passitabbaÑ. 
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DÊghanakhaparibbÈjakassa VedanÈpariggahasuttante1 desiyamÈne 
desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ parassa vaÉÉhitaÑ bhattaÑ bhuÒjanto viya 
sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ pÈpuÓi. Iti dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ Satthu 
samÊpe eva sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ matthakaÑ pattaÑ. 

 EvaÑ pattasÈvakapÈramÊÒÈÓo ÈyasmÈ SÈriputto “kena kammena ayaÑ 
sampatti laddhÈ”ti Èvajjento taÑ ÒatvÈ pÊtisomanassavasena udÈnaÑ 
udÈnento “Himavantassa avid|re”ti-ÈdimÈha. Tena vuttaÑ– 
 
 141. “Himavantassa avid|re, Lambako nÈma pabbato. 
 Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ”ti. 

 Tattha HimavantassÈti himo assa atthÊti HimavÈ, tassa Himavantassa 
avid|re samÊpe, himÈlayapaÔibaddhavaneti attho. Lambako nÈma pabbatoti 
evaÑnÈmako paÑsumissakapabbato. Assamo sukato mayhanti tasmiÑ 
lambake pabbate mayhaÑ mamatthÈya kato assamo araÒÒavÈso Èsamantato 
samoti assamo. Natthi paviÔÔhÈnaÑ samo parissamo etthÈti vÈ assamo, so 
itthambh|to araÒÒavÈso suÔÔhu kato, 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnakuÔimaÓÉapÈdivasena sundarenÈkÈrena katoti attho. 
PaÓÓasÈlÈti usÊrapabbajÈdÊhi paÓÓehi chÈditÈ nivasanapaÓÓasÈlÈti attho. 
 
 142. UttÈnak|lÈ nadikÈ, supatitthÈ manoramÈ. 
 SusuddhapulinÈkiÓÓÈ, avid|re mama’ssamaÑ. 

 Tattha uttÈnak|lÈti agambhÊrÈ nadÊ. SupatitthÈti sundarapatitthÈ. 
ManoramÈ manallÊnÈ manÈpÈ. SusuddhapulinÈkiÓÓÈti suÔÔhu 
dhavalamuttÈdala2sadisavÈlukÈkiÓÓÈ gahanÊbh|tÈti attho. SÈ itthambh|tÈ 
nadikÈ kunnadÊ mama’ssamaÑ mayhaÑ assamassa avid|re samÊpe ahosÊti 
attho. “Assaman”ti ca sattamyatthe upayogavacananti veditabbaÑ. 
 
 143. AsakkharÈ apabbhÈrÈ, sÈdu appaÔigandhikÈ. 
 SandatÊ nadikÈ tattha, sobhayantÈ mama’ssamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 165 piÔÔhÈdÊsu DÊghanakhasutte passitabbaÑ. 2. JÈla (SÊ) 
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 Tattha asakkharÈti “pulinÈkiÓÓÈ”ti vuttattÈ asakkharÈ sakkharavirahitÈ. 
ApabbhÈrÈti pabbhÈravirahitÈ, agambhÊrak|lÈti attho. SÈdu appaÔigandhikÈti 
sÈdurasodakÈ duggandharahitÈ mayhaÑ assamapadaÑ sobhayantÊ nadikÈ 
khuddakanadÊ sandati pavattatÊti attho. 
 
 144. KumbhÊlÈ makarÈ cettha, susumÈrÈ ca kacchapÈ. 
 Sandati nadikÈ tattha, sobhayantÈ mama’ssamaÑ. 

 Tattha kumbhÊlamacchÈ makaramacchÈ ca susumÈrÈ caÓÉamacchÈ ca 
kacchapamacchÈ ca ettha etissaÑ nadiyaÑ kÊÄantÈ ahesunti sambandho. 
Mama’ssamaÑ sobhayantÈ nadikÈ khuddakanadÊ sandati pavattatÊti 
sambandho. 
 
 145. PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ, balajÈ muÒjarohitÈ. 
 VaggaÄÈ1 papatÈyantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

 PÈÔhÊnamacchÈ ca pÈvusÈ macchÈ ca balajamacchÈ ca muÒjamacchÈ 
rohitamacchÈ ca vaggaÄamacchÈ ca ete sabbe macchajÈtikÈ ito cito ca 
papatÈyantÈ nadiyÈ saddhiÑ pavattantÈ mama assamapadaÑ sobhayantÊti 
attho. 
 
 146. Ubho k|lesu nadiyÈ, pupphino phalino dumÈ. 
 Ubhato abhilambantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

 Tattha ubho k|les|ti tassÈ nadiyÈ ubhosu passesu dhuvapupphino 
dhuvaphalino rukkhÈ ubhato abhilambantÈ nadiyÈ ubho tÊre heÔÔhÈ 
onamantÈ mama assamaÑ sobhayantÊti attho. 
 
 147. AmbÈ sÈlÈ ca tilakÈ, pÈÔalÊ sinduvÈrakÈ. 
 DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ mama assame. 

 Tattha ambÈti madhupiÓÉi-ambÈ ca sÈlarukkhÈ ca tilakarukkhÈ ca 
pÈÔalirukkhÈ ca sinduvÈrakarukkhÈ ca ete rukkhÈ niccakÈlaÑ pupphitÈ 
pupphantÈ. DibbÈ gandhÈ iva mama assame sugandhÈ sampavanti samantato 
pavÈyantÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. VaggulÈ (SÊ) 
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 148. CampakÈ saÄalÈ nÊpÈ, nÈgapunnÈgaketakÈ. 
 DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ mama assame. 

 Tattha campakarukkhÈ ca saÄalarukkhÈ ca suvaÓÓavaÔÔalasadisapupphÈ 
nÊparukkhÈ ca nÈgarukkhÈ ca punnÈgarukkhÈ ca sugandhayantÈ 
ketakarukkhÈ ca ete sabbe rukkhÈ dibbÈ gandhÈriva mama assame pupphitÈ 
phullitÈ sampavanti sugandhaÑ suÔÔhu pavÈyantÊti attho. 
 
 149. AdhimuttÈ asokÈ ca, bhaginÊmÈlÈ ca pupphitÈ. 
 A~kolÈ bimbijÈlÈ ca, pupphitÈ mama assame. 

 Tattha pupphitÈ adhimuttakarukkhÈ ca pupphitÈ asokarukkhÈ ca 
pupphitÈ bhaginÊmÈlÈ ca pupphitÈ a~kolÈ ca pupphitÈ bimbijÈlÈ ca ete 
rukkhÈ mama assame phullitÈ sobhayantÊti sambandho. 
 
 150. KetakÈ kandali1 ceva, godhukÈ tiÓas|likÈ. 
 DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

 Tattha ketakÈti sugandhaketakagacchÈ ca. KandalirukkhÈ ca 
godhukarukkhÈ ca tiÓas|likagacchÈ ca ete sabbe rukkhajÈtikÈ 
dibbagandhaÑ pavÈyamÈnÈ mama assamaÑ sakalaÑ sobhayantÊti attho. 
 
 151. KaÓikÈrÈ kaÓÓikÈ ca, asanÈ ajjunÈ bah|. 
 DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

 Ete kaÓikÈrÈdayo rukkhÈ mama assamaÑ sakalaÑ sobhayantÈ 
dibbagandhaÑ sampavÈyantÊti sambandho. 
 
 152. PunnÈgÈ giripunnÈgÈ, koviÄÈrÈ ca pupphitÈ. 
 DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

 PunnÈgÈdayo rukkhÈ dibbagandhaÑ pavÈyamÈnÈ mama assamaÑ 
sobhayantÊti attho. 
 
 153. UddÈlakÈ ca kuÔajÈ, kadambÈ vakulÈ2 bah|. 
 DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KadalÊ (SÊ, I) 2. BakulÈ (SÊ, Ka) 
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 UddÈlakÈdayo rukkhÈ dibbagandhaÑ vÈyamÈnÈ mama assamaÑ 
sobhayantÊti sambandho. 
 
 154. ŒÄakÈ isimuggÈ ca, kadalimÈtulu~giyo. 
 Gandhodakena saÑvaÉÉhÈ, phalÈni dhÈrayanti te. 

 Tattha ete ÈÄakÈdayo gacchÈ candanÈdisugandhagandhodakena 
vaÉÉhitvÈ suvaÓÓaphalÈni dhÈrentÈ mama assamaÑ sobhayantÊti attho. 
 
 155. AÒÒe pupphanti padumÈ, aÒÒe jÈyanti kesarÊ. 
 AÒÒe opupphÈ padumÈ, pupphitÈ taÄÈke tadÈ. 

 Tattha aÒÒe pupphanti padumÈti mama assamassa avid|re taÄÈke aÒÒe 
ekacce padumÈ pupphanti, ekacce kesarÊ padumÈ jÈyanti nibbattanti, ekacce 
padumÈ opupphÈ vigalitapattakesarÈti attho. 
 
 156. GabbhaÑ gaÓhanti padumÈ, niddhÈvanti muÄÈliyo. 
 Si~ghÈÔipattamÈkiÓÓÈ, sobhanti taÄÈke tadÈ. 

 Tattha gabbhaÑ gaÓhanti padumÈti tadÈ tÈpasena hutvÈ mama 
vasanasamaye ekacce padumÈ taÄÈkabbhantare makuÄapupphÈdayo gaÓhanti. 
MuÄÈliyo padumam|lÈ niddhÈvanti ito kaddamabbhantarato hatthidÈÔhÈ viya 
gacchantÊti attho. PattapupphamÈkiÓÓÈ gahanÊbh|tÈ si~ghÈÔiyo sobhayantÊti 
attho. 
 
 157. NayitÈ ambagandhÊ ca, uttalÊ bandhujÊvakÈ. 
 DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ taÄÈke tadÈ. 

 TadÈ mama vasanasamaye taÄÈkassa samÊpe nayitÈ ca gacchÈ 
ambagandhÊ ca gacchÈ uttalÊ nÈma gacchÈ ca bandhujÊvakÈ ca ete sabbe 
gacchÈ pupphitÈ pupphadhÈritÈ sugandhavÈhakÈ taÄÈkaÑ sobhayantÊti attho. 
 
 158. PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ, balajÈ muÒjarohitÈ. 
 SaÑgulÈ maggurÈ1 ceva, vasanti taÄÈke tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. MakarÈ (SÊ, I) 
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 TadÈ mama vasanasamaye nibbhÊtÈ pÈÔhÊnÈdayo macchÈ taÄÈke vasantÊti 
sambandho. 
 
 159. KumbhÊlÈ susumÈrÈ ca, tantigÈhÈ ca rakkhasÈ. 
 OguhÈ ajagarÈ ca, vasanti taÄÈke tadÈ. 

 TadÈ mama vasanasamaye mama assamasamÊpe taÄÈke ete 
kumbhÊlÈdayo macchÈ nibbhÊtÈ nirupaddavÈ vasantÊti sambandho. 
 
 160. PÈrevatÈ ravihaÑsÈ, cakkavÈkÈ nadÊcarÈ. 
 KokilÈ sukasÈÄikÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Tattha mama assamasamÊpe saraÑ nissÈya pÈrevatÈ pakkhÊ ca 
ravihaÑsÈ pakkhÊ ca nadÊcarÈ cakkavÈkapakkhÊ ca kokilÈ pakkhÊ ca 
sukapakkhÊ ca sÈÄikÈpakkhÊ ca taÑ saraÑ upanissÈya jÊvantÊti sambandho. 
 
 161. KukutthakÈ kuÄÊrakÈ, vane pokkharasÈtakÈ. 
 DindibhÈ suvapotÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Tattha kukutthakÈti evaÑnÈmikÈ pakkhÊ ca. KuÄÊrakÈti evaÑnÈmikÈ 
pakkhÊ ca. Vane pokkharasÈtakÈ pakkhÊ ca dindibhÈ pakkhÊ ca suvapotÈ 
pakkhÊ ca ete sabbe pakkhino taÑ mama assamasamÊpe saraÑ nissÈya 
jÊvantÊti sambandho. 
 
 162. HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, kokilÈ tambac|ÄakÈ. 
 PammakÈ1 jÊvaÑjÊvÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Sabbe ete haÑsÈdayo pakkhino taÑ saraÑ upanissÈya jÊvanti jÊvikaÑ 
pÈlentÊti attho. 
 
 163. KosikÈ poÔÔhasÊsÈ ca, kurarÈ senakÈ bah|. 
 MahÈkÈÄÈ ca sakuÓÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Tattha kosikÈ ca pakkhÊ poÔÔhasÊsÈ ca pakkhÊ kurarÈ ca pakkhÊ senakÈ 
ca pakkhÊ mahÈkÈÄÈ ca pakkhÊ thale bah| pakkhino taÑ saraÑ tassa sarassa 
samÊpe jÊvanti jÊvikaÑ kappentÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PampakÈ (SÊ), CampakÈ (Ka) 
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 164. PasadÈ ca varÈhÈ ca, camarÈ gaÓÉakÈ bah|. 
 RohiccÈ sukapotÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Tattha pasadÈdayo ete migÈ taÑ saraÑ tasmiÑ sarasamÊpe, 
bhummatthe upayogavacanaÑ, jÊvitaÑ paripÈlentÈ viharantÊti attho. 
 
 165. SÊhabyagghÈ ca dÊpÊ ca, acchakokataracchakÈ. 
 TidhÈ pabhinnamÈta~gÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Ete sÊhÈdayo catuppadÈ sarasamÊpe upaddavarahitÈ jÊvantÊti sambandho. 
 
 166. KinnarÈ vÈnarÈ ceva, athopi vanakammikÈ. 
 CetÈ ca luddakÈ ceva, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

 Ettha ete evaÑnÈmikÈ kinnarÈdayo sattÈ tasmiÑ sarasamÊpe vasantÊti 
attho. 
 
 167. TindukÈni piyÈlÈni madhuke kÈsumÈriyo1. 
 DhuvaÑ phalÈni dhÈrenti, avid|re mama’ssamaÑ. 

 Tattha ete tindukÈdayo rukkhÈ dhuvaÑ hemantagimhavassÈnasa~khÈte 
kÈlattaye mama assamato avid|re ÔhÈne madhuraphalÈni dhÈrentÊti 
sambandho. 
 
 168. KosambÈ saÄalÈ nimbÈ, sÈduphalasamÈyutÈ. 
 DhuvaÑ phalÈni dhÈrenti, avid|re mama’ssamaÑ. 

 Tattha ete kosambÈdayo rukkhÈ sÈraphalÈ madhuraphalÈ uttamaphalÈ 
samÈyutÈ saÑ suÔÔhu ÈyutÈ sama~gÊbh|tÈ niccaÑ phaladhÈrino mama 
assamasamÊpe sobhantÊti attho. 
 
 169. HarÊtakÈ ÈmalakÈ, ambajambuvibhÊtakÈ. 
 KolÈ bhallÈtakÈ billÈ, phalÈni dhÈrayanti te. 

 Te harÊtakÈdayo rukkhÈ mama assamasamÊpe jÈtÈ niccaÑ phalÈni 
dhÈrayantÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. MadhukekÈ sumÈrayo (SÊ, I), madhukÈ kÈsumÈrayo (Ka) 
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 170. ŒluvÈ ca kaÄambÈ ca, biÄÈlÊtakkaÄÈni ca. 
 JÊvakÈ sutakÈ ceva, bahukÈ mama assame. 

 Ete ÈluvÈdayo m|laphalÈ khuddÈ madhurasÈ mama assamasamÊpe bah| 
santÊti sambandho. 
 
 171. AssamassÈvid|ramhi, taÄÈkÈ’suÑ1 sunimmitÈ. 
 AcchodakÈ sÊtajalÈ, supatitthÈ manoramÈ. 

 Tattha assamassÈvid|ramhi assamassa samÊpe sunimmitÈ suÔÔhu 
Èrohana-orohanakkhamaÑ katvÈ nimmitÈ acchodakÈ vippasannodakÈ 
sÊtajalÈ sÊtodakÈ supatitthÈ sundaratitthÈ manoramÈ somanassakarÈ taÄÈkÈ 
ÈsuÑ ahesunti attho. 
 
 172. PadumuppalasaÒchannÈ, puÓÉarÊkasamÈyutÈ. 
 MandÈlakehi saÒchannÈ, dibbagandho’pavÈyati. 

 Tattha padumehi ca uppalehi ca saÒchannÈ paripuÓÓÈ puÓÉarÊkehi 
samÈyutÈ sama~gÊbh|tÈ mandÈlakehi ca saÒchannÈ gahanÊbh|tÈ taÄÈkÈ 
dibbagandhÈni upavÈyanti samantato vÈyantÊti attho. 
 
 173. EvaÑ sabba~gasampanne, pupphite phalite vane. 
 Sukate assame ramme, viharÈmi ahaÑ tadÈ. 

 Tattha evaÑ sabba~gasampanneti sabbehi nadikÈdi-avayavehi2 
sampanne paripuÓÓe pupphaphalarukkhehi gahanÊbh|te vane sukate 
ramaÓÊye assame araÒÒÈvÈse tadÈ tÈpasabh|takÈle ahaÑ viharÈmÊti attho. 

 EttÈvatÈ assamasampattiÑ dassetvÈ idÈni attano sÊlÈdiguÓasampattiÑ 
dassento– 
 
 174. “SÊlavÈ vatasampanno, jhÈyÊ jhÈnarato sadÈ. 
 PaÒcÈbhiÒÒÈbalappatto, Suruci nÈma tÈpaso”ti– 

Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÄÈkÈpi (SÊ) 2. NatikÈdi-avayavehi (SÊ, I) 
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 Tattha sÊlavÈti jhÈnasampayuttacatupÈrisuddhisÊlasadisehi paÒcahi sÊlehi 
sampuÓÓoti attho. Vatasampannoti “ito paÔÔhÈya gharÈvÈsaÑ paÒca 
kÈmaguÓe vÈ na sevissÈmÊ”ti vatasamÈdÈnena sampanno. JhÈyÊti 
lakkhaÓ|panijjhÈna-ÈrammaÓ|panijjhÈnehi jhÈyÊ jhÈyanasÊlo. JhÈnaratoti 
etesu jhÈnesu rato allÊno sadÈ sampuÓÓo. PaÒcÈbhiÒÒÈbalappattoti 
iddhividhadibbasotaparacittavijÈnanapubbenivÈsÈnussatidibbacakkhusa~khÈt
Èhi paÒcahi abhiÒÒÈhi visesapaÒÒÈhi balasampanno, paripuÓÓoti attho. 
NÈmena Suruci nÈma tÈpaso hutvÈ viharÈmÊti sambandho. 

 Ettakena attano guÓasampattiÑ dassetvÈ parisasampattiÑ dassento– 
 
 175. “CatuvÊsasahassÈni, sissÈ mayhaÑ upaÔÔhahuÑ. 
 Sabbe maÑ brÈhmaÓÈ ete, jÈtimanto yasassino”ti– 

ÈdimÈha. 

 Tattha ete sabbe catuvÊsatisahassabrÈhmaÓÈ mayhaÑ sissÈ jÈtimanto 
jÈtisampannÈ yasassino parivÈrasampannÈ maÑ upaÔÔhahunti sambandho. 
 
 176. LakkhaÓe itihÈse ca, sanighaÓÉusakeÔubhe. 
 PadakÈ veyyÈkaraÓÈ, sadhamme pÈramiÑ gatÈ. 

 Tattha lakkhaÓeti lakkhaÓasatthe. SabbalokiyÈnaÑ itthipurisÈnaÑ 
“imehi lakkhaÓehi samannÈgatÈ dukkhitÈ bhavanti, imehi sukhitÈ bhavantÊ”ti 
lakkhaÓaÑ jÈnÈti1. TappakÈsako gantho lakkhaÓaÑ, tasmiÑ lakkhaÓe ca. 
ItihÈseti “itiha Èsa itiha ÈsÈ”ti vuttavacanapaÔidÊpake ganthe. LakkhaÓe ca 
itihÈse ca pÈramiÑ pariyosÈnaÑ gatÈti sambandho. RukkhapabbatÈdÊnaÑ 
nÈmappakÈsakaganthaÑ “nighaÓÉ|”ti vuccati. KeÔubheti 
kiriyÈkappavikappÈnaÑ kavÊnaÑ upakÈrako gantho. NighaÓÉuyÈ saha 
vattatÊti sanighaÓÉu, keÔubhena saha vattatÊti sakeÔubhaÑ, tasmiÑ 
sanighaÓÉusakeÔubhe vedattaye pÈramiÑ gatÈti sambandho. PadakÈti 
nÈmapadasamÈsataddhitÈkhyÈtakitakÈdipadesu  
______________________________________________________________ 
 1. JÈnanÈ (SÊ) 
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chekÈ. VeyyÈkaraÓÈni candapÈÓinÊyakalÈpÈdibyÈkaraÓe chekÈ. Sadhamme 
pÈramiÑ gatÈti attano dhamme brÈhmaÓadhamme vedattaye pÈramiÑ 
pariyosÈnaÑ gatÈ pattÈti attho. 
 
 177. UppÈtesu nimittesu, lakkhaÓesu ca kovidÈ. 
 PathabyÈ bh|mantalikkhe, mama sissÈ susikkhitÈ. 

 Tattha ukkÈpÈtabh|mikampÈdikesu uppÈtesu ca 
subhanimittÈsubhanimittesu ca 
itthilakkhaÓapurisalakkhaÓamahÈpurisalakkhaÓesu ca kovidÈ chekÈ. 
PathaviyÈ ca bh|miyÈ ca sakalaloke ca antalikkhe ÈkÈse cÈti sabbattha 
mama sissÈ susikkhitÈ. 
 
 178. AppicchÈ nipakÈ ete, appÈhÈrÈ alolupÈ. 
 LÈbhÈlÈbhena santuÔÔhÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

 Tattha appicchÈti appekenÈpi yÈpentÈ. NipakÈti nepakkasa~khÈtÈya 
paÒÒÈya samannÈgatÈ. AppÈhÈrÈti ekÈhÈrÈ ekabhattikÈti attho. AlolupÈti 
lolupataÓhÈya appavattanakÈ. LÈbhÈlÈbhenÈti lÈbhena alÈbhena ca santuÔÔhÈ 
somanassÈ ete mama sissÈ sadÈ niccakÈlaÑ maÑ parivÈrenti upaÔÔhahantÊti 
attho. 
 
 179. JhÈyÊ jhÈnaratÈ dhÊrÈ, santacittÈ samÈhitÈ. 
 ŒkiÒcaÒÒaÑ patthayantÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

 Tattha jhÈyÊti lakkhaÓ|panijjhÈna-ÈrammaÓ|panijjhÈnehi samannÈgatÈ. 
JhÈyanasÊlÈ vÈ. JhÈnaratÈti tesu ca jhÈnesu ratÈ allÊnÈ. DhÊrÈti 
dhitisampannÈ. SantacittÈti v|pasantamanÈ. SamÈhitÈti ekaggacittÈ. 
ŒkiÒcaÒÒanti nippalibodhabhÈvaÑ. PatthayantÈti icchantÈ. Itthambh|tÈ me 
sissÈ sadÈ maÑ parivÈrentÊti sambandho. 
 
 180. AbhiÒÒÈpÈramippattÈ, pettike gocare ratÈ. 
 AntalikkhacarÈ dhÊrÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

 Tattha abhiÒÒÈpÈramippattÈti paÒcasu abhiÒÒÈsu pÈramiÑ pariyosÈnaÑ 
pattÈ p|ritÈti attho. Pettike gocare ratÈti BuddhÈnuÒÒÈtÈya 
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aviÒÒattiyÈ laddhe ÈhÈre ratÈti attho. AntalikkhacarÈti antalikkhena ÈkÈsena 
gacchantÈ ÈgacchantÈ cÈti attho. DhÊrÈti thirabh|tÈ1 sÊhabyagghÈdiparissaye 
acchambhitasabhÈvÈti attho. EvaÑbh|tÈ mama tÈpasÈ sadÈ maÑ 
parivÈrentÊti attho. 
 
 181. SaÑvutÈ chasu dvÈresu, anejÈ rakkhitindriyÈ. 
 AsaÑsaÔÔhÈ ca te dhÊrÈ, mama sissÈ durÈsadÈ. 

 Tattha cakkhÈdÊsu chasu dvÈresu r|pÈdÊsu chasu ÈrammaÓesu saÑvutÈ 
pihitÈ paÔicchannÈ, rakkhitagopitadvÈrÈti attho. AnejÈ nittaÓhÈ 
rakkhitindriyÈ gopitacakkhÈdi-indriyÈ asaÑsaÔÔhÈ ÒÈtÊhi gahaÔÔhehi 
amissÊbh|tÈti attho. DurÈsadÈti duÔÔhu ÈsadÈ, ÈsÈdetuÑ ghaÔÔetuÑ 
asakkuÓeyyÈ ayoggÈti attho. 
 
 182. Palla~kena nisajjÈya, ÔhÈnaca~kamanena ca. 
 VÊtinÈmenti te rattiÑ, me sissÈ durÈsadÈ. 

 Tattha mama sissÈ palla~kena |rubaddhÈsanena seyyaÑ vihÈya 
nisajjÈya ca ÔhÈnena ca ca~kamena ca sakalaÑ rattiÑ visesena atinÈmenti 
atikkÈmentÊti sambandho. 
 
 183. RajanÊye na rajjanti, dussanÊye na dussare. 
 MohanÊye na muyhanti, mama sissÈ durÈsadÈ. 

 Te itthambh|tÈ mama sissÈ tÈpasÈ rajanÊye rajjitabbe vatthusmiÑ na 
rajjanti rajjaÑ na uppÈdenti. DussanÊye dussitabbe dosaÑ uppÈdetuÑ yutte 
vatthumhi na dussare dosaÑ na karonti. MohanÊye mohituÑ yutte 
vatthumhi na muyhanti mohaÑ na karonti, paÒÒÈsampayuttÈ bhavantÊti 
attho. 
 
 184. IddhiÑ vÊmaÑsamÈnÈ te, vattanti niccakÈlikaÑ. 
 PathaviÑ te pakampenti, sÈrambhena durÈsadÈ. 

 Te mama sissÈ “ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hotÊ”ti-
ÈdikaÑ2 iddhivikubbanaÑ niccakÈlikaÑ vÊmaÑsamÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VÊrabh|tÈ (SÊ) 2. Khu 9. 107 PaÔisambhidÈmagge. 
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vattantÊti sambandho. Te mama sissÈ ÈkÈsepi udakepi pathaviÑ nimminitvÈ 
iriyÈpathaÑ pakampentÊti attho. SÈrambhena yugaggÈhena kalahakaraÓena 
na ÈsÈdetabbÈti attho. 
 
 185. KÊÄamÈnÈ ca te sissÈ, kÊÄanti jhÈnakÊÄitaÑ. 
 Jambuto phalamÈnenti, mama sissÈ durÈsadÈ. 

 Te mama sissÈ kÊÄamÈnÈ paÔhamajjhÈnÈdikÊÄaÑ kÊÄanti laÄanti ramantÊti 
attho. Jambuto phalamÈnentÊti Himavantamhi 
satayojanubbedhajamburukkhato ghaÔappamÈÓaÑ jambuphalaÑ iddhiyÈ 
gantvÈ ÈnentÊti attho. 
 
 186. AÒÒe gacchanti goyÈnaÑ, aÒÒe pubbavidehakaÑ. 
 AÒÒe ca uttarakuruÑ, esanÈya durÈsadÈ. 

 TesaÑ mama sissÈnaÑ antare aÒÒe ekacce goyÈnaÑ aparagoyÈnaÑ 
dÊpaÑ gacchanti, ekacce pubbavidehakaÑ dÊpaÑ gacchanti, ekacce 
uttarakuruÑ dÊpaÑ gacchanti, te durÈsadÈ etesu ÔhÈnesu esanÈya gavesanÈya 
paccayapariyesanÈya gacchantÊti sambandho. 
 
 187. Purato pesenti khÈriÑ, pacchato ca vajanti te. 
 CatuvÊsasahassehi, chÈditaÑ hoti ambaraÑ. 

 Te mama sissÈ ÈkÈsena gacchamÈnÈ khÈriÑ tÈpasaparikkhÈrabharitaÑ 
kÈjaÑ purato pesenti paÔhamaÑ abhimukhaÒca taÑ pesetvÈ sayaÑ tassa 
pacchato gacchantÊti attho. EvaÑ gacchamÈnehi catuvÊsasahassehi tÈpasehi 
ambaraÑ ÈkÈsatalaÑ chÈditaÑ paÔicchannaÑ hotÊti sambandho. 
 
 188. AggipÈkÊ anaggÊ ca, dantodukkhalikÈpi ca. 
 Asmena koÔÔitÈ keci, pavattaphalabhojanÈ. 

 Tattha keci ekacce mama sissÈ aggipÈkÊ phalÈphalapaÓÓÈdayo pacitvÈ 
khÈdanti, ekacce anaggÊ aggÊhi apacitvÈ Èmakameva khÈdanti, ekacce 
dantikÈ dantehiyeva tacaÑ uppÈÔetvÈ khÈdanti. Ekacce udukkhalikÈ 
udukkhalehi koÔÔetvÈ khÈdanti. Ekacce asmena koÔÔitÈ pÈsÈÓena koÔÔetvÈ 
khÈdanti. Ekacce sayaÑpatitaphalÈhÈrÈti sambandho. 
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 189. UdakorohaÓÈ keci, sÈyaÑ pÈto sucÊratÈ. 
 ToyÈbhisecanakarÈ, mama sissÈ durÈsadÈ. 

 DurÈsadÈ mama sissÈ keci sucÊratÈ suddhikÈmÈ sÈyaÑ pÈto ca 
udakorohaÓÈ udakapavesakÈti attho. Keci toyÈbhisecanakarÈ udakena attani 
abhisiÒcanakarÈti attho. 
 
 190. Par|ÄhakacchanakhalomÈ, pa~kadantÈ rajassirÈ. 
 GandhitÈ sÊlagandhena, mama sissÈ durÈsadÈ. 

 Tattha te durÈsadÈ mama sissÈ kacchesu ubhayakacchesu ca 
hatthapÈdesu ca par|ÄhÈ saÒjÈtÈ, dÊghanakhalomÈti attho. 
KhurakammarahitattÈ amaÓÉitÈ apasÈdhitÈti adhippÈyo. Pa~kadantÈti 
iÔÔhakacuÓÓakhÊrapÈsÈÓacuÓÓÈdÊhi dhavalamakatattÈ malaggahitadantÈti 
attho. RajassirÈti telamakkhanÈdirahitattÈ dh|lÊhi makkhitasÊsÈti attho. 
GandhitÈ sÊlagandhenÈti jhÈnasamÈdhisamÈpattÊhi sampayuttasÊlena 
sama~gÊbh|tattÈ lokiyasÊlagandhena sabbattha sugandhÊbh|tÈti attho. Mama 
sissÈ durÈsadÈti imehi vuttappakÈraguÓehi samannÈgatattÈ ÈsÈdetuÑ 
ghaÔÔetuÑ asakkuÓeyyÈ mama sissÈti sambandho. 
 
 191. PÈtova sannipatitvÈ, jaÔilÈ uggatÈpanÈ. 
 LÈbhÈlÈbhaÑ pakittetvÈ, gacchanti ambare tadÈ. 

 Tattha pÈtova sannipatitvÈti sattamyatthe topaccayo1, pÈtarÈsakÈleyeva 
mama santike rÈsibh|tÈti attho. UggatÈpanÈ pÈkaÔatapÈ patthaÔatapÈ jaÔilÈ 
jaÔÈdhÈrino tÈpasÈ. LÈbhÈlÈbhaÑ pakittetvÈ khuddake ca mahante ca lÈbhe 
pÈkaÔe katvÈ tadÈ tasmiÑ kÈle ambare ÈkÈsatale gacchantÊti sambandho. 
 
 192. Puna tesaÑyeva guÓe pakÈsento etesaÑ pakkamantÈnanti-
ÈdimÈha. Tattha ÈkÈse vÈ thale vÈ pakkamantÈnaÑ gacchantÈnaÑ etesaÑ 
tÈpasÈnaÑ vÈkacÊrajanito mahÈsaddo pavattatÊti attho. MuditÈ honti devatÈti 
evaÑ mahÈsaddaÑ pavattetvÈ gacchantÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sattamyatthe paccattavacanaÑ (Ka) 
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ajinacammasaddena santuÔÔhÈ “sÈdhu sÈdhu ayyÈ”ti somanassajÈtÈ devatÈ 
muditÈ santuÔÔhÈ hontÊti sambandho. 
 
 193. Disodisanti te isayo antalikkhacarÈ ÈkÈsacÈrino 
dakkhiÓÈdisÈnudisaÑ pakkamanti gacchantÊti sambandho. Sake 
balenu’patthaddhÈti attano sarÊrabalena vÈ jhÈnabalena vÈ samannÈgatÈ 
yadicchakaÑ yattha yattha gantukÈmÈ, tattha tattheva gacchantÊti 
sambandho. 
 
 194. Puna tesamevÈnubhÈvaÑ pakÈsento pathavÊkampakÈ eteti-
ÈdimÈha. TadÈ ete sabbattha icchÈcÈrÈ pathavÊkampakÈ 
medanÊsaÒcalanajÈtikÈ nabhacÈrino ÈkÈsacÈrino. UggatejÈti uggatatejÈ 
patthaÔatejÈ duppasahÈ pasayha abhibhavitvÈ pavattituÑ asakkuÓeyyÈti 
duppasahÈ. SÈgarova akhobhiyÈti aÒÒehi akhobhiyo anÈluÄito sÈgaro iva 
samuddo viya aÒÒehi akhobhiyÈ kampetuÑ asakkuÓeyyÈ hontÊti sambandho. 
 
 195. ®hÈnaca~kamino kecÊti tesaÑ mama sissÈnaÑ antare ekacce isayo 
ÔhÈniriyÈpathaca~kamaniriyÈpathasampannÈ ekacce isayo nesajjikÈ 
nisajjiriyÈpathasampannÈ ekacce isayo pavattabhojanÈ 
sayaÑpatitapaÓÓÈhÈrÈ evar|pehi guÓehi yuttattÈ durÈsadÈti sambandho. 
 
 196. Te sabbe thomento mettÈvihÈrinoti-ÈdimÈha. Tattha “aparimÈÓesu 
cakkavÈÄesu aparimÈÓÈ sattÈ sukhÊ hont|”ti-ÈdinÈ sinehalakkhaÓÈya mettÈya 
pharitvÈ viharanti, attabhÈvaÑ pavattentÊti mettÈvihÈrino ete mama sissÈti 
attho. Sabbe te isayo sabbapÈÓinaÑ sabbesaÑ sattÈnaÑ hitesÊ hitagavesakÈ. 
AnattukkaÑsakÈ attÈnaÑ na ukkaÑsakÈ amÈnino kassaci kaÒci puggalaÑ 
na vambhenti nÊcaÑ katvÈ na maÒÒantÊti attho. 
 
 197. Te mama sissÈ sÊlasamÈdhisamÈpattiguÓayuttattÈ sÊharÈjÈ iva 
achambhÊtÈ nibbhayÈ gajarÈjÈ iva hatthirÈjÈ viya thÈmavÈ 
sarÊrabalajhÈnabalasampannÈ byaggharÈjÈ iva durÈsadÈ 
ghaÔÔetumasakkuÓeyyÈ mama santike ÈgacchantÊti sambandho. 
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  198. Tato attano ÈnubhÈvassa dassanalesena pakÈsento vijjÈdharÈti-
ÈdimÈha. Tattha mantasajjhÈyÈdivijjÈdharÈ ca rukkhapabbatÈdÊsu vasantÈ 
bhummadevatÈ ca bh|maÔÔhathalaÔÔhÈ nÈgÈ ca gandhabbadevÈ ca caÓÉÈ 
rakkhasÈ ca kumbhaÓÉÈ devÈ ca dÈnavÈ devÈ ca 
icchiticchitanimmÈnasamatthÈ garuÄÈ ca taÑ saraÑ upajÊvantÊti sambandho, 
tasmiÑ sare sarassa samÊpe vasantÊti attho. 
 
 199. Punapi tesaÑyeva attano sissatÈpasÈnaÑ guÓe vaÓÓento te jaÔÈ 
khÈribharitÈti-ÈdimÈha. TaÑ sabbaÑ uttÈnatthameva. KhÈribhÈranti 
udaÒcanakamaÓÉalu-ÈdikaÑ tÈpasaparikkhÈraÑ. 
 
 207. Punapi attano guÓe pakÈsento uppÈte supine cÈpÊti-ÈdimÈha. 
Tattha brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gatattÈ nakkhattapÈÔhe ca chekattÈ 
“imassa rÈjakumÈrassa uppannanakkhattaÑ subhaÑ asubhan”ti 
uppÈtalakkhaÓe ca supine ca pavattiÑ pucchitena “idaÑ supinaÑ subhaÑ, 
idaÑ asubhan”ti supinanipphattikathane ca sabbesaÑ itthipurisÈnaÑ 
hatthapÈdalakkhaÓakathane ca suÔÔhu sikkhito sakalajambudÊpe 
pavattamÈnaÑ mantapadaÑ lakkhaÓamantakoÔÔhÈsaÑ sabbaÑ ahaÑ tadÈ 
mama tÈpasakÈle dhÈremÊti sambandho.  
 
 208. Attano byÈkaraÓaÑ BuddhaguÓapubba~gamaÑ pakÈsento 
AnomadassÊti-ÈdimÈha. Tattha na omakanti anomaÑ. 
MaÑsacakkhudibbacakkhusamantacakkhudhammacakkhubuddhacakkh|hi 
sabbasattÈnaÑ passanaÑ dassanaÑ nÈma, AnomaÑ dassanaÑ yassa 
Bhagavato so BhagavÈ AnomadassÊ. BhÈgyavantatÈdÊhi kÈraÓehi BhagavÈ 
lokassa jeÔÔhaseÔÔhattÈ LokajeÔÔho usabho nisabho Èsabhoti tayo 
gavajeÔÔhakÈ. Tattha gavasatajeÔÔhako usabho, gavasahassajeÔÔhako nisabho, 
gavasatasahassajeÔÔhako Èsabho, narÈnaÑ Èsabho NarÈsabho 
paÔividdhasabbadhammo Sambuddho vivekakÈmo ekÊbhÈvaÑ icchanto 
HimavantaÑ himÈlayapabbataÑ upÈgamÊti sambandho. 
 
 209. AjjhogÈhetvÈ Himavantanti HimavantasamÊpaÑ ogÈhetvÈ 
pavisitvÈti attho. SesaÑ uttÈnatthameva. 
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 210-1. JalitaÑ jalamÈnaÑ indÊvarapupphaÑ iva hutÈsanaÑ homassa 
ÈsanaÑ ÈdittaÑ ÈbhÈyutaÑ aggikkhandhaÑ iva gagane ÈkÈse jotamÈnaÑ 
vijju iva suÔÔhu phullaÑ sÈlarÈjaÑ iva nisinnaÑ LokanÈyakaÑ addasanti 
sambandho. 
 
 213. DevÈnaÑ devo devadevo, taÑ devadevaÑ disvÈna tassa 
lakkhaÓaÑ dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓasaÒjÈnanakÈraÓaÑ. “Buddho nu 
kho na vÈ Buddho”ti upadhÈrayiÑ vicÈresiÑ. CakkhumaÑ paÒcahi 
cakkh|hi cakkhumantaÑ jinaÑ kena kÈraÓena passÈmÊti sambandho. 
 
 214. CaraÓuttame uttamapÈdatale sahassÈrÈni cakkalakkhaÓÈni dissanti, 
ahaÑ tassa bhagavato tÈni lakkhaÓÈni disvÈ TathÈgate niÔÔhaÑ gacchiÑ 
sanniÔÔhÈnaÑ agamÈsiÑ, nissandeto Èsinti attho. SesaÑ uttÈnatthameva. 
 
 218. Sayambh| sayameva bh|tÈ. Amitodaya amitÈnaÑ aparimÈÓÈnaÑ 
guÓÈnaÑ udaya uÔÔhÈnaÔÔhÈna, idaÑ padadvayaÑ Èlapanameva. ImaÑ 
lokaÑ imaÑ sattalokaÑ saÑ suÔÔhu uddharasi saÑsÈrato uddharitvÈ 
nibbÈnathalaÑ pÈpesÊti attho. Te sabbe sattÈ tava dassanaÑ Ègamma ÈgantvÈ 
ka~khÈsotaÑ vicikicchÈmahoghaÑ taranti atikkamantÊti sambandho. 
 
 219. BhagavantaÑ thomento tÈpaso tuvaÑ SatthÈti-ÈdimÈha. Tattha 
bhante sabbaÒÒu tuvaÑ sadevakassa lokassa SatthÈ Ècariyo uttamaÔÔhena 
tvameva ketu ucco, sakalaloke pakÈsanaÔÔhena tvameva dhajo, lokattaye 
uggatattÈ tvameva y|go ussÈpitathambhasadiso, pÈÓinaÑ sabbasattÈnaÑ 
tvameva parÈyaÓo uttamagamanÊyaÔÔhÈnaÑ1 tvameva patiÔÔhÈ 
patiÔÔhaÔÔhÈnaÑ lokassa mohandhakÈravidhamanato tvameva dÊpo telapadÊpo 
viya Dvipaduttamo dvipadÈnaÑ devabrahmamanussÈnaÑ uttamo seÔÔhoti 
sambandho. 
 
 220. Puna BhagavantaÑyeva thomento sakkÈ samudde udakanti-
ÈdimÈha. Tattha caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊre samudde udakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UttamapatiÔÔhÈnaÑ (SÊ) 
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ÈÄhakena pametuÑ minituÑ sakkÈ bhaveyya, bhante sabbaÒÒu tava ÒÈÓaÑ 
“ettakaÑ pamÈÓan”ti pametave minituÑ na tveva sakkÈti attho. 
 
 221. TulamaÓÉale tulapaÒjare ÔhapetvÈ pathaviÑ medaniÑ dhÈretuÑ 
sakkÈ, bhante sabbaÒÒu tava ÒÈÓaÑ dhÈretuÑ na tu eva sakkÈti sambandho. 
 
 222. Bhante sabbaÒÒu ÈkÈso1 sakalantalikkhaÑ rajjuyÈ vÈ a~gulena vÈ 
minituÑ sakkÈ bhaveyya, tava pana ÒÈÓaÑ ÒÈÓÈkÈsaÑ na tu eva pametave 
minituÑ sakkÈti attho. 
 
 223. MahÈsamudde udakanti caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊre sÈgare 
akhilaÑ udakaÒca, catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalaÑ akhilaÑ 
pathaviÒca jahe jaheyya atikkameyya samaÑ kareyya Buddhassa ÒÈÓaÑ 
upÈdÈya gahetvÈ tuleyya samaÑ kareyya. UpamÈto upamÈvasena na yujjare 
na yojeyyuÑ2. ©ÈÓameva adhikanti attho. 
 
 224. Cakkhuma paÒcahi cakkh|hi cakkhumanta, ÈlapanametaÑ. Saha 
devehi pavattassa lokassa, bhummatthe sÈmivacanaÑ. Sadevake lokasmiÑ 
antare yesaÑ yattakÈnaÑ sattÈnaÑ cittaÑ pavattati. Ete tattakÈ sacittakÈ 
sattÈ tava ÒÈÓamhi antojÈlagatÈ ÒÈÓajÈlasmiÑ anto paviÔÔhÈti sambandho, 
ÒÈÓajÈlena sabbasatte passasÊti attho. 
 
 225. Bhante sabbaÒÒu sabbadhammajÈnanaka tvaÑ yena ÒÈÓena 
catumaggasampayuttena sakalaÑ uttamaÑ bodhiÑ nibbÈnaÑ patto adhigato 
asi bhavasi, tena ÒÈÓena paratitthiye aÒÒatitthiye maddasÊ abhibhavasÊti 
sambandho. 
 
 226. Tena tÈpasena thomitÈkÈraÑ pakÈsentÈ dhammasa~gÈhakÈ therÈ 
imÈ gÈthÈ thavitvÈnÈti ÈhaÑsu. Tattha imÈ gÈthÈti ettakÈhi gÈthÈhi 
thavitvÈna thomanaÑ katvÈna nÈmena Suruci nÈma tÈpaso sesaÔÔhakathÈsu3 
pana “SaradamÈÓavo”ti Ègato. So AÔÔhakathÈnayato pÈÔhoyeva pamÈÓaÑ, 
atha vÈ sundarÈ ruci ajjhÈsayo nibbÈnÈlayo assÈti suruci. Sarati gacchati 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkÈsaÑ (SÊ, I) 2. Na yojeyya (SÊ, I) 
 3. AÑ-®Ôha 1. 116; Dhammapada-®Ôha 1. 67 piÔÔhesu. 
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indriyadamanÈya pavattatÊti sarado, iti dvayampi tasseva nÈmaÑ. So 
SurucitÈpaso ajinacammaÑ pattharitvÈna pathaviyaÑ nisÊdi, accÈsannÈdayo 
cha nisajjadose vajjetvÈ sarado nisÊdÊti attho. 
 
 227. Tattha nisinno tÈpaso tassa Bhagavato ÒÈÓameva thomento 
cullÈsÊtisahassÈnÊti-ÈdimÈha. Tattha cullÈsÊtisahassÈnÊti caturÈsÊtisahassÈni 
girirÈjÈ merupabbatarÈjÈ mahaÓÓave sÈgare ajjhogÈÄho adhi-ogÈÄho paviÔÔho 
tÈvadeva tattakÈni caturÈsÊtisahassÈni accuggato ati-uggato idÈni pavuccatÊti 
sambandho. 
 
 228. TÈva accuggato tathÈ ati-uggato neru, so mahÈneru Èyato uccato 
ca vitthÈrato ca evaÑ mahanto nerurÈjÈ koÔisatasahassiyo sa~khÈÓubhedena 
cuÓÓito cuÓÓavicuÓÓaÑ kato asi. 
 
 229. Bhante sabbaÒÒu tava ÒÈÓaÑ lakkhe ÔhapiyamÈnamhi ÒÈÓe sataÑ 
vÈ sahassaÑ vÈ satasahassaÑ vÈ ekekaÑ binduÑ katvÈ Ôhapite tadeva 
mahÈnerussa cuÓÓaÑ khayaÑ gaccheyya, tava ÒÈÓaÑ pametave pamÈÓaÑ 
kÈtuÑ eva na sakkÈti sambandho. 
 
 230. Sukhumacchikena sukhumacchiddena jÈlena yo 
sakalamahÈsamudde udakaÑ parikkhipe samantato parikkhaÑ kareyya, 
evaÑ parikkhite ye keci pÈÓÈ udake jÈtÈ sabbe te antojÈlagatÈ siyuÑ 
bhaveyyunti attho. 
 
 231. TamupameyyaÑ dassento tatheva hÊti-ÈdimÈha. Tattha yathÈ udajÈ 
pÈÓÈ antojÈlagatÈ honti, tatheva mahÈvÊra mahÈbodhi-adhigamÈya 
vÊriyakara. Ye keci puthu anekÈ titthiyÈ micchÈ titthakarÈ 
diÔÔhigahanapakkhandÈ diÔÔhisa~khÈtagahanaÑ paviÔÔhÈ parÈmÈsena 
sabhÈvato parato ÈmasanalakkhaÓÈya diÔÔhiyÈ mohitÈ pihitÈ santi. 

 



252 KhuddakanikÈya 

 232. Tava suddhena nikkilesena ÒÈÓena anÈvaraÓadassinÈ 
sabbadhammÈnaÑ ÈvaraÓarahitadassanasÊlena ete sabbe titthiyÈ antojÈlagatÈ 
ÒÈÓajÈlassanto pavesitÈ vÈ tathevÈti sambandho. ©ÈÓaÑ te nÈtivattareti tava 
ÒÈÓaÑ te titthiyÈ nÈtikkamantÊti attho. 
 
 233. EvaÑ vuttathomanÈvasÈne Bhagavato attano byÈkaraÓÈrabbhaÑ 
dassetuÑ BhagavÈ tamhi samayeti-ÈdimÈha. Tattha yasmiÑ samaye tÈpaso 
BhagavantaÑ thomesi, tasmiÑ thomanÈya pariyosÈnakÈle 
sa~khyÈtikkantaparivÈratÈya mahÈyaso AnomadassÊ BhagavÈ 
kilesamÈrÈdÊnaÑ jitattÈ Jino. SamÈdhimhÈ appitasamÈdhito vuÔÔhahitvÈ 
sakalajambudÊpaÑ dibbacakkhunÈ olokesÊti sambandho. 
 
 234-5. Tassa Anomadassissa Bhagavato Munino monasa~khÈtena 
ÒÈÓena samannÈgatassa Nisabho nÈma sÈvako santacittehi 
v|pasantakilesamÈnasehi tÈdÊhi iÔÔhÈniÔÔhesu akampiyasabhÈvattÈ tÈdibhi 
khÊÓÈsavehi suddhehi parisuddhakÈyakammÈdiyuttehi chaÄabhiÒÒehi tÈdÊhi 
aÔÔhahi lokadhammehi akampanasabhÈvehi satasahassehi parivuto 
Buddhassa cittaÑ aÒÒÈya jÈnitvÈ LokanÈyakaÑ upesi, tÈvadeva samÊpaÑ 
agamÈsÊti sambandho. 
 
 236. Te tathÈ ÈgatÈ samÈnÈ tattha Bhagavato samÊpe. Antalikkhe ÈkÈse 
ÔhitÈ BhagavantaÑ padakkhiÓaÑ akaÑsu. Te sabbe paÒjalikÈ namassamÈnÈ 
ÈkÈsato Buddhassa santike otaruÑ orohiÑs|ti sambandho. 
 
 237. Puna byÈkaraÓadÈnassa pubbabhÈgakÈraÓaÑ pakÈsento sitaÑ 
pÈtukarÊti-ÈdimÈha. TaÑ sabbaÑ uttÈnatthameva. 
 
 241. Yo maÑ pupphenÈti yo tÈpaso mayi cittaÑ pasÈdetvÈ 
anekapupphena maÑ p|jesi, ÒÈÓaÒca me anu punappunaÑ thavi thomesi, 
tamahanti taÑ tÈpasaÑ ahaÑ kittayissÈmi pÈkaÔaÑ karissÈmi, mama 
bhÈsato bhÈsantassa vacanaÑ suÓotha savanavisayaÑ karotha manasi 
karotha. 
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 250. Pacchime bhavasampatteti byÈkaraÓaÑ dadamÈno BhagavÈ Èha. 
Tattha pacchime pariyosÈnabh|te bhave sampatte sati. ManussatthaÑ 
manussajÈtiÑ gamissati, manussaloke uppajjissatÊti attho. 
R|pasÈradhanasÈravayasÈrakulasÈrabhogasÈra1 puÒÒasÈrÈdÊhi sÈrehi 
sÈravantatÈya SÈrÊ nÈma brÈhmaÓÊ kucchinÈ dhÈrayissati. 
 
 253. ByÈkaraÓam|lamÈrabhi aparimeyye ito kappeti. Ettha dvinnaÑ 
aggasÈvakÈnaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ kappasatasahassaÒca pÈramÊ p|ritÈ, 
tathÈpi gÈthÈbandhasukhatthaÑ antarakappÈni upÈdÈya evaÑ vuttanti 
daÔÔhabbaÑ. 
 
 254. “SÈriputtoti nÈmena, hessati aggasÈvako”ti byÈkaraÓamadÈsi, 
byÈkaraÓaÑ datvÈ taÑ thomento so BhagavÈ ayaÑ bhÈgÊrathÊti-ÈdimÈha. 
Ga~gÈ YamunÈ Sarabh| MahÊ AciravatÊti imÈsaÑ paÒcannaÑ Ga~gÈnaÑ 
antare ayaÑ bhÈgÊrathÊ nÈma paÔhamamahÈga~gÈ HimavantÈ pabhÈvitÈ 
Himavantato ÈgatÈ Anotattadahato pabhavÈ2 mahodadhiÑ mahÈ-
udakakkhandhaÑ appayanti pÈpuÓanti mahÈsamuddaÑ mahÈsÈgaraÑ appeti 
upagacchati yathÈ, tathÈ eva ayaÑ SÈriputto sake tÊsu visÈrado attano kule 
pavattamÈnesu tÊsu vedesu visÈrado apakkhalitaÒÈÓo patthaÔaÒÈÓo. PaÒÒÈya 
pÈramiÑ gantvÈ attano sÈvakaÒÈÓassa pariyosÈnaÑ gantvÈ, pÈÓine 
sabbasatte tappayissati santappessati suhitabhÈvaÑ karissatÊti attho. 
 
 257. HimavantamupÈdÈyÈti himÈlayapabbataÑ ÈdiÑ katvÈ 
mahodadhiÑ mahÈsamuddaÑ udakabhÈraÑ3 sÈgaraÑ pariyosÈnaÑ katvÈ 
etthantare etesaÑ dvinnaÑ pabbatasÈgarÈnaÑ majjhe yaÑ pulinaÑ yattakÈ 
vÈlukarÈsi atthi, gaÓanÈto gaÓanavasena asa~khiyaÑ sa~khyÈtikkantaÑ. 
 
 258. Tampi sakkÈ asesenÈti taÑ pulinampi nisesena sa~khÈtuÑ sakkÈ 
sakkuÓeyya bhaveyya, sÈ gaÓanÈ yathÈ hotÊti sambandho. TathÈ SÈriputtassa 
paÒÒÈya anto pariyosÈnaÑ na tveva bhavissatÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. KesasÈra (SÊ) 2. Pabh|tÈ (SÊ) 3. UdakadhÈraÑ (Ka) 
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 259. Lakkhe -pa- bhavissatÊti lakkhe ÒÈÓalakkhe ÒÈÓassa ekasmiÑ 
kale1 ÔhapiyamÈnamhi Ôhapite sati Ga~gÈya vÈlukÈ khÊye parikkhayaÑ 
gaccheyyÈti attho. 
 
 260. MahÈsamuddeti caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊre catumahÈsÈgare 
|miyo gÈvutÈdibhedÈ tara~garÈsayo gaÓanÈto asa~khiyÈ sa~khyÈvirahitÈ 
yathÈ honti, tatheva SÈriputtassa paÒÒÈya anto pariyosÈnaÑ na hessati na 
bhavissatÊti sambandho. 
 
 261. So evaÑ paÒÒavÈ SÈriputto GotamagottattÈ GotamaÑ Sakyakule 
jeÔÔhakaÑ Sakyapu~gavaÑ SambuddhaÑ ÈrÈdhayitvÈ 
vattapaÔipattisÊlÈcÈrÈdÊhi cittÈrÈdhanaÑ katvÈ paÒÒÈya sÈvakaÒÈÓassa 
pÈramiÑ pariyosÈnaÑ gantvÈ tassa Bhagavato aggasÈvako hessatÊti 
sambandho. 
 
 262. So evaÑ aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patto Sakyaputtena BhagavatÈ 
iÔÔhÈniÔÔhesu akampiyasabhÈvena pavattitaÑ pÈkaÔaÑ kataÑ 
dhammacakkaÑ saddhammaÑ anuvattessati avinassamÈnaÑ dhÈressati. 
DhammavuÔÔhiyo dhammadesanÈsa~khÈtÈ vuÔÔhiyo vassento desento 
pakÈsento vivaranto vibhajanto uttÈnÊkaronto pavattissatÊti attho. 
 
 263. Gotamo Sakyapu~gavo BhagavÈ etaÑ sabbaÑ abhiÒÒÈya visesena 
ÒÈÓena jÈnitvÈ bhikkhusaÑghe ariyapuggalamajjhe nisÊditvÈ aggaÔÔhÈne 
sakalapaÒÒÈdiguÓagaÓÈbhirame uccaÔÔhÈne ÔhapessatÊti sambandho. 
 
 264. EvaÑ so laddhabyÈkaraÓo somanassappatto pÊtisomanassavasena 
udÈnaÑ udÈnento aho me sukataÑ kammanti-ÈdimÈha. Tattha ahoti 
vimhayatthe nipÈto. Anomadassissa Bhagavato Satthuno garuno sukataÑ 
suÔÔhu kataÑ saddahitvÈ kataÑ kammaÑ puÒÒakoÔÔhÈsaÑ aho vimhayaÑ 
acinteyyÈnubhÈvanti attho. Yassa Bhagavato ahaÑ kÈraÑ puÒÒasambhÈraÑ 
katvÈ sabbattha sakalaguÓagaÓe pÈramiÑ pariyosÈnaÑ gato paramaÑ koÔiÑ 
sampatto, so BhagavÈ aho vimhayoti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈge (SÊ, I) 
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 265. Aparimeyyeti sa~khyÈtikkantakÈlasmiÑ kataÑ kusalakammaÑ me 
mayhaÑ idha imasmiÑ pacchimattabhÈve phalaÑ vipÈkaÑ dassesi. Sumutto 
suÔÔhu vimutto chekena dhanuggahena khitto saravego iva ahaÑ tena 
puÒÒaphalena kilese jhÈpayiÑ jhÈpesinti attho. 
 
 266. Attano eva vÊriyaÑ1 pakÈsento asa~khatanti-ÈdimÈha. Tattha 
asa~khatanti na sa~khataÑ, paccayehi samÈgamma na katanti attho. TaÑ 
asa~khataÑ nibbÈnaÑ kilesakÈlussiyÈbhÈvena acalaÑ katasambhÈrÈnaÑ 
patiÔÔhaÔÔhena padaÑ gavesanto pariyesanto sabbe titthiye sakale titthakare 
diÔÔhuppÈdake puggale vicinaÑ upaparikkhanto esÈhaÑ eso ahaÑ bhave 
kÈmabhavÈdike bhave saÑsariÑ paribbhaminti sambandho. 
 
 267-8. Attano adhippÈyaÑ pakÈsento yathÈpi byÈdhito posoti-ÈdimÈha. 
Tattha byÈdhitoti byÈdhinÈ pÊÄito poso puriso osadhaÑ pariyeseyya yathÈ, 
tathÈ ahaÑ asa~khataÑ amataÑ padaÑ nibbÈnaÑ gavesanto abbokiÓÓaÑ2 
avicchinnaÑ nirantaraÑ paÒcasataÑ jÈtipaÒcasatesu attabhÈvesu 
isipabbajjaÑ pabbajinti sambandho. 
 
 271. Kutitthe saÒcariÑ ahanti lÈmake titthe gamanamagge ahaÑ 
saÒcariÑ. 
 
 272. SÈratthiko poso sÈragavesÊ puriso. KadaliÑ chetvÈna phÈlayeti 
kadalikkhandhaÑ chetvÈ dvedhÈ phÈleyya. Na tattha sÈraÑ vindeyyÈti 
phÈletvÈ ca pana tattha kadalikkhandhe sÈraÑ na vindeyya na labheyya, so 
puriso sÈrena rittako tucchoti sambandho.  
 
 273. YathÈ kadalikkhandho sÈrena ritto tuccho, tatheva tathÈ eva loke 
titthiyÈ nÈnÈdiÔÔhigatikÈ bahujjanÈ asa~khatena nibbÈnena rittÈ tucchÈti 
sambandho. Seti nipÈtamattaÑ. 
 
 274. Pacchimabhave pariyosÈnajÈtiyaÑ brahmabandhu brÈhmaÓakule 
jÈto ahaÑ ahosinti attho. MahÈbhogaÑ chaÉÉetvÈnÈti mahantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KiriyaÑ (SÊ) 2. AbbocchinnaÑ (SÊ) 
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bhogakkhandhaÑ kheÄapiÓÉaÑ iva chaÉÉetvÈ anagÈriyaÑ 
kasivÈÓijjÈdikammavirahitaÑ tÈpasapabbajjaÑ pabbajiÑ paÔipajjinti attho. 

PaÔhamabhÈÓavÈravaÓÓanÈ samattÈ. 
 

 275-7. AjjhÈyako -pa- muniÑ mone samÈhitanti monaÑ vuccati 
ÒÈÓaÑ, tena monena samannÈgato muni, tasmiÑ mone sammÈ ÈhitaÑ 
ÔhapitaÑ samÈhitaÑ cittanti attho. Œgusa~khÈtaÑ pÈpaÑ na karotÊti nÈgo, 
Assajitthero, taÑ mahÈnÈgaÑ suÔÔhu phullaÑ vikasitapadumaÑ yathÈ 
virocamÈnanti attho. 
 
 278-281. DisvÈ me -pa- pucchituÑ amataÑ padanti uttÈnatthameva. 
 
 282. VÊthintareti vÊthi-antare anuppattaÑ sampattaÑ upagataÑ taÑ 
theraÑ upagantvÈna samÊpaÑ gantvÈ ahaÑ pucchinti sambandho. 
 
 284. KÊdisaÑ te mahÈvÊrÈti sakaladhitipurisa sÈsane arahantÈnamantare 
paÔhamaÑ dhammacakkapavattane arahattappatta mahÈvÊra, anujÈta 
parivÈrabahulatÈya mahÈsaya te tava Buddhassa kÊdisaÑ sÈsanaÑ 
dhammaÑ dhammadesanÈsa~khÈtaÑ sÈsananti sambandho. Bho 
bhadramukha me mayhaÑ sÈdhu bhaddakaÑ sÈsanaÑ kathayassu kathehÊti 
attho. 
 
 285. Tato kathitÈkÈraÑ dassento so me puÔÔhoti-ÈdimÈha. Tattha soti 
Assajitthero, me mayÈ puÔÔho “sÈsanaÑ kÊdisan”ti kathito sabbaÑ kathaÑ 
kathesi. SabbaÑ sÈsanaÑ atthagambhÊratÈya gambhÊraÑ 
desanÈdhammapaÔivedhagambhÊratÈya gambhÊraÑ 
paramatthasaccavibhÈvitÈdivasena nipuÓaÑ padaÑ nibbÈnaÑ taÓhÈsallassa 
hantÈraÑ vinÈsakaraÑ sabbassa saÑsÈradukkhassa apanudanaÑ 
khepanakaraÑ dhammanti sambandho. 
 
 286. Tena kathitÈkÈraÑ dassento ye dhammÈti-ÈdimÈha. HetuppabhavÈ 
hetuto kÈraÓato uppannÈ jÈtÈ bh|tÈ saÒjÈtÈ nibbattÈ abhinibbattÈ ye dhammÈ 
ye sappaccayÈ sabhÈvadhammÈ1 santi saÑvijjanti 
______________________________________________________________ 
 1. SappaccayÈ sa~khÈradhammÈ (SÊ, I) 
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upalabhantÊti sambandho. TesaÑ dhammÈnaÑ hetuÑ kÈraÓaÑ TathÈgato 
Èha kathesi. TesaÒca yo nirodhoti tesaÑ hetudhammÈnaÑ yo nirodho 
nirujjhanasabhÈvo, evaÑvÈdÊ mahÈsamaÓoti 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈdiguÓaparivÈramahantatÈya samitapÈpattÈ 
viddhaÑsitapÈpattÈ ca mahÈsamaÓo BhagavÈ evaÑvÈdÊ 
hetuv|pasamanÈdivadanasÊlo kathetÈti attho. 
 
 287. Tato vuttadhammaÑ sutvÈ attanÈ paccakkhakatappakÈraÑ 
dassento sohanti-ÈdimÈha. TaÑ uttÈnameva. 
 
 289. Eseva dhammo yadi tÈvadevÈti sacepi ito uttariÑ natthi, 
ettakameva idaÑ sotÈpattiphalameva pattabbaÑ. TathÈ eso eva dhammoti 
attho. Paccabyatha paÔividdhatha tumhe asokaÑ padaÑ nibbÈnaÑ. Amhehi 
nÈma idaÑ padaÑ bahukehi kappanahutehi adiÔÔhameva abbhatÊtaÑ. 
 
 290. YvÈhaÑ dhammaÑ gavesantoti yo ahaÑ dhammaÑ santipadaÑ 
gavesanto pariyesanto kutitthe kucchitatitthe ninditabbatitthe saÒcariÑ 
paribbhaminti attho. So me attho anuppattoti so pariyesitabbo attho mayÈ 
anuppatto sampatto, idÈni pana me mayhaÑ nappamajjituÑ appamÈdena 
bhavituÑ kÈloti attho. 
 
 291. AhaÑ AssajinÈ therena tosito katasomanasso acalaÑ niccalaÑ 
nibbÈnapadaÑ patvÈna pÈpuÓitvÈ sahÈyakaÑ KolitamÈÓavaÑ gavesanto 
pariyesanto assamapadaÑ agamÈsinti attho. 
 
 292. D|ratova mamaÑ disvÈti assamapadato d|ratova ÈgacchantaÑ 
mamaÑ disvÈ susikkhito me mama sahÈyo ÔhÈnanisajjÈdi-iriyÈpathehi 
sampanno sama~gÊbh|to idaÑ upari vuccamÈnavacanaÑ abravi kathesÊti 
attho.  
 
 293. Bho sahÈya pasannamukhanettosi pasannehi sobhanehi 
daddallamÈnehi mukhanettehi samannÈgato asi. MunibhÈvo iva te dissati 
paÒÒÈyati. Itthambh|to tvaÑ amatÈdhigato amataÑ nibbÈnaÑ adhigato asi, 
kacci accutaÑ nibbÈnapadaÑ adhigato adhigacchÊti pucchÈmÊti attho. 
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 294. SubhÈnur|po ÈyÈsÊti subhassa pasannavaÓÓassa anur|po hutvÈ 
ÈyÈsi Ègacchasi. ŒneÒjakÈrito viyÈti tomarÈdÊhi kÈrito ÈneÒjo hatthÊ viya 
dantova tÊhi mÈsehi susikkhito iva bÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓa dantadamatho 
sikkhitasikkho nibbÈnapade upasanto asÊti pucchi. 
 
 295. Tena puÔÔho amataÑ mayÈti-ÈdimÈha. TaÑ uttÈnatthameva. 
 
 299. Apariyositasa~kappoti “anÈgate ekassa Buddhassa aggasÈvako 
bhaveyyan”ti patthitapatthanÈya koÔiÑ appattasa~kappoti attho. Kutitthe 
agantabbamagge ahaÑ saÒcariÑ paribbhamiÑ. Bhante Gotama LokajeÔÔha 
tava dassanaÑ Ègamma patvÈ mama sa~kappo mayhaÑ patthanÈ p|rito 
arahattamaggÈdhigamena sÈvakapÈramÊÒÈÓassa pÈpuÓanena paripuÓÓoti 
adhippÈyo. 
 
 300. PathaviyaÑ patiÔÔhÈyÈti pathaviyaÑ nibbattÈ samaye hemantakÈle 
pupphanti vikasanti, dibbagandhÈ sugandhÈ suÔÔhu pavanti pavÈyanti, 
sabbapÈÓinaÑ sabbe devamanusse tosenti somanassayutte karonti yathÈ. 
 
 301. TathevÈhaÑ mahÈvÊrÈti mahÈvÊriyavanta Sakyakulapasuta 
mahÈparivÈra te tava sÈsane patiÔÔhÈya ahaÑ patiÔÔhahitvÈ pupphituÑ 
arahattamaggaÒÈÓena vikasituÑ samayaÑ kÈlaÑ esÈmi gavesÈmi tathevÈti 
sambandho. 
 
 302. Vimuttipupphanti sabbakilesehi vimuccanato vimocanato vÈ 
vimutti arahattaphalavimuttisa~khÈtaÑ pupphaÑ esanto gavesanto, taÒca 
kho bhavasaÑsÈramocanaÑ kÈmabhavÈdibhavesu saÑsaraÓaÑ gamanaÑ 
bhavasaÑsÈraÑ, tato mocanaÑ bhavasaÑsÈramocanaÑ. 
VimuttipupphalÈbhenÈti vimuccanaÑ vimuccanti vÈ katasambhÈrÈ etÈyÈti 
vimutti, aggaphalaÑ. Pupphanti vikasanti veneyyÈ etenÈti pupphaÑ. Vimutti 
eva pupphaÑ vimuttipupphaÑ. LabhanaÑ lÈbho, vimuttipupphassa lÈbho 
vimuttipupphalÈbho. Tena vimuttipupphalÈbhena adhigamanena 
sabbapÈÓinaÑ sabbasatte tosemi somanassaÑ pÈpemÊti attho. 
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 303. “YÈvatÈ BuddhakhettamhÊ”ti-ÈdÊsu cakkhuma paÒcahi cakkh|hi 
cakkhumanta yattake ÔhÈne RatanasuttÈdÊnaÑ parittÈnaÑ ÈÓÈ ÈnubhÈvo 
pavattati, tattake satasahassakoÔicakkavÈÄasa~khÈte Buddhakhette ÔhapetvÈna 
MahÈmuniÑ SammÈsambuddhaÑ vajjetvÈ avasesesu sattesu aÒÒo koci tava 
puttassa tuyhaÑ puttena mayÈ paÒÒÈya sadiso samo natthÊti sambandho. 
SesaÑ uttÈnameva. 
 
 308. PaÔipannÈti catumaggasama~gino ca phalaÔÔhÈ arahattaphale ÔhitÈ 
ca sekhÈ phalasama~gino heÔÔhimehi tÊhi phalehi samannÈgatÈ ca ete aÔÔha 
ariyabhikkh| uttamatthaÑ nibbÈnaÑ ÈsÊsakÈ gavesakÈ taÑ paÒÒavantaÑ 
parivÈrenti sadÈ sabbakÈlaÑ sevanti bhajanti payirupÈsantÊti attho. 
 
 310. KÈyavedanÈcittadhammÈnupassanÈsa~khÈtÈnaÑ catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ kusalÈ chekÈ satisambojjha~gÈdÊnaÑ sattannaÑ 
sambojjha~gÈnaÑ bhÈvanÈya vaÉÉhanÈya ratÈ allÊnÈ. 
 
 310. KÈyavedanÈcittadhammÈnupassanÈsa~khÈtÈnaÑ catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ kusalÈ chekÈ satisambojjha~gÈdÊnaÑ sattannaÑ 
sambojjha~gÈnaÑ bhÈvanÈya vaÉÉhanÈya ratÈ allÊnÈ. 
 
 314. UÄurÈjÈva tÈrakarÈjÈ iva ca sobhasi. 
 
 315. RukkhapabbataratanasattÈdayo dhÈretÊti dharaÓÊ, dharaÓiyaÑ ruhÈ 
saÒjÈtÈ vaÉÉhitÈ cÈti dharaÓÊruhÈ rukkhÈ. PathaviyaÑ patiÔÔhÈya ruhanti 
vaÉÉhanti vuddhiÑ vir|ÄhiÑ Èpajjanti. VepullataÑ vipulabhÈvaÑ 
parip|rabhÈvaÑ pÈpuÓanti, te rukkhÈ kamena phalaÑ dassayanti 
phaladhÈrino honti. 
 
 317-9. Punapi Bhagavantameva thomento sindhu sarassatÊti-ÈdimÈha. 
Tattha SindhuvÈdi1 nÈma Ga~gÈ ca SarassatÊ nÈma Ga~gÈ ca Nandiyaga~gÈ 
ca CandabhÈgÈga~gÈ ca Ga~gÈ nÈma Ga~gÈ ca YamunÈ nÈma Ga~gÈ ca 
Sarabh| nÈma Ga~gÈ ca MahÊ nÈma Ga~gÈ ca. SandamÈnÈnaÑ 
gacchantÊnaÑ etÈsaÑ Ga~gÈnaÑ sÈgarova samuddo eva sampaÔicchati 
paÔiggaÓhÈti dhÈreti. TadÈ etÈ sabbaga~gÈ purimaÑ nÈmaÑ 
SindhuvÈdiga~gÈtyÈdikaÑ purimaÑ nÈmapaÒÒattivohÈraÑ jahanti chaÉÉenti 
sÈgaroteva sÈgaro iti eva ÒÈyati pÈkaÔÈ bhavati yathÈ. Tatheva tathÈ eva 
______________________________________________________________ 
 1. SindhuvÈraÑ (SÊ) 
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ime catubbaÓÓÈ khattiyabrÈhmaÓavessasuddasa~khÈtÈ cattÈro kulÈ tavantike 
tava antike samÊpe pabbajitvÈ pattakÈsÈyacÊvaradhÈrino paricarantÈ 
purimaÑ nÈmaÑ khattiyÈdinÈmadheyyaÑ paÒÒattivohÈraÑ jahanti cajanti, 
BuddhaputtÈti Buddhassa orasÈti ÒÈyare pÈkaÔÈ bhaveyyuÑ. 
 
 320-4. Cando candamaÓÉalo abbhÈ mahikÈ rajo dhumo rÈh|ti paÒcahi 
upakkilesehi virahitattÈ vimalo vigatamalo nimmalo ÈkÈsadhÈtuyÈ 
ÈkÈsagabbhe gacchaÑ gacchanto sabbe tÈrakasam|he ÈbhÈya maddamÈno 
loke atirocati daddallati yathÈ. Tatheva tathÈ eva tvaÑ -pa-. 
 
 325-7. Udake jÈtÈ udake saÑvaÉÉhÈ kumudÈ mandÈlakÈ ca bah| 
sa~khÈbhikkantÈ toyena udakena kaddamakalalena ca upalimpanti allÊyanti 
yathÈ, tatheva bahukÈ sattÈ aparimÈÓÈ sattÈ loke jÈtÈ saÑvaÉÉhÈ rÈgena ca 
dosena ca aÔÔitÈ bandhitÈ vir|hare viruhanti. Kaddame kumudaÑ yathÈ 
viruhati saÒjÈyati. KesarÊti padumaÑ. 
 
 329-30. RammakemÈseti kattikamÈse “komudiyÈ cÈtumÈsiniyÈ”ti 
vuttattÈ. VÈrijÈ padumapupphÈdayo bah| pupphÈ pupphanti vikasanti, taÑ 
mÈsaÑ taÑ kattikamÈsaÑ nÈtivattanti vÈrijÈti sambandho. Samayo 
pupphanÈya soti so kattikamÈso pupphanÈya vikasanÈya samayo kÈloti 
attho. YathÈ pupphanti tatheva tvaÑ Sakyaputta pupphito vikasito asi. 
Pupphito te vimuttiyÈti te tuyhaÑ sissÈ katasambhÈrÈ bhikkh| vimuttiyÈ 
arahattaphalaÒÈÓena pupphito vikasito. YathÈ vÈrijaÑ padumaÑ 
pupphanasamayaÑ nÈtikkamati, tathÈ te sÈsanaÑ ovÈdÈnusÈsaniÑ 
nÈtivattanti nÈtikkamantÊti attho. 
 
 333-4. YathÈpi selo himavÈti himavÈ nÈma selamayapabbato. 
SabbapÈÓinaÑ sabbesaÑ byÈdhitÈnaÑ sattÈnaÑ osadho osadhavanto 
sabbanÈgÈnaÑ sabba-asurÈnaÑ sabbadevÈnaÒca Èlayo agÈrabh|to yathÈ, 
tatheva tvaÑ mahÈvÊra sabbapÈÓinaÑ jarÈbyÈdhimaraÓÈdÊhi pamocanato 
osadho viya. YathÈ so himavÈ nÈgÈdÊnaÑ Èlayo, 
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tathÈ tevijjÈya ca chaÄabhiÒÒÈya ca iddhiyÈ ca pÈramiÑ pariyosÈnaÑ gatÈ 
pattÈ tuvaÑ nissÈya vasantÊti sambandho. HeÔÔhÈ vÈ upari vÈ upamÈ-
upameyyavasena gÈthÈnaÑ sambandhanayÈ suviÒÒeyyÈva. 
 
 342. ŒsayÈnusayaÑ ÒatvÈti ettha Èsayoti ajjhÈsayo cariyÈ, anusayoti 
thÈmagatakileso. “AyaÑ rÈgacarito ayaÑ dosacarito ayaÑ mohacarito”ti-
ÈdinÈ ÈsayaÒca anusayaÑ kilesapavattiÒca jÈnitvÈti attho. IndriyÈnaÑ 
balÈbalanti saddhindriyÈdÊnaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ tikkhindriyo 
mudindriyo svÈkÈro dvÈkÈro suviÒÒÈpayo duviÒÒÈpayoti evaÑ balÈbalaÑ 
jÈnitvÈ. BhabbÈbhabbe viditvÈnÈti “mayÈ desitaÑ dhammaÑ paÔivijjhituÑ 
ayaÑ puggalo bhabbo samattho ayaÑ puggalo abhabbo”ti viditvÈ 
paccakkhaÑ katvÈ bhante sabbaÒÒu tvaÑ cÈtuddÊpikamahÈmegho viya 
dhammadesanÈsÊhanÈdena abhÊtanÈdena gajjasi sakalaÑ cakkavÈÄaÑ 
ekaninnÈdaÑ karosi. 
 
 343-4. CakkavÈÄapariyantÈti samantÈ cakkavÈÄagabbhaÑ p|retvÈ parisÈ 
nisinnÈ bhaveyya. Te evaÑ nisinnÈ nÈnÈdiÔÔhÊ anekadassanagÈhino 
vivadamÈnÈ dveÄhakajÈtÈ vivadanti, taÑ tesaÑ vimaticchedanÈya 
dubuddhichindanatthÈya sabbesaÑ sattÈnaÑ cittamaÒÒÈya cittÈcÈraÑ ÒatvÈ 
opammakusalo upamÈ-upameyyesu dakkho tvaÑ Muni ekaÑ paÒhaÑ 
kathentova ekeneva paÒhakathanena sakalacakkavÈÄagabbhe nisinnÈnaÑ 
pÈÓÊnaÑ vimatiÑ saÑsayaÑ chindasi nikka~khaÑ karotÊti attho. 
 
 345. UpadisasadisehevÈ1ti ettha udakassa upari dissanti pÈkaÔÈ hontÊti 
upadisÈ, sevÈlÈ. Upadisehi sadisÈ upadisasadisÈ, manussÈ. YathÈ hi upadisÈ 
sevÈlÈ udakaÑ adissamÈnaÑ katvÈ tassupari pattharitvÈ ÔhitÈ honti, tathÈ 
vasudhÈ pathavÊ tehi upadisasadisehi eva manussehi nirantaraÑ pattharitvÈ 
Ôhitehi p|ritÈ bhaveyya. Te sabbeva pathaviÑ p|retvÈ ÔhitÈ manussÈ 
paÒjalikÈ sirasi aÒjaliÑ paggahitÈ kittayuÑ LokanÈyakaÑ LokanÈyakassa 
Buddhassa guÓaÑ katheyyuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Upatissasadiseheva (PÈÄiyaÑ) 
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 346. Te sabbe devamanussÈ kappaÑ vÈ sakalaÑ kappaÑ kittayantÈ 
guÓaÑ kathentÈpi nÈnÈvaÓÓehi nÈnappakÈrehi guÓehi kittayuÑ. TathÈpi te 
sabbe parimetuÑ guÓapamÈÓaÑ kathetuÑ na pappeyyuÑ na 
sampÈpuÓeyyuÑ na sakkuÓeyyuÑ. Appameyyo TathÈgato 
SammÈsambuddho aparimeyyo guÓÈtireko. Etena guÓamahantataÑ dÊpeti. 
 
 347. Sakena thÈmena attano balena heÔÔhÈ upamÈ-upameyyavasena Jino 
jitakileso Buddho mayÈ kittito thomito yathÈ ahosi, evameva sabbe 
devamanussÈ kappakoÔÊpi1 kappakoÔisatepi kittentÈ pakittayuÑ katheyyunti 
attho. 
 
 348. Punapi guÓÈnaÑ appamÈÓataÑ dÊpetuÑ sace hi koci devo vÈti-
ÈdimÈha. P|ritaÑ parikaÉÉheyyÈti mahÈsamudde p|rita-udakaÑ samantato 
ÈkaÉÉheyya. So puggalo vighÈtaÑ dukkhameva labheyya pÈpuÓeyyÈti attho. 
 
 350. Vattemi JinasÈsananti Jinena bhÈsitaÑ sakalaÑ piÔakattayaÑ 
vattemi pavattemi rakkhÈmÊti attho. DhammasenÈpatÊti dhammena paÒÒÈya 
Bhagavato catuparisasa~khÈtÈya parisÈya pati padhÈnoti DhammasenÈpati. 
Sakyaputtassa Bhagavato sÈsane ajja imasmiÑ vattamÈnakÈle 
cakkavattiraÒÒo jeÔÔhaputto viya sakalaÑ BuddhasÈsanaÑ pÈlemÊti attho. 
 
 352-3. Attano saÑsÈraparibbhamaÑ dassento yo koci manujo bhÈranti-
ÈdimÈha. Yo koci manujo mÈnuso bhÈraÑ sÊsabhÈraÑ matthake sÊse 
ÔhapetvÈ dhÈreyya vaheyya, sadÈ sabbakÈlaÑ so manujo tena bhÈrena 
dukkhito pÊÄito abhibh|to assa bhaveyya. BhÈro bharitabhÈro bharito atÊva 
bhÈrito. TathÈ tena pakÈrena ahaÑ rÈgaggidosaggimohaggisa~khÈtehi tÊhi 
aggÊhi ÉayhamÈno giriÑ uddharito yathÈ MahÈmerupabbataÑ uddharitvÈ 
ukkhipitvÈ sÊse Ôhapito bhavabhÈrena bhavasaÑsÈruppattibhÈrena bharito 
dukkhito bhavesu saÑsariÑ paribbhaminti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. KappakoÔiÑ (SÊ) 
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 354. Oropito ca me bhÈroti idÈni pabbajitakÈlato paÔÔhÈya so 
bhavabhÈro mayÈ oropito nikkhitto. BhavÈ ugghÈÔitÈ mayÈti sabbe nava 
bhavÈ mayÈ viddhaÑsitÈ. Sakyaputtassa Bhagavato sÈsane yaÑ karaÓÊyaÑ 
kattabbaÑ maggapaÔipÈÔiyÈ kilesaviddhaÑsanakammaÑ atthi, taÑ sabbaÑ 
mayÈ katanti attho. 
 
 355. Puna attano visesaÑ dassento yÈvatÈ BuddhakhettamhÊti-ÈdimÈha. 
Tattha yÈvatÈ yattake dasasahassacakkavÈÄasa~khÈte Buddhakhette 
Sakyapu~gavaÑ SakyakulajeÔÔhakaÑ BhagavantaÑ ÔhapetvÈ avasesasattesu 
kocipi paÒÒÈya me mayÈ samo natthÊti dÊpeti. TenÈha “ahaÑ aggomhi 
paÒÒÈya, sadiso me na vijjatÊ”ti. 
 
 356. Puna attano ÈnubhÈvaÑ pakÈsento samÈdhimhÊtyÈdimÈha. TaÑ 
suviÒÒeyyameva. 
 
 360. JhÈnavimokkhÈnakhippapaÔilÈbhÊti paÔhamajjhÈnÈdÊnaÑ jhÈnÈnaÑ 
lokato vimuccanato “vimokkhan”ti sa~khaÑ gatÈnaÑ aÔÔhannaÑ 
lokuttaravimokkhÈnaÒca khippalÈbhÊ sÊghaÑ pÈpuÓÈtÊti attho. 
 
 362. EvaÑ mahÈnubhÈvassÈpi attano sabrahmacÈrÊsu 
gÈravabahumÈnataÑ pakÈsento uddhatavisovÈti-ÈdimÈha. Tattha 
uddhataviso uppÈÔitaghoraviso sappo iva chinnavisÈÓova chinnitasi~go 
usabho iva ahaÑ idÈni nikkhittamÈnadappova 
chaÉÉitagottamadÈdimÈnadappova gaÓaÑ saÑghassa santikaÑ 
garugÈravena ÈdarabahumÈnena upemi upagacchÈmi. 
 
 363. idÈni attano paÒÒÈya mahattataÑ pakÈsento yadir|pinÊti-ÈdimÈha. 
Evar|pÈ me mahatÊ paÒÒÈ ar|pinÊ samÈnÈ yadi r|pinÊ bhaveyya, tadÈ me 
mama paÒÒÈ vasupatÊnaÑ pathavissarÈnaÑ rÈj|naÑ sameyya samÈ 
bhaveyyÈti adhippÈyo. EvaÑ attano paÒÒÈya mahattabhÈvaÑ dassetvÈ tato 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓena pubbe kammaÑ saritvÈ AnomadassissÈti-
ÈdimÈha. Tattha Anomadassissa Bhagavato mayÈ katÈya ÒÈÓathomanÈya 
phalaÑ etaÑ mama paÒÒÈmahattanti attho. 
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 364. PavattitaÑ dhammacakkanti ettha cakkasaddo panÈyaÑ 
“catucakkayÈnan”ti-ÈdÊsu vÈhane vattati. “Pavattite ca pana BhagavatÈ 
dhammacakke”ti-ÈdÊsu1 desanÈyaÑ. “CakkaÑ vattaya sabbapÈÓinan”ti-
ÈdÊsu2 dÈnamayapuÒÒakiriyÈyaÑ. “CakkaÑ vatteti ahorattan”ti-ÈdÊsu 
iriyÈpathe. “IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake”ti-ÈdÊsu3 
khuracakke. “RÈjÈ cakkavattÊ cakkÈnubhÈvena vattanako”ti-ÈdÊsu4 
ratanacakke. Idha panÈyaÑ desanÈyaÑ. TÈdinÈ tÈdiguÓasamannÈgatena 
Sakyaputtena Gotamasambuddhena pavattitaÑ desitaÑ 
piÔakattayasa~khÈtaÑ dhammacakkaÑ ahaÑ sammÈ aviparÊtena anuvattemi 
anugantvÈ vattemi, desemi desanaÑ karomi. IdaÑ anuvattanaÑ desitassa 
anugantvÈ pacchÈ desanaÑ purimabuddhÈnaÑ katÈya ÒÈÓathomanÈya 
phalanti sambandho. 
 
 365. Tato sappuris|panissayayonisomanasikÈrÈdipuÒÒaphalaÑ dassento 
mÈ me kadÈci pÈpicchoti-ÈdimÈha. Tattha pÈpiccho lÈmakÈya icchÈya 
samannÈgato pÈpacÈrÊ puggalo ca ÔhÈnanisajjÈdÊsu, vattapaÔivattakaraÓe 
kusÊto ca jhÈnasamÈdhimaggabhÈvanÈdÊsu hÊnavÊriyo ca 
ganthadhuravipassanÈdhuravirahitattÈ appassuto ca ÈcariyupajjhÈyÈdÊsu 
ÈcÈravirahitattÈ anÈcÈro ca puggalo kadÈci kÈle katthaci ÔhÈne me mayÈ 
saha sameto samÈgato mÈ ahu mÈ bhavat|ti sambandho. 
 
 366. Bahussutoti pariyattipaÔivedhavasena duvidho bahussuto ca 
puggalo. MedhÈvÊti medhÈya paÒÒÈya samannÈgato ca. SÊlesu susamÈhitoti 
catupÈrisuddhisÊlamaggasampayuttasÊla-aÔÔha~guposathasÊlÈdÊsu suÔÔhu Èhito 
Ôhapitacitto ca. CetosamathÈnuyuttoti cittassa ekÊbhÈvamanuyutto ca 
puggalo. Api muddhani tiÔÔhatu evar|po puggalo mayhaÑ muddhani sirasi 
api tiÔÔhat|ti attho.  
 
 367. Attano laddhaphalÈnisaÑsaÑ vatvÈ tatthaÒÒe niyojento taÑ vo 
vadÈmi bhaddanteti-ÈdimÈha. TaÑ suviÒÒeyyameva. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 17; SaÑ 3.371 piÔÔhesu. 2. Khu 5. 173 piÔÔhe. 
 3. Khu 5. 24. 132 piÔÔhesu. 4. Khu 1. 205; DÊ 1. 83 piÔÔhesu. 
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 368-9. Yamahanti yaÑ AssajittheraÑ ahaÑ paÔhamaÑ Èdimhi disvÈ 
sotÈpattimaggapaÔilÈbhena sakkÈyadiÔÔhÈdÊnaÑ kilesÈnaÑ pahÊnattÈ vimalo 
malarahito ahuÑ ahosi, so Assajitthero me mayhaÑ Ècariyo 
lokuttaradhammasikkhÈpako ahuÑ. AhaÑ tassa savanÈya anusÈsanena ajja 
DhammasenÈpati ahuÑ. Sabbattha sabbesu guÓesu pÈramiÑ patto 
pariyosÈnaÑ patto anÈsavo nikkileso viharÈmi. 
 
 370. Attano Ècariye sagÈravaÑ dassento yo me Ècariyoti-ÈdimÈha. Yo 
Assaji nÈma thero Satthu sÈvako me mayhaÑ Ècariyo Èsi ahosi, so thero 
yassaÑ disÈyaÑ yasmiÑ disÈbhÈge vasati, ahaÑ taÑ disÈbhÈgaÑ ussÊsamhi 
sÊsuparibhÈge karomÊti sambandho. 
 
 371. Tato attano ÔhÈnantarappattabhÈvaÑ dassento mama kammanti-
ÈdimÈha. Gotamo BhagavÈ Sakyapu~gavo Sakyakulaketu 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena mama pubbe katakammaÑ saritvÈna ÒatvÈ 
bhikkhusaÑghamajjhe nisinno aggaÔÔhÈne aggasÈvakaÔÔhÈne maÑ ÔhapesÊti 
sambandho. 
 
 374. AtthapaÔisambhidÈ dhammapaÔisambhidÈ niruttipaÔisambhidÈ 
paÔibhÈnapaÔisambhidÈti imÈ catasso paÔisambhidÈ ca, tÈsaÑ bhedo 
paÔisambhidÈmagge1 vuttoyeva. Catumaggacatuphalavasena vÈ 
r|pÈr|pajhÈnavasena vÈ aÔÔha vimokkhÈ saÑsÈravimuccanadhammÈ ca 
iddhividhÈdayo cha abhiÒÒÈyo ca sacchikatÈ paccakkhaÑ katÈ. KataÑ 
Buddhassa sÈsananti Buddhassa anusiÔÔhi ovÈdasa~khÈtaÑ sÈsanaÑ kataÑ 
arahattamaggaÒÈÓena nipphÈditanti attho. 

 ItthaÑ sudanti ettha itthanti nidassanatthe nipÈto, iminÈ pakÈrenÈti 
attho. Tena sakalasÈriputtÈpadÈnaÑ nidasseti. Sudanti padap|raÓe nipÈto. 
ŒyasmÈti garugÈravÈdhivacanaÑ. SÈriputtoti mÈtu nÈmavasena 
katanÈmadheyyo thero. ImÈ gÈthÈyoti imÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 85; Abhi 2. 307 piÔÔhesu. 
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sakalÈ SÈriputtattherÈpadÈnagÈthÈyo abhÈsi kathesi. Itisaddo 
parisamÈpanatthe nipÈto, sakalaÑ SÈriputtÈpadÈnaÑ niÔÔhitanti attho. 

SÈriputtatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-2. MahÈmoggallÈnatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 AnomadassÊ BhagavÈtyÈdikaÑ Èyasmato MoggallÈnattherassa 
apadÈnaÑ. AyaÒca thero purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Anomadassissa bhagavato kÈleti-Èdi 
SÈriputtattherassa DhammasenÈpatino vatthumhi vuttameva. Thero hi 
pabbajitadivasato paÔÔhÈya sattame divase MagadharaÔÔhe 
KallavÈlagÈmakaÑ upanissÈya samaÓadhammaÑ karonto thinamiddhe 
okkamante SatthÈrÈ “MoggallÈna mÈ tuccho tava vÈyÈmo”ti-ÈdinÈ1 
saÑvejito thinamiddhaÑ vinodetvÈ BhagavatÈ vuccamÈnaÑ 
dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ suÓanto eva vipassanÈpaÔipÈÔiyÈ uparimaggattayaÑ 
adhigantvÈ aggaphalakkhaÓe sÈvakaÒÈÓassa matthakaÑ pÈpuÓi. 
 
 375. EvaÑ dutiyasÈvakabhÈvaÑ patvÈ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈnatthero 
attano pubbakammaÑ saritvÈ somanassavasena pubbacariyaÑ apadÈnaÑ 
pakÈsento AnomadassÊ BhagavÈti-ÈdimÈha. Tattha na omaÑ alÈmakaÑ 
dassanaÑ passanaÑ assÈti AnomadassÊ. Tassa hi 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitasarÊrattÈ sakalaÑ divasaÑ sakalaÑ 
mÈsaÑ sakalaÑ saÑvaccharaÑ saÑvaccharasatasahassampi passantÈnaÑ 
devamanussÈnaÑ atittikaraÑ dassananti, AnomaÑ alÈmakaÑ nibbÈnaÑ 
dassanasÊloti vÈ “AnomadassÊ”ti laddhanÈmo BhÈgyavantatÈdÊhi kÈraÓehi 
BhagavÈ. LokajeÔÔhoti sakalasattalokassa jeÔÔho padhÈno. ŒsabhasadisattÈ 
Èsato, narÈnaÑ Èsabho NarÈsabho. So LokajeÔÔho NarÈsabho AnomadassÊ 
BhagavÈ devasaÑghapurakkhato devasam|hehi parivÈrito. Himavantamhi 
vihÈsÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 461 CapalÈyamÈnasutte. 
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 376. YadÈ dutiyasÈvakabhÈvÈya dutiyavÈre patthanaÑ akÈsi, tadÈ 
nÈmena VaruÓo nÈma ahaÑ nÈgarÈjÈ hutvÈ nibbatto ahosinti attho. Tena 
vuttaÑ “VaruÓo nÈma nÈmena, nÈgarÈjÈ ahaÑ tadÈ”ti. KÈmar|pÊti 
yadicchitakÈmanimmÈnasÊlo. VikubbÈmÊti vividhaÑ iddhivikubbanaÑ 
karomi. MahodadhinivÈsahanti maÒjerikÈ nÈgÈ, bh|migatÈ nÈgÈ, 
pabbataÔÔhÈ nÈgÈ, ga~gÈvaheyyÈ nÈgÈ, sÈmuddikÈ nÈgÈti imesaÑ nÈgÈnaÑ 
antare sÈmuddikanÈgo ahaÑ mahodadhimhi samudde nivÈsiÑ, vÈsaÑ 
kappesinti attho. 
 
 377. Sa~gaÓiyaÑ gaÓaÑ hitvÈti niccaparivÈrabh|taÑ sakaparivÈraÑ 
nÈgasam|haÑ hitvÈ vinÈ hutvÈ. T|riyaÑ paÔÔhapesahanti ahaÑ t|riyaÑ 
paÔÔhapesiÑ, vajjÈpesinti attho. SambuddhaÑ parivÈretvÈti 
AnomadassisambuddhaÑ samantato sevamÈnÈ accharÈ nÈgamÈÓavikÈ 
vÈdesuÑ dibbavÈdehi gÊtÈ vÈkyÈdÊhi vÈdesuÑ laddhÈnur|pato vajjesuÑ 
tadÈti attho. 
 
 378. VajjamÈnesu t|res|ti manussanÈgat|riyesu paÒca~gikesu 
vajjamÈnesu. DevÈ t|rÈni vajjayunti CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ dibbat|riyÈni 
vajjiÑsu vÈdesunti attho. UbhinnaÑ saddaÑ sutvÈnÈti ubhinnaÑ 
devamanussÈnaÑ bherisaddaÑ sutvÈ. TilokagarusamÈnopi Buddho 
sampabujjhatha jÈnÈti suÓÈtÊti attho. 
 
 379. NimantetvÈna Sambuddhanti sasÈvakasaÑghaÑ SambuddhaÑ 
svÈtanÈya nimantetvÈ parivÈretvÈ. Sakabhavananti attano nÈgabhavanaÑ 
upÈgamiÑ. GantvÈ ca ÈsanaÑ paÒÒapetvÈnÈti 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnakuÔimaÓÉapasayananisÊdanaÔÔhÈnÈni paÒÒÈpetvÈ 
sajjetvÈti attho. KÈlamÈrocayiÑ ahanti evaÑ katapubbavidhÈno ahaÑ “kÈlo 
bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti kÈlaÑ ÈrocayiÑ viÒÒÈpesiÑ. 
 
 380. KhÊÓÈsavasahassehÊti tadÈ so BhagavÈ arahantasahassehi parivuto 
LokanÈyako sabbÈ disÈ obhÈsento me bhavanaÑ upÈgami sampattoti attho. 
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 381. Attano BhavanaÑ paviÔÔhaÑ bhagavantaÑ bhojanÈkÈraÑ1 
dassento upaviÔÔhaÑ mahÈvÊranti-ÈdimÈha. TaÑ suviÒÒeyyameva. 
 
 386. OkkÈkakulasambhavoti OkkÈkaraÒÒo paramparÈgatarÈjakule 
uppanno sakalajambudÊpe pÈkaÔarÈjakule uppanno vÈ gottena gottavasena 
Gotamo nÈma SatthÈ manussaloke bhavissati. 
 
 388. So pacchÈ pabbajitvÈnÈti so nÈgarÈjÈ pacchÈ pacchimabhave 
kusalam|lena puÒÒasambhÈrena codito uyyojito sÈsane pabbajitvÈ 
Gotamassa Bhagavato dutiyo aggasÈvako hessatÊti byÈkaraÓamakÈsi. 
 
 389. ŒraddhavÊriyoti ÔhÈnanisajjÈdÊsu iriyÈpathesu vÊriyavÈ. Pahitattoti 
nibbÈne pesitacitto. IddhiyÈ pÈramiÑ gatoti “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ iddhimantÈnaÑ yadidaÑ MahÈmoggallÈno”ti 
adhiÔÔhÈniddhivikubbaniddhikammavipÈkajiddhi-ÈdÊsu pÈramiÑ 
pariyosÈnaÑ gato patto. SabbÈsaveti È samantato savanato pavattanato 
“ÈsavÈ”ti laddhanÈme kÈmabhavadiÔÔhi-avijjÈdhamme sabbe pariÒÒÈya 
samantato aÒÒÈya jÈnitvÈ pajahitvÈ anÈsavo nikkileso. NibbÈyissatÊti 
kilesakhandhaparinibbÈnena nibbÈyissatÊti sambandho. 
 
 390. EvaÑ thero attano puÒÒavasena laddhabyÈkaraÓaÑ vatvÈ puna 
pÈpacariyaÑ pakÈsento pÈpamittopanissÈyÈti-ÈdimÈha. Tattha pÈpamitte 
pÈpake lÈmake mitte upanissÈya nissaye katvÈ tehi saÑsaggo hutvÈti attho. 

 TatrÈyamanupubbÊ kathÈ–ekasmiÑ samaye titthiyÈ sannipatitvÈ 
mantesuÑ “jÈnÈthÈvuso kena kÈraÓena samaÓassa Gotamassa lÈbhasakkÈro 
mahÈ hutvÈ nibbatto”ti. Na jÈnÈma, tumhe pana na jÈnÈthÈti. Œma jÈnÈma–
MoggallÈnaÑ nÈma ekaÑ bhikkhuÑ nissÈya 
______________________________________________________________ 
 1. BhojÈpanÈkÈraÑ (SÊ, I) 2. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
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uppanno. So hi devalokaÑ gantvÈ devatÈhi katakammaÑ pucchitvÈ ÈgantvÈ 
manussÈnaÑ kathesi “idaÑ nÈma katvÈ evar|paÑ sampattiÑ labhantÊ”ti. 
Niraye nibbattÈnampi kammaÑ pucchitvÈ ÈgantvÈ manussÈnaÑ kathesi 
“idaÑ nÈma katvÈ evar|paÑ dukkhaÑ anubhavantÊ”ti. ManussÈ tassa 
kathaÑ sutvÈ mahantaÑ lÈbhasakkÈraÑ abhiharanti. Sace taÑ mÈretuÑ 
sakkhissÈma, so lÈbhasakkÈro amhÈkaÑ nibbattissati, attheso upÈyoti sabbe 
ekacchandÈ hutvÈ “yaÑkiÒci katvÈ taÑ mÈressÈmÈ”ti attano upaÔÔhÈke 
samÈdapetvÈ kahÈpaÓasahassaÑ labhitvÈ purisaghÈtake core pakkosÈpetvÈ 
“MahÈmoggallÈnatthero nÈma samaÓassa Gotamassa sÈvako KÈÄasilÈyaÑ 
vasati, tumhe tattha gantvÈ taÑ mÈrethÈ”ti tesaÑ taÑ sahassaÑ adaÑsu. 
CorÈ dhanalÈbhena1 sampaÔicchitvÈ “theraÑ mÈressÈmÈ”ti gantvÈ tassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ parivÈresuÑ. Thero tehi parikkhittabhÈvaÑ ÒatvÈ 
kuÒchikacchiddena nikkhamitvÈ pakkÈmi. CorÈ taÑ divasaÑ theraÑ adisvÈ 
punekadivasaÑ tassa vasanaÔÔhÈnaÑ parikkhipiÑsu. Thero ÒatvÈ 
kaÓÓikÈmaÓÉalaÑ bhinditvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. EvaÑ te paÔhamamÈsepi 
majjhimamÈsepi theraÑ gahetuÑ nÈsakkhiÑsu. PacchimamÈse pana 
sampatte thero attanÈ katakammassa ÈkaÉÉhanabhÈvaÑ ÒatvÈ na apagacchi. 
CorÈ taÑ paharantÈ taÓÉulakamattÈni aÔÔhÊni karontÈ bhindiÑsu. Atha naÑ 
“mato”ti saÒÒÈya ekasmiÑ gumbapiÔÔhe khipitvÈ pakkamiÑsu. 

 Thero “SatthÈraÑ passitvÈ vanditvÈva “parinibbÈyissÈmÊ”ti attabhÈvaÑ 
jhÈnaveÔhanena veÔhetvÈ ÈkÈsena Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
“bhante parinibbÈyissÈmÊ”ti Èha. “ParinibbÈyissasi MoggallÈnÈ”ti. Œma 
bhanteti. Kattha gantvÈ parinibbÈyissasÊti. KÈÄasilÈpadesaÑ bhanteti. Tena 
hi MoggallÈna mayhaÑ dhammaÑ kathetvÈ yÈhi. TÈdisassa hi me sÈvakassa 
na dÈni dassanaÑ atthÊti. So “evaÑ karissÈmi bhante”ti SatthÈraÑ vanditvÈ 
ÈkÈsaÑ uppatitvÈ SÈriputtatthero viya parinibbÈnadivase nÈnappakÈrÈ 
iddhiyo katvÈ dhammaÑ kathetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ KÈÄasilÈpadesaÑ 
gantvÈ parinibbÈyi. “TheraÑ kira corÈ mÈresun”ti ayaÑ kathÈ 
sakalajambudÊpe patthari. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhanalobhena (SÊ, I) 
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 RÈjÈ AjÈtasattu core pariyesanatthÈya carapurise payojesi. Tesu coresu 
surÈpÈne suraÑ pivantesu1 maddesu eko ekassa piÔÔhiÑ paharitvÈ pÈtesi. So 
taÑ santajjento “ambho dubbinÊta tvaÑ kasmÈ me piÔÔhiÑ paharitvÈ pÈtesi, 
kiÑ pana are duÔÔhacora2 tayÈ MahÈmoggallÈnatthero paÔhamaÑ pahato”ti 
Èha. KiÑ pana tvaÑ mayÈ paÔhamaÑ pahatabhÈvaÑ na jÈnÈsÊti. EvaÑ 
etesaÑ “mayÈ pahato, mayÈ pahato”ti vadantÈnaÑ sutvÈ te carapurisÈ sabbe 
te core gahetvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ te core pakkosÈpetvÈ pucchi “tumhehi 
thero mÈrito”ti. Œma devÈti. Kehi tumhe uyyojitÈti. NaggasamaÓehi devÈti. 
RÈjÈ paÒcasate naggasamaÓe gÈhÈpetvÈ paÒcasatehi corehi saddhiÑ 
rÈja~gaÓe nÈbhipamÈÓesu ÈvÈÔesu nikhaÓÈpetvÈ palÈlehi paÔicchÈdetvÈ 
aggiÑ dÈpesi. Atha nesaÑ jhÈmabhÈvaÑ jÈnitvÈ ayana~galehi kasÈpetvÈ 
sabbe khaÓÉÈkhaÓÉaÑ kÈrÈpesi. TadÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “MahÈmoggallÈnatthero attano ananur|pamaraÓaÑ patto”ti. 
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti 
pucchitvÈ “imÈya nÈma bhante”ti vutte “MoggallÈnassa bhikkhave imasseva 
attabhÈvassa ananur|paÑ maraÓaÑ, pubbe pana tena katakammassa 
anur|pamevÈ”ti vatvÈ “kiÑ panassa bhante pubbakamman”ti puÔÔho taÑ 
vitthÈretvÈ kathesi.  

 AtÊte bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ eko kulaputto sayameva 
koÔÔanapacanÈdÊni karonto mÈtÈpitaro paÔijaggi. Athassa mÈtÈpitaro “tÈta 
tvaÑ ekakova gehe ca araÒÒe ca kammaÑ karonto kilamasi, ekaÑ te 
kumÈrikaÑ ÈnessÈmÈ”ti vatvÈ “ammatÈtÈ yÈva tumhe jÊvatha, tÈva vo 
sahatthÈ upaÔÔhahissÈmÊ”ti tena paÔikkhittÈpi punappunaÑ yÈcitvÈ 
kumÈrikaÑ ÈnesuÑ. SÈ katipÈhameva te upaÔÔhahitvÈ pacchÈ tesaÑ 
dassanamapi anicchantÊ “na sakkÈ tava mÈtÈpit|hi saddhiÑ ekaÔÔhÈne 
vasitun”ti ujjhÈyitvÈ tasmiÑ attano kathaÑ aggaÓhante tassa bahigatakÈle 
makacivÈkakhaÓÉÈni ca yÈgupheÓake ca gahetvÈ tattha tattha ÈkiritvÈ 
tenÈgantvÈ “kiÑ idan”ti puÔÔhÈ 
______________________________________________________________ 
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“imesaÑ mahallaka-andhÈnaÑ etaÑ kammaÑ, sabbaÑ gehaÑ kiliÔÔhÈ 
karontÈ vicaranti, na sakkÈ etehi saddhiÑ ekaÔÔhÈne vasitun”ti evaÑ tÈya 
punappunaÑ kathiyamÈnÈya evar|popi p|ritapÈramÊ satto mÈtÈpit|hi 
saddhiÑ bhijji, so “hotu, jÈnissÈmi nesaÑ kattabbakamman”ti te bhojetvÈ 
“ammatÈtÈ asukaÔÔhÈne nÈma tumhÈkaÑ ÒÈtakÈ ÈgamanaÑ paccÈsÊsanti, 
tattha gamissÈmÈ”ti te yÈnakaÑ ÈropetvÈ ÈdÈya gacchanto aÔavimajjhaÑ 
pattakÈle “tÈta rasmiyo gaÓhatha, goÓÈ daÓÉasaÒÒÈya gamissanti, imasmiÑ 
ÔhÈne corÈ vasanti, ahaÑ otaritvÈ carÈmÊ”ti pitu hatthe rasmiyo datvÈ 
otaritvÈ gacchanto saddaÑ parivattetvÈ corÈnaÑ uÔÔhitasaddamakÈsi. 
MÈtÈpitaro saddaÑ sutvÈ “corÈ uÔÔhitÈ”ti saÒÒÈya “tÈta corÈ uÔÔhitÈ, 
mahallakÈ mayaÑ, tvaÑ attÈnameva rakkhÈhÊ”ti ÈhaÑsu. So mÈtÈpitaro 
viravantepi corasaddaÑ karonto koÔÔetvÈ mÈretvÈ aÔaviyaÑ khipitvÈ 
paccÈgami. 

 SatthÈ idaÑ tassa pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhave MoggallÈno 
ettakaÑ kammaÑ katvÈ anekavassasatasahassÈni niraye paccitvÈ tÈva 
pakkÈvasesena attabhÈvasate evameva koÔÔetvÈ saÑcuÓÓo maraÓaÑ patto, 
evaÑ MoggallÈnena attano kammÈnur|pameva maraÓaÑ laddhaÑ. PaÒcahi 
corasatehi saddhiÑ paÒcatitthiyasatÈnipi mama puttaÑ appaduÔÔhaÑ 
dussetvÈ anur|pameva maraÓaÑ labhiÑsu. AppaduÔÔhesu hi padussanto 
dasahi kÈraÓehi anayabyasanaÑ pÈpuÓÈtiyevÈ”ti anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

  “Yo daÓÉena adaÓÉesu, appaduÔÔhesu dussati. 
  DasannamaÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ, khippameva nigacchati. 

  VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ, sarÊrassa va bhedanaÑ. 
  GarukaÑ vÈpi ÈbÈdhaÑ, cittakkhepaÑ va pÈpuÓe. 

  RÈjato vÈ upasaggaÑ, abbhakkhÈnaÑ va dÈruÓaÑ. 
  ParikkhayaÑ va ÒÈtÊnaÑ, bhogÈnaÑ va pabha~gunaÑ1. 
______________________________________________________________ 
 1. Pabha~guraÑ (SÊ) 
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  Athavassa agÈrÈni, aggi Éahati pÈvako. 
  KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ sopapajjatÊ”ti1. 
 
 393. Pavivekamanuyuttoti pakÈrena vivekaÑ ekÊbhÈvaÑ anuyutto 
yojito yuttappayutto. SamÈdhibhÈvanÈratoti paÔhamajjhÈnÈdibhÈvanÈya rato 
allÊno ca. SabbÈsave sakalakilese pariÒÒÈya jÈnitvÈ pajahitvÈ anÈsavo 
nikkileso viharÈmÊti sambandho. 
 
 394. IdÈni attano puÒÒasambhÈravasena pubbacaritassa phalaÑ 
dassento dharaÓimpi sugambhÊranti-ÈdimÈha. 

 TatrÈyamanupubbÊkathÈ–Buddhena coditoti SammÈsambuddhena 
codito uyyojito. BhikkhusaÑghassa pekkhatoti mahato bhikkhusaÑghassa 
passantassa. MigÈramÈtupÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayÊti PubbÈrÈme 
VisÈkhÈya mahÈ-upÈsikÈya kÈritaÑ sahassatthambhapaÔimaÓÉitaÑ 
mahÈpÈsÈdaÑ attano pÈda~guÔÔhena kampesiÑ. EkasmiÑ hi samaye 
PubbÈrÈme yathÈvuttapÈsÈde Bhagavati viharante sambahulÈ navakatarÈ 
bhikkh| uparipÈsÈde nisinnÈ SatthÈrampi acintetvÈ tiracchÈnakathaÑ 
kathetumÈraddhÈ, taÑ sutvÈ BhagavÈ te saÑvejetvÈ attano dhammadesanÈya 
bhÈjanabh|te kÈtukÈmo ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnattheraÑ Èmantesi 
“passasi tvaÑ MoggallÈna nave bhikkh| tiracchÈnakathamanuyutte”ti taÑ 
sutvÈ thero Satthu ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ abhiÒÒÈpÈdakaÑ ÈpokasiÓÈrammaÓaÑ 
catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya “pÈsÈdassa patiÔÔhitokÈsaÑ udakaÑ 
hot|”ti adhiÔÔhÈya pÈsÈdamatthake thupikaÑ pÈda~guÔÔhena pahari, pÈsÈdo 
onamitvÈ ekena passena aÔÔhÈsi. Punapi pahari, aparenapi passena aÔÔhÈsi. 
Te bhikkh| bhÊtÈ saÑviggÈ pÈsÈdassa patanabhayena tato nikkhamitvÈ 
Bhagavato samÊpe aÔÔhaÑsu. SatthÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ dhammaÑ 
desesi. TaÑ sutvÈ tesu keci sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, keci 
sakadÈgÈmiphale, keci anÈgÈmiphale, keci arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. 
SvÈyamattho pÈsÈdakampanasuttena2 dÊpetabbo. 
______________________________________________________________ 
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 VejayantapÈsÈdanti so VejayantapÈsÈdo TÈvatiÑsabhavane 
yojanasahassubbedho anekasahassaniyy|hak|ÔÈgÈrapaÔimaÓÉito 
devÈsurasa~gÈme asure jinitvÈ Sakke DevÈnaminde nagaramajjhe Ôhite 
uÔÔhito vijayantena nibbattattÈ “Vejayanto”ti laddhanÈmo pÈsÈdo, taÑ 
sandhÈyÈha “VejayantapÈsÈdan”ti, tampi ayaÑ thero pÈda~guÔÔhena 
kampeti. EkasmiÑ hi samaye BhagavantaÑ PubbÈrÈme viharantaÑ Sakko 
devarÈjÈ upasa~kamitvÈ taÓhÈsa~khayavimuttiÑ pucchi. Tassa BhagavÈ 
vissajjesi. So taÑ sutvÈ attamano pamudito abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
attano devalokameva gato. AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno evaÑ cintesi 
“ayaÑ Sakko BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ evar|paÑ 
gambhÊranibbÈnapaÔisaÑyuttaÑ paÒhaÑ pucchi, BhagavatÈ ca paÒho 
vissajjito, kiÑ nu kho jÈnitvÈ gato, udÈhu ajÈnitvÈ. Yann|nÈhaÑ devalokaÑ 
gantvÈ tamatthaÑ jÈneyyan”ti. So tÈvadeva TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ tamatthaÑ pucchi. Sakko dibbasampattiyÈ pamatto 
hutvÈ vikkhepaÑ akÈsi. Thero tassa saÑvegajananatthaÑ VejayantapÈsÈdaÑ 
pÈda~guÔÔhena kampesi. Tena vuttaÑ– 

  “Yo VejayantapÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 
  Iddhibalenupatthaddho, saÑvejesi ca devatÈ”ti1. 

 AyaÑ panattho–C|ÄataÓhÈsa~khayavimuttisuttena2 dÊpetabbo. 
KampitÈkÈro heÔÔhÈ vuttoyeva. “SakkaÑ so paripucchatÊ”ti1 yathÈvuttameva 
therassa taÓhÈsa~khayavimuttipucchaÑ sandhÈya vuttaÑ. TenÈha “apÈvuso 
jÈnÈsi3, taÓhakkhayavimuttiyo”ti. Tassa sakko viyÈkÈsi. IdaÑ therena 
pÈsÈdakampane kate saÑviggahadayena pamÈdaÑ pahÈya yoniso manasi 
karitvÈ paÒhassa byÈkatabhÈvaÑ sandhÈya vuttaÑ. SatthÈrÈ 
desitaniyÈmeneva hi so tadÈ kathesi. TenÈha “paÒhaÑ puÔÔho 
yathÈtathan”ti1. Tattha SakkaÑ so paripucchatÊti SakkaÑ DevarÈjaÑ 
MahÈmoggallÈnatthero SatthÈrÈ desitÈya taÓhÈsa~khayavimuttiyÈ 
sammadeva gahitabhÈvaÑ pucchi. AtÊtatthe hi idaÑ vattamÈnavacanaÑ. 
ApÈvuso jÈnÈsÊti3 Èvuso api jÈnÈsi, kiÑ jÈnÈsi. TaÓhakkhayavimuttiyoti1 
taÓhÈsa~khayavimuttiyo SatthÈrÈ tuyhaÑ desitÈ, tathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 414 piÔÔhe. 2. Ma 1. 318 piÔÔhe. 3. Api vÈsava jÈnÈsi, Ma 1. 414 piÔÔhe. 
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kiÑ jÈnÈsÊ”ti pucchati. TaÓhakkhayavimuttiyoti vÈ 
taÓhÈsa~khayavimuttisuttassa desanaÑ pucchati. 

 BrahmÈnanti MahÈbrahmÈnaÑ. SudhammÈyÈbhito sabhanti1 
SudhammÈya sabhÈya. AyaÑ pana Brahmaloke sudhammÈ sabhÈ, na 
TÈvatiÑsabhavane. SudhammÈsabhÈvirahito devaloko nÈma natthi. “AjjÈpi 
te Èvuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ah|”ti imaÑ BrahmalokaÑ upagantuÑ 
samattho natthi koci samaÓo vÈ brahmaÓo vÈ, Satthu idhÈgamanato pubbe 
yÈ tuyhaÑ diÔÔhi ahosi, kiÑ ajjÈpi idÈnipi sÈ diÔÔhi na vigatÈti. Passasi 
vÊtivattantaÑ Brahmaloke pabhassaranti1 Brahmaloke vÊtipatantaÑ 
MahÈkappinamahÈkassapÈdÊhi sÈvakehi parivÈritassa tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ nisinnassa sasÈvakassa Bhagavato okÈsaÑ passasÊti attho. 
EkasmiÑ hi samaye BhagavÈ Brahmaloke SudhammÈya sabhÈya 
sannipatitvÈ sannisinnassa atthi nu kho koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
evaÑmahiddhiko, so idha ÈgantuÑ sakkuÓeyyÈ”ti cintentassa brahmuno 
cittamaÒÒÈya tattha gantvÈ brahmuno matthake ÈkÈse nisinno tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ obhÈsaÑ muÒcanto MahÈmoggallÈnÈdÊnaÑ ÈgamanaÑ cintesi. 
Saha cintanena tepi tattha gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ Satthu ajjhÈsayaÑ 
ÒatvÈ tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ paccekadisÈsu nisÊditvÈ obhÈsaÑ 
vissajjesuÑ. Sakalabrahmaloko ekobhÈso ahosi. SatthÈ brahmuno 
kallacittataÑ ÒatvÈ catusaccapakÈsanaÑ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne anekÈni brahmasahassÈni maggaphalesu patiÔÔhahiÑsu. 
TaÑ sandhÈya codento ajjÈpi te Èvuso sÈ diÔÔhÊti gÈthamÈha. AyaÑ panattho 
Bakabrahmasuttena2 dÊpetabbo. VuttaÑ hetaÑ3– 

EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa 
brahmuno evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “natthi 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ yo idha ÈgaccheyyÈ”ti. Atha kho BhagavÈ 
tassa brahmuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ 
puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ 

______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 414 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 144 piÔÔhÈdÊsu. 3. SaÑ 1. 146 piÔÔhÈdÊsu. 
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pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva Jetavane 

antarahito tasmiÑ Brahmaloke pÈturahosi. Atha kho BhagavÈ tassa 

brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ. 

Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “kahaÑ nu kho 

BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. Addasa kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 

BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 

brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 

disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, 

pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva Jetavane antarahito tasmiÑ 

Brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 

puratthimaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena 

nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato MahÈkassapassa etadahosi “kahaÑ nu kho 

BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. Addasa kho ÈyasmÈ MahÈkassapo 

BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 

brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ, tejodhÈtuÑ 

samÈpannaÑ, disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa-. Evameva 

Jetavane antarahito tasmiÑ Brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ 

MahÈkassapo dakkhiÓaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ 

palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato MahÈkappinassa etadahosi “kahaÑ nu kho 

BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. Addasa kho ÈyasmÈ MahÈkappino 

BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 

brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 

disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa-. Evameva Jetavane 

antarahito tasmiÑ 
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Brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkappino pacchimaÑ 
disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisÊdi 
tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato Anuruddhassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. Addasa kho ÈyasmÈ Anuruddho 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 
brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 
disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa-. Evameva Jetavane 
antarahito tasmiÑ Brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ 
Anuruddho uttaraÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ brahmÈnaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

  “AjjÈpi te Èvuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ahu. 
  Passasi vÊtivattantaÑ, Brahmaloke pabhassaran”ti. 

  Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi, yÈ me diÔÔhi pure ahu. 
  PassÈmi vÊtivattantaÑ, Brahmaloke pabhassaraÑ. 
  SvÈhaÑ ajja kathaÑ vajjaÑ, ahaÑ niccomhi sassatoti. 

Atha kho BhagavÈ taÑ brahmÈnaÑ saÑvejetvÈ seyyathÈpi nÈma 
balavÈ puriso -pa-. Evameva tasmiÑ Brahmaloke antarahito Jetavane 
pÈturahosi. Atha kho so brahmÈ aÒÒataraÑ brahmapÈrisajjaÑ Èmantesi 
“ehi tvaÑ mÈrisa yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ evaÑ vadehi “atthi nu 
kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi tassa Bhagavato sÈvakÈ 
evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi bhavaÑ MoggallÈno 
Kassapo Kappino Anuruddho”ti. “EvaÑ mÈrisÈ”ti kho so 
brahmapÈrisajjo tassa brahmuno paÔissutvÈ yenÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
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MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “atthi nu kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi 
tassa Bhagavato sÈvakÈ evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi 
bhavaÑ MoggallÈno Kassapo Kappino Anuruddho”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno taÑ brahmapÈrisajjaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

  “TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈ”ti. 

Atha kho so brahmapÈrisajjo Èyasmato MahÈmoggallÈnassa 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ yena so brahmÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ brahmÈnaÑ etadavoca “ÈyasmÈ mÈrisa 
MahÈmoggallÈno evamÈha– 

  ‘TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈ’ti”– 

 Idamavoca so brahmapÈrisajjo. Attamano ca so brahmÈ tassa 
brahmapÈrisajjassa bhÈsitaÑ abhinandÊti1. 

 IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “ayaÑ panattho Bakabrahmasuttena 
dÊpetabbo”ti. 

 MahÈneruno k|Ôanti2 k|ÔasÊsena sakalameva SinerupabbatarÈjaÑ 
vadasi. Vimokkhena apassayÊti2 jhÈnavimokkhena nissayena abhiÒÒÈyena 
passayÊti adhippÈyo. Vananti2 JambudÊpaÑ. So hi vanabÈhullatÈya “vanan”ti 
vutto. TenÈha “jambumaÓÉassa issaro”ti. PubbavidehÈnanti2 
pubbavidehaÔÔhÈnaÒca pubbavidehanti attho. Ye ca bh|misayÈ narÈti2 
bh|misayÈ narÈ nÈma aparagoyÈna-uttarakurukÈ ca manussÈ. Te hi 
gehÈbhÈvato “bh|misayÈ”ti vuttÈ. Tepi sabbe apassayÊti sambandho. AyaÑ 
panattho Nandopanandadamanena dÊpetabbo3–ekasmiÑ kira samaye 
AnÈthapiÓÉiko gahapati Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ “sve bhante 
paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ mayhaÑ gehe bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti 
nimantetvÈ pakkÈmi. TaÑdivasaÒca Bhagavato pacc|sasamaye 
dasasahassilokadhÈtuÑ olokentassa Nandopanando 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 146 piÔÔhÈdÊsu. 2. Ma 1. 414 piÔÔhe. 3. Visuddhi-®Ôha 2. 27 piÔÔhÈdÊsu. 
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nÈma nÈgarÈjÈ ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ Ègacchi. BhagavÈ “ayaÑ nÈgarÈjÈ 
mayhaÑ ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ Ègacchati, kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento 
saraÓagamanassa upanissayaÑ disvÈ “ayaÑ micchÈdiÔÔhiko tÊsu ratanesu 
appasanno, ko nu kho imaÑ micchÈdiÔÔhito vimoceyyÈ”ti Èvajjento 
MahÈmoggallÈnattheraÑ addasa. Tato pabhÈtÈya rattiyÈ sarÊrapaÔijagganaÑ 
katvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “Œnanda paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
Èrocehi ‘TathÈgato devacÈrikaÑ gacchatÊ’ti”. TaÑdivasaÒca 
Nandopanandassa ÈpÈnabh|miÑ sajjayiÑsu. So dibbaratanapalla~ke 
dibbena setacchattena dhÈriyamÈno tividhanÈÔakehi ceva nÈgapariyÈya ca 
parivuto dibbabhÈjanesu upaÔÔhÈpita-annapÈnaÑ olokayamÈno nisinno hoti. 
Atha kho BhagavÈ yathÈ nÈgarÈjÈ passati, tathÈ katvÈ tassa 
vimÈnamatthakeneva paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ 
TÈvatiÑsadevalokÈbhimukho pÈyÈsi. 

 Tena kho pana samayena Nandopanandassa nÈgarÈjassa evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “ime hi nÈma muÓÉasamaÓakÈ 
amhÈkaÑ uparibhavanena devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ bhavanaÑ pavisantipi 
nikkhamantipi, na dÈni ito paÔÔhÈya imesaÑ amhÈkaÑ matthake 
pÈdapaÑsuÑ okirantÈnaÑ gantuÑdassÈmÊ”ti uÔÔhÈya SinerupÈdaÑ gantvÈ 
taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ SineruÑ sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ 
upari phaÓaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavanaÑ avakujjena phaÓena pariggahetvÈ 
adassanaÑ gamesi. 

 Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo BhagavantaÑ etadavoca “pubbe bhante 
imasmiÑ padese Ôhito SineruÑ passÈmi, SineruparibhaÓÉaÑ passÈmi, 
TÈvatiÑsaÑ passÈmi, VejayantaÑ passÈmi, Vejayantassa pÈsÈdassa 
uparidhajaÑ passÈmi. Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yaÑ etarahi neva 
SineruÑ passÈmi -pa- na Vejayantassa pÈsÈdassa uparidhajaÑ passÈmÊ”ti. 
AyaÑ RaÔÔhapÈla Nandopanando nÈma nÈgarÈjÈ tumhÈkaÑ kupito SineruÑ 
sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ upari phaÓena paÔicchÈdetvÈ 
andhakÈraÑ katvÈ Ôhitoti. Damemi naÑ bhanteti. Na BhagavÈ naÑ anujÈni. 
Atha kho ÈyasaÑ Bhaddiyo, ÈyasmÈ RÈhuloti anukkamena sabbepi bhikkh| 
uÔÔhahiÑsu. Na BhagavÈ anujÈni. 
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 AvasÈne MahÈmoggallÈnatthero “ahaÑ bhante damemi nan”ti Èha. 
“Damehi MoggallÈnÈ”ti BhagavÈ anujÈni. Thero attabhÈvaÑ vijahitvÈ 
mahantaÑ nÈgarÈjavaÓÓaÑ abhinimmitvÈ NandopanandaÑ 
cuddasakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ tassa phaÓamatthake attano phaÓaÑ 
ÔhapetvÈ SinerunÈ saddhiÑ abhinippÊÄesi. NÈgarÈjÈ dh|mÈyi. Theropi “na 
tuyhaÑyeva sarÊre dh|mo atthi, mayhampi atthÊ”ti dh|mÈyi. NÈgarÈjassa 
dh|mo theraÑ na bÈdhati, therassa pana dh|mo nÈgarÈjaÑ bÈdhati. Tato 
nÈgarÈjÈ pajjali, theropi “na tuyhaÑyeva sarÊre aggi atthi, mayhampi atthÊ”ti 
pajjali. NÈgarÈjassa tejo theraÑ na bÈdhati, therassa pana tejo nÈgarÈjÈnaÑ 
bÈdhati. NÈgarÈjÈ “ayaÑ maÑ SinerunÈ abhinippÊÄetvÈ dh|mÈyati ceva 
pajjalati cÈ”ti cintetvÈ “bho tuvaÑ kosÊ”ti paÔipucchi. AhaÑ kho Nanda 
MoggallÈnoti. Bhante attano bhikkhubhÈvena tiÔÔhÈhÊti. 

 Thero taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ tassa dakkhiÓakaÓÓasotena pavisitvÈ 
vÈmakaÓÓasotena nikkhami, vÈmakaÓÓasotena pavisitvÈ 
dakkhiÓakaÓÓasotena nikkhami. TathÈ dakkhiÓanÈsasotena pavisitvÈ 
vÈmanÈsasotena nikkhami, vÈmanÈsasotena pavisitvÈ dakkhiÓanÈsasotena 
nikkhami. Tato nÈgarÈjÈ mukhaÑ vivari, thero mukhena pavisitvÈ 
antokucchiyaÑ pÈcÊnena ca pacchimena ca ca~kamati. BhagavÈ 
“MoggallÈna manasi karohi, mahiddhiko nÈgo”ti Èha. Thero “mayhaÑ kho 
bhante cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ 
paricitÈ susamÈraddhÈ, tiÔÔhatu bhante Nandopanando, ahaÑ 
NandopanandasadisÈnaÑ nÈgarÈjÈnaÑ satampi sahassampi dameyyan”ti-
ÈdimÈha. 

 NÈgarÈjÈ cintesi “pavisanto tÈva me na diÔÔho, nikkhamanakÈle dÈni 
naÑ dÈÔhantare pakkhipitvÈ khÈdissÈmÊ”ti cintetvÈ “nikkhamatha bhante, mÈ 
maÑ antokucchiyaÑ aparÈparaÑ ca~kamanto bÈdhayitthÈ”ti Èha. Thero 
nikkhamitvÈ bahi aÔÔhÈsi. NÈgarÈjÈ “ayaÑ so”ti disvÈ “nÈsavÈtaÑ vissajji, 
thero catutthajjhÈnaÑ samÈpajji, lomak|pampissa vÈto cÈletuÑ nÈsakkhi. 
AvasesÈ bhikkh| kira Èdito paÔÔhÈya sabbapÈÔihÈriyÈni kÈtuÑ sakkuÓeyyuÑ, 
imaÑ pana ÔhÈnaÑ patvÈ evaÑ 
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khippanisantino hutvÈ samÈpajjituÑ na sakkhissantÊti nesaÑ BhagavÈ 
nÈgarÈjadamanaÑ nÈnujÈni. 

 NÈgarÈjÈ “ahaÑ imassa samaÓassa nÈsavÈtena lomak|pampi cÈletuÑ 
nÈsakkhi, mahiddhiko so samaÓo”ti cintesi. Thero attabhÈvaÑ vijahitvÈ 
supaÓÓar|paÑ abhinimminitvÈ supaÓÓavÈtaÑ dassento nÈgarÈjÈnaÑ 
anubandhi. NÈgarÈjÈ taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ mÈÓavakavaÓÓaÑ 
abhinimminitvÈ “bhante tumhÈkaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti vadanto therassa 
pÈde vandi. Thero “SatthÈ Nanda Ègato, ehi gamissÈmÈ”ti nÈgarÈjÈnaÑ 
dametvÈ nibbisaÑ katvÈ gahetvÈ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. NÈgarÈjÈ 
BhagavantaÑ vanditvÈ “bhante tumhÈkaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. 
BhagavÈ “sukhÊ hohi nÈgarÈjÈ”ti vatvÈ bhikkhusaÑghaparivuto 
AnÈthapiÓÉikassa nivesanaÑ agamÈsi. 

 AnÈthapiÓÉiko “kiÑ bhante atidivÈ ÈgatatthÈ”ti Èha. MoggallÈnassa ca 
Nandopanandassa ca sa~gÈmo ahosÊti. Kassa pana bhante jayo, kassa 
parÈjayoti. MoggallÈnassa jayo, Nandassa parÈjayoti. AnÈthapiÓÉiko 
adhivÈsetu me bhante BhagavÈ sattÈhaÑ ekapaÔipÈÔiyÈ bhattaÑ satthÈhaÑ 
therassa sakkÈraÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ sattÈhaÑ BuddhappamukhÈnaÑ 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ mahÈsakkÈraÑ akÈsi. Tena vuttaÑ 
“Nandopanandadamanena dÊpetabbo”ti. 

 EkasmiÑ hi samaye PubbÈrÈme VisÈkhÈya mahÈ-upÈsikÈya 
kÈritasahassagabbhapaÔimaÓÉite pÈsÈde Bhagavati viharante -pa- saÑvejesi 
ca devatÈti. Tena vuttaÑ– 

  “DharaÓimpi sugambhÊraÑ, bahalaÑ duppadhaÑsiyaÑ. 
  VÈma~guÔÔhena khobheyyaÑ, iddhiyÈ pÈramiÑ gato”ti. 

 Tattha iddhiyÈ pÈramiÑ gatoti vikubbaniddhi-Èdi-iddhiyÈ pariyosÈnaÑ 
gato patto. 
 
 395. AsmimÈnanti ahamasmi paÒÒÈsÊlasamÈdhisampannoti-Èdi 
asmimÈnaÑ na passÈmi na dakkhÈmÊti attho. Tadeva dÊpento mÈno mayhaÑ 
na vijjatÊti Èha. SÈmaÓere upÈdÈyÈti sÈmaÓere 
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ÈdiÑ katvÈ sakale bhikkhusaÑghe garucittaÑ gÈravacittaÑ 
ÈdarabahumÈnaÑ ahaÑ karomÊti attho. 
 
 396. Aparimeyye ito kappeti ito amhÈkaÑ uppannakappato 
antarakappÈdÊhi aparimeyye eka-asa~khyeyyassa upari 
satasahassakappamatthaketi attho. YaÑ kammamabhinÊharinti 
aggasÈvakabhÈvassa padaÑ puÒÒasampattiÑ p|resiÑ. TÈhaÑ 
bh|mimanuppattoti ahaÑ taÑ sÈvakabh|miÑ anuppatto 
Èsavakkhayasa~khÈtaÑ nibbÈnaÑ patto asmi amhÊti attho. 
 
 397. AtthapaÔisambhidÈdayo catasso paÔisambhidÈ sotÈpattimaggÈdayo 
aÔÔha vimokkhÈ iddhividhÈdayo cha abhiÒÒÈyo me mayÈ sacchikatÈ 
paccakkhaÑ katÈ. Buddhassa Bhagavato ovÈdÈnusÈsanÊsa~khÈtaÑ sÈsanaÑ 
mayÈ kataÑ sÊlapaÔipattinipphÈdanavasena pariyosÈpitanti attho. 

 Itthanti iminÈ pakÈrena heÔÔhÈ vuttakkamena. EvaÑ so ekasseva 
AnomadassÊbuddhassa santike dvikkhattuÑ byÈkaraÓaÑ labhi. KathaÑ? 
HeÔÔhÈ vuttanayena seÔÔhi hutvÈ tassa Bhagavato santike laddhabyÈkaraÓo 
tato cuto sÈmuddike nÈgabhavane nibbatto tasseva Bhagavato santike 
dÊghÈyukabhÈvena upahÈraÑ katvÈ nimantetvÈ bhojetvÈ mahÈp|jaÑ akÈsi. 
TadÈpi BhagavÈ byÈkaraÓaÑ kathesi. Sudanti padap|raÓe nipÈto. ŒyasmÈti 
piyavacanaÑ garugÈravÈdhivacanaÑ. MahÈmoggallÈnatthero imÈ 
apadÈnagÈthÈyo abhÈsittha kathesi. ItÊti parisamÈpanatthe nipÈto. 

MahÈmoggallÈnatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
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3-3. MahÈkassapatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Padumuttarassa BhagavatotyÈdikaÑ Èyasmato MahÈkassapattherassa 
apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒasambhÈrÈni upacinanto Padumuttarabhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare Vedeho nÈma asÊtikoÔivibhavo kuÔumbiko ahosi. So 
BuddhamÈmako dhammamÈmako saÑghamÈmako upÈsako hutvÈ viharanto 
ekasmiÑ uposathadivase pÈtova subhojanaÑ bhuÒjitvÈ uposatha~gÈni 
adhiÔÔhÈya gandhapupphÈdÊni gahetvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ ca khaÓe SatthÈ MahÈnisabhattheraÑ nÈma tatiyasÈvakaÑ 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhutavÈdÈnaÑ 
yadidaÑ Nisabho”ti etadagge Ôhapesi. UpÈsako taÑ sutvÈ pasanno 
dhammakathÈvasÈne mahÈjane uÔÔhÈya gate SatthÈraÑ vanditvÈ “sve bhante 
mayhaÑ bhikkhaÑ adhivÈsethÈ”ti nimantesi. MahÈ kho upÈsaka 
bhikkhusaÑghoti. Kittako bhanteti. AÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassanti. 
Bhante ekaÑ sÈmaÓerampi vihÈre asesetvÈ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈti. 
SatthÈ adhivÈsesi. UpÈsako Satthu adhivÈsanaÑ ÒatvÈ gehaÑ gantvÈ 
mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ punadivase Satthu kÈlaÑ ÈrocÈpesi. SatthÈ 
pattacÊvaramÈdÈya bhikkhusaÑghaparivuto upÈsakassa gharaÑ gantvÈ 
paÒÒattÈsane nisinno dakkhiÓodakÈvasÈne yÈgu-ÈdÊni sampaÔicchanto 
bhattavissaggaÑ akÈsi. UpÈsakopi Satthu santike nisÊdi. 

 TasmiÑ antare MahÈnisabhatthero piÓÉÈya caranto tameva vÊthiÑ 
paÔipajji. UpÈsako disvÈ uÔÔhÈya gantvÈ theraÑ vanditvÈ “pattaÑ bhante 
dethÈ”ti Èha. Thero pattaÑ adÈsi. Bhante idheva pavisatha, SatthÈpi gehe 
nisinnoti. Na vaÔÔissati upÈsakÈti. So therassa pattaÑ gahetvÈ piÓÉapÈtassa 
p|retvÈ adÈsi. Tato theraÑ anugantvÈ nivatto Satthu santike nisÊditvÈ 
evamÈha “MahÈnisabhatthero bhante ‘SatthÈpi gehe nisinno’ti vuttepi 
pavisituÑ na icchi, atthi nu kho etassa tumhÈkaÑ guÓehi atirekaguÓo”ti. 
BuddhÈnaÒca vaÓÓamaccheraÑ nÈma natthi, tasmÈ SatthÈ evamÈha 
“upÈsaka mayaÑ bhikkhaÑ ÈgamayamÈnÈ gehe nisÊdÈma, so bhikkhu na 
evaÑ nisÊditvÈ 
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bhikkhaÑ udikkhati. MayaÑ gÈmantasenÈsane vasÈma, so araÒÒeyeva 
vasati. MayaÑ channe vasÈma, so abbhokÈseyeva vasatÊ”ti BhagavÈ “ayaÒca 
ayaÒcetassa guÓo”ti mahÈsamuddaÑ p|rayamÈno viya tassa guÓaÑ kathesi. 

 UpÈsakopi pakatiyÈ jalamÈnadÊpo telena Èsitto viya suÔÔhutaraÑ 
pasanno hutvÈ cintesi “kiÑ mayhaÑ aÒÒÈya sampattiyÈ, yann|nÈhaÑ 
anÈgate ekassa Buddhassa santike dhutavÈdÈnaÑ aggabhÈvatthÈya 
patthanaÑ karissÈmÊ”ti. So punapi SatthÈraÑ nimantetvÈ teneva niyÈmena 
satta divase mahÈdÈnaÑ datvÈ sattame divase Buddhappamukhassa 
mahÈbhikkhusaÑghassa ticÊvarÈni datvÈ Satthu pÈdam|le nipajjitvÈ 
evamÈha “yaÑ me bhante satta divase dÈnaÑ dentassa mettaÑ 
kÈyakammaÑ mettaÑ vacÊkammaÑ mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ, 
iminÈhaÑ na aÒÒaÑ devasampattiÑ vÈ sakkamÈrabrahmasampattiÑ vÈ 
patthemi, idaÑ pana me kammaÑ anÈgate ekassa Buddhassa santike 
MahÈnisabhattherena pattaÔÔhÈnantaraÑ pÈpuÓanatthÈya 
terasadhuta~gadharÈnaÑ aggabhÈvassa adhikÈro hot|”ti. SatthÈ “mahantaÑ 
ÔhÈnaÑ iminÈ patthitaÑ, samijjhissati nu kho, no”ti olokento 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ Èha “manÈpaÑ te ÔhÈnaÑ patthitaÑ, anÈgate 
satasahassakappÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tassa tvaÑ 
tatiyasÈvako MahÈkassapatthero nÈma bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. TaÑ sutvÈ 
upÈsako “BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma natthÊ”ti punadivase pattabbaÑ viya 
taÑ sampattiÑ amaÒÒittha. So yÈvatÈyukaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ samÈdÈya 
rakkhitvÈ nÈnappakÈraÑ puÒÒakammaÑ katvÈ kÈlaÑ katvÈ sagge nibbatti. 

 Tato paÔÔhÈya devamanussesu sampattiÑ anubhavanto ito 
ekanavutikappe VipassisammÈsambuddhe BandhumatÊnagaraÑ upanissÈya 
kheme MigadÈye viharante devalokÈ cavitvÈ aÒÒatarasmiÑ 
parijiÓÓabrÈhmaÓakule nibbatti. TasmiÒca kÈle VipassÊ BhagavÈ sattame 
saÑvacchare dhammaÑ kathesi, mahantaÑ kolÈhalaÑ ahosi. 
sakalajambudÊpe devatÈ “SatthÈ dhammaÑ kathessatÊ”ti ÈrocesuÑ. 
BrÈhmaÓo taÑ sÈsanaÑ assosi. Tassa nivÈsanasÈÔako ekoyeva, tathÈ 
brÈhmaÓiyÈ. PÈrupanaÑ pana dvinnampi ekameva. So sakalanagare 
“EkasÈÔakabrÈhmaÓo”ti 
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paÒÒÈyi. So brÈhmaÓo kenacideva kiccena brÈhmaÓÈnaÑ sannipÈte sati 
brÈhmaÓiÑ gehe ÔhapetvÈ sayaÑ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ gacchati, 
brÈhmaÓÊnaÑ sannipÈte sati sayaÑ gehe acchati, brÈhmaÓÊ taÑ vatthaÑ 
pÈrupitvÈ gacchati. TasmiÑ pana divase so brÈhmaÓiÑ Èha “bhoti kiÑ tvaÑ 
rattiÑ dhammaÑ suÓissasi, udÈhu divÈ”ti. “SÈmi ahaÑ mÈtugÈmo 
bhÊrukajÈtikÈ rattiÑ sotuÑ na sakkomi, divÈ sossÈmÊ”ti taÑ brÈhmaÓaÑ 
gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ upÈsikÈhi saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ dhammaÑ sutvÈ upÈsikÈhi saddhiÑ 
agamÈsi. Atha brÈhmaÓo taÑ gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ vihÈraÑ 
gato. 

 TasmiÑ ca samaye SatthÈ parisamajjhe ala~katadhammÈsane nisinno 
cittabÊjaniÑ gahetvÈ ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya SineruÑ manthaÑ1 katvÈ 
sÈgaraÑ nimmanthento viya ca dhammakathaÑ kathesi. BrÈhmaÓassa 
parisapariyantena nisinnassa dhammaÑ suÓantassa paÔhamayÈmeyeva 
sakalasarÊraÑ p|rayamÈnÈ paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajji. So pÈrutavatthaÑ 
saÑgharitvÈ2 “Dasabalassa dassÈmÊ”ti cintesi. Athassa ÈdÊnavasahassaÑ 
dassayamÈnaÑ3 maccheraÑ uppajji. So “brÈhmaÓiyÈ tuyhaÒca ekameva 
vatthaÑ, aÒÒaÑ kiÒci pÈrupanaÑ nÈma natthi, apÈrupitvÈ bahi vicarituÑ na 
sakkomÊ”ti sabbathÈpi adÈtukÈmo ahosi. Athassa nikkhante paÔhame 
majjhimayÈmeti tatheva pÊti uppajji. So tatheva cintetvÈ tatheva adÈtukÈmo 
ahosi. Athassa majjhime yÈme nikkhante pacchimayÈmepi tatheva pÊti 
uppajji. TadÈ so maccheraÑ jinitvÈ vatthaÑ saÑgharitvÈ Satthu pÈdam|le 
Ôhapesi. Tato vÈmahatthaÑ ÈbhujitvÈ dakkhiÓena hatthena apphoÔetvÈ “jitaÑ 
me jitaÑ me”ti tikkhattuÑ nadi. 

 TasmiÑ samaye BandhumÈ rÈjÈ dhammÈsanassa pacchato antosÈÓiyaÑ 
nisinno dhammaÑ suÓÈti. RaÒÒo ca nÈma “jitaÑ me”ti saddo amanÈpo hoti. 
RÈjÈ purisaÑ ÈÓÈpesi “gaccha bhaÓe etaÑ puccha ‘kiÑ so vadatÊ’ti”. 
BrÈhmaÓo tenÈgantvÈ pucchito “avasesÈ hatthiyÈnÈdÊni Èruyha 
asicammÈdÊni gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MatthaÑ (SÊ) 2. SaÑharitvÈ (SÊ) 3. MaddayamÈnaÑ (Ka) 
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parasenaÑ jinanti, na taÑ acchariyaÑ. AhaÑ pana pacchato Ègacchantassa 
kuÔagoÓassa muggarena sÊsaÑ bhinditvÈ taÑ palÈpento viya maccheracittaÑ 
jinitvÈ pÈrutavatthaÑ Dasabalassa adÈsiÑ, taÑ me jitaÑ maccheraÑ 
acchariyan”ti Èha. So ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “amhe 
bhaÓe Dasabalassa anur|paÑ na jÈnÈma, brÈhmaÓo jÈnÈtÊ”ti tassa pasÊditvÈ 
vatthayugaÑ pesesi. TaÑ disvÈ brÈhmaÓo cintesi “rÈjÈ mayhaÑ tuÓhÊ 
nisinnassa paÔhamaÑ kiÒci adatvÈ Satthu guÓe kathentassa adÈsi, Satthu 
guÓe paÔicca idaÑ uppannaÑ, Satthuyeva anucchavikan”ti tampi 
vatthayugaÑ Dasabalassa adÈsi. RÈjÈ “kiÑ brÈhmaÓena katan”ti pucchitvÈ 
“tampi tena vatthayugaÑ TathÈgatasseva dinnan”ti sutvÈ aÒÒÈnipi dve 
vatthayugÈni pesesi, so tÈnipi Satthu ÈdÈsi. Puna rÈjÈ aÒÒÈnipi cattÈrÊti evaÑ 
vatvÈ yÈva evaÑ dvattiÑsa vatthayugÈni pesesi. Atha brÈhmaÓo “idaÑ 
vaÉÉhetvÈ vaÉÉhetvÈ gahaÓaÑ viya hotÊ”ti attano-atthÈya ekaÑ, brÈhmaÓiyÈ 
ekanti dve vatthayugÈni gahetvÈ tiÑsa yugÈni TathÈgatasseva adÈsi. Tato 
paÔÔhÈya ca so Satthu vissÈsiko jÈto. 

 Atha taÑ rÈjÈ ekadivasaÑ sÊtasamaye Satthu santike dhammaÑ 
suÓantaÑ disvÈ satasahassagghanakaÑ attano pÈrutaÑ rattakambalaÑ datvÈ 
Èha “ito paÔÔhÈya imaÑ pÈrupitvÈ dhammaÑ suÓÈhÊ”ti. So “kiÑ me iminÈ 
kambalena imasmiÑ p|tikÈye upanÊtenÈ”ti cintetvÈ AntogandhakuÔiyaÑ 
TathÈgatassa maÒcassa upari vitÈnaÑ katvÈ agamÈsi. AthekadivasaÑ rÈjÈ 
pÈtova vihÈraÑ gantvÈ AntogandhakuÔiyaÑ Satthu santike nisÊdi. TasmiÑ 
khaÓe chabbaÓÓÈ Buddharasmiyo kambale paÔihaÒÒanti,kambalo ativiya 
virocitta. RÈjÈ ullokento saÒjÈnitvÈ Èha “amhÈkaÑ bhante esa kambalo, 
amhehi EkasÈÔakabrÈhmaÓassa dinno”ti. Tumhehi mahÈrÈja brÈhmaÓo 
p|jito, brÈhmaÓena mayaÑ p|jitÈti. RÈjÈ “brÈhmaÓo yuttaÑ aÒÒÈsi, na 
mayan”ti pasÊditvÈ yaÑ manussÈnaÑ upakÈrabh|taÑ, taÑ sabbaÑ 
aÔÔhaÔÔhakaÑ katvÈ sabbaÔÔhakaÑ nÈma dÈnaÑ datvÈ purohitaÔÔhÈne Ôhapesi. 
Sopi “aÔÔhaÔÔhakaÑ nÈma catusaÔÔhi hotÊ”ti catusaÔÔhisalÈkabhattÈni 
upaÔÔhapetvÈ yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ tato cuto sagge 
nibbatti. 
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 Puna tato cuto imasmiÑ kappe Bhagavato KoÓÈgamanassa Bhagavato 
Kassapassa cÈti dvinnaÑ antare BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbiyakule nibbatto, so 
vaÉÉhimanvÈya gharÈvÈsaÑ vasanto ekadivasaÑ araÒÒe ja~ghavihÈraÑ 
vicarati. TasmiÑ ca samaye Paccekabuddho nadÊtÊre cÊvarakammaÑ 
karonto anuvÈte appahonte saÑgharitvÈ ÔhapetumÈraddho. So taÑ disvÈ 
“kasmÈ bhante saÑgharitvÈ ÔhapethÈ”ti Èha. AnuvÈto nappahotÊti. “IminÈ 
bhante karothÈ”ti uttarisÈÔakaÑ datvÈ “nibbattanibbattaÔÔhÈne me kÈci hÈni 
mÈ hot|”ti patthanaÑ akÈsi. 

 Gharepissa bhaginiyÈ saddhiÑ bhariyÈya kalahaÑ karontiyÈ 
Paccekabuddho piÓÉÈya pÈvisi. Athassa bhaginÊ Paccekabuddhassa 
piÓÉapÈtaÑ datvÈ tassa bhariyaÑ sandhÈya “evar|paÑ bÈlaÑ yojanasate 
parivajjeyyan”ti patthanaÑ Ôhapesi. SÈ geha~gaÓe ÔhitÈ sutvÈ “imÈya 
dinnabhattaÑ esa mÈ bhuÒjat|”ti pattaÑ gahetvÈ bhattaÑ chaÉÉetvÈ 
kalalassa p|retvÈ adÈsi. ItarÈ disvÈ “bÈle maÑ tÈva akkosa vÈ pahara vÈ, 
evar|passa pana dve asa~khyeyyÈni p|ritapÈramissa Paccekabuddhassa 
pattato bhattaÑ chaÉÉetvÈ kalalaÑ dÈtuÑ na yuttan”ti Èha. Athassa 
bhariyÈya paÔisa~khÈnaÑ uppajji. SÈ “tiÔÔhatha bhante”ti kalalaÑ chaÉÉetvÈ 
pattaÑ dhovitvÈ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ paÓÊtabhattassa catumadhurassa 
ca p|retvÈ upari Èsittena padumagabbhavaÓÓena sappinÈ vijjotamÈnaÑ 
pattaÑ Paccekabuddhassa hatthe ÔhapetvÈ “yathÈ ayaÑ piÓÉapÈto 
obhÈsajÈto, evaÑ obhÈsajÈtaÑ me sarÊraÑ hot|”ti patthanaÑ akÈsi. 
Paccekabuddho anumoditvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. Tepi dve jÈyampatikÈ 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cutÈ sagge nibbattiÑsu, puna tato cavitvÈ upÈsako 
KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ asÊtikoÔivibhavasampanne kule 
nibbatti, itarÈpi tÈdisasseva seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, tassa vayappattassa 
tameva seÔÔhidhÊtaraÑ ÈnayiÑsu. TassÈ pubbe aniÔÔhavipÈkassa 
pÈpakammassa ÈnubhÈvena patikulaÑ paviÔÔhamattÈya ummÈrantarato 
paÔÔhÈya sakalaÑ gehaÑ ugghÈÔitavaccak|po viya duggandhaÑ jÈtaÑ. 
KumÈro “kassÈyaÑ gandho”ti pucchitvÈ “seÔÔhikaÒÒÈyÈ”ti sutvÈ “nÊharatha 
nan”ti tassÈyeva kulagharaÑ pesesi. SÈ teneva nÊhÈrena sattasu ÔhÈnesu 
paÔinivatti. 
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 Tena samayena Kassapadasabalo parinibbÈyi, tassa 
satasahassagghanikÈhi suvaÓÓiÔÔhakÈhi yojanubbedhaÑ cetiyaÑ ÈrabhiÑsu. 
TasmiÑ cetiye kariyamÈne sÈ seÔÔhidhÊtÈ cintesi “ahaÑ sattasu ÔhÈnesu 
paÔinivattÈ, kiÑ me jÊvitenÈ”ti attano ÈbharaÓabhaÓÉaÑ bhaÒjÈpetvÈ 
suvaÓÓiÔÔhakaÑ kÈresi ratanÈyataÑ vidatthivitthiÓÓaÑ catura~gulubbedhaÑ. 
Tato harikÈlamanosilÈpiÓÉaÑ gahetvÈ aÔÔha uppalaphupphahatthake ÈdÈya 
cetiyakaraÓaÔÔhÈnaÑ gatÈ. TasmiÑ ca khaÓe ekÈ iÔÔhakÈpanti parikkhipitvÈ 
ÈgacchamÈnÈ ghaÔaniÔÔhakÈya |nÈ hoti. SeÔÔhidhÊtÈ vaÉÉhakiÑ Èha “imaÑ 
me iÔÔhakaÑ ettha ÔhapethÈ”ti. Amma bhaddake kÈle ÈgatÈsi, sayameva 
ÔhapehÊti. SÈ Èruyha telena haritÈlamanosilÈpiÓÉaÑ yojetvÈ tena bandhanena 
iÔÔhakaÑ patiÔÔhapetvÈ upari aÔÔhahi uppalapupphahatthakehi p|jaÑ katvÈ 
vanditvÈ “nibbattanibbattaÔÔhÈne me kÈyato candanagandho vÈyatu, mukhato 
uppalagandho”ti patthanaÑ katvÈ cetiyaÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
gehaÑ agamÈsi. 

 TasmiÑyeva khaÓe sÈ yassa seÔÔhiputtassa paÔhamaÑ gehaÑ nÊtÈ, tassa 
taÑ Èrabbha sati udapÈdi. Nagarepi nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ hoti. So 
upaÔÔhÈke Èha “idha ÈnÊtÈ seÔÔhidhÊtÈ kuhin”ti. Kulagehe sÈmÊti. Œnetha naÑ, 
nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊti. Te gantvÈ taÑ vanditvÈ ÔhitÈ. “KiÑ tÈtÈ ÈgatatthÈ”ti 
tÈya puÔÔhÈ tassÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. TÈtÈ mayÈ ÈbharaÓabhaÓÉehi 
cetiyaÑ p|jitaÑ, ÈbharaÓaÑ me natthÊti. Te gantvÈ seÔÔhiputtassa ÈrocesuÑ. 
Œnetha naÑ, piÄandhanaÑ labhissatÊti. Te taÑ ÈnayiÑsu. TassÈ saha 
gehapavesanena sakalagehaÑ candanagandho ceva uppalagandho ca vÈyi. 
SeÔÔhiputto taÑ pucchi “bhadde tava sarÊrato paÔhamaÑ duggandho vÈyi, 
idÈni pana te sarÊrato candanagandho, mukhato uppalagandho vÈyati, 
kimetan”ti. SÈ Èdito paÔÔhÈya attanÈ katakammaÑ Èrocesi. SeÔÔhiputto 
“niyyÈnikaÑ vata BuddhasÈsanan”ti pasÊditvÈ yojanikaÑ suvaÓÓacetiyaÑ 
kambalakaÒcukena paÔicchÈdetvÈ tattha tattha rathacakkapamÈÓehi 
suvaÓÓapadumehi ala~kari. TesaÑ dvÈdasahatthÈ olambakÈ honti. 

 So tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto sagge nibbattitvÈ puna tato 
cavitvÈ BÈrÈÓasito yojanamatte ÔhÈne aÒÒatarasmiÑ 
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amaccakule nibbatti, bhariyÈ panassa devalokato cavitvÈ rÈjakule 
jeÔÔharÈjadhÊtÈ hutvÈ nibbatti, tesu vayappattesu kumÈrassa vasanagÈme 
nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ. So mÈtaraÑ Èha “amma sÈÔakaÑ me dehi, 
nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti. SÈ dhotavatthaÑ nÊharitvÈ adÈsi. “Amma 
thulamidan”ti Èha. SÈ aÒÒaÑ nÊharitvÈ adÈsi. So tampi paÔikkhipi. Atha naÑ 
mÈtÈ Èha “tÈta yÈdise gehe mayaÑ jÈtÈ, natthi no ito sukhumatarassa 
paÔilÈbhÈya puÒÒan”ti. Tena hi labhanaÔÔhÈnaÑ gacchÈmi ammÈti. Putta 
ahaÑ ajjeva tuyhaÑ BÈrÈÓasinagararajjapaÔilÈbhaÑ icchÈmÊti. So mÈtaraÑ 
vanditvÈ gacchÈmi ammÈti. Gaccha tÈtÈti. So pana puÒÒaniyÈmena 
nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ uyyÈne ma~galasilÈpaÔÔe sasÊsaÑ pÈrupitvÈ 
nipajji. So ca BÈrÈÓasiraÒÒo kÈla~katassa sattamo divaso hoti. 

 AmaccÈ raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ rÈja~gaÓe nisÊditvÈ mantayiÑsu 
“raÒÒo ekÈ dhÊtÈva atthi, putto natthi, arÈjakaÑ rajjaÑ nassissati, ko rÈjÈ 
bhavituÑ arahatÊ”ti. TvaÑ hohi, tvaÑ hohÊti. Purohito Èha “bahuÑ 
oloketuÑ na vaÔÔati, phussarathaÑ vissajjessÈmÈ”ti. Te kumudavaÓÓe 
cattÈro sindhave yojetvÈ paÒcavidharÈjakakudhabhaÓÉaÑ setacchattaÒca 
tasmiÑ ÔhapetvÈ rathaÑ vissajjetvÈ pacchato t|riyÈni paggaÓhÈpesuÑ. 
Ratho pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ uyyÈnÈbhimukho agamÈsi. “Paricayena 
uyyÈnÈbhimukho gacchati, nivattemÈ”ti keci ÈhaÑsu. Purohito “mÈ 
nivattayitthÈ”ti Èha. Ratho gantvÈ kumÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
Èruhanasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi. Purohito pÈrupanakaÓÓaÑ apanetvÈ pÈdatalÈni 
olokento “tiÔÔhatu ayaÑ dÊpo, dvisahassaparittadÊpavÈresu cat|su 
mahÈdÊpesu esa rajjaÑ kÈretuÑ yutto”ti vatvÈ “t|riyÈni paggaÓhathÈ”ti 
tikkhattuÑ t|riyÈni paggaÓhÈpeti. 

 Atha kumÈro mukhaÑ vivaritvÈ olokento “kena kammena ÈgatatthÈ”ti 
Èha. deva tumhÈkaÑ rajjaÑ pÈpuÓÈtÊti. RÈjÈ vo kahanti. DevatthaÑ gato 
sÈmÊti. Kati divasÈ atikkantÈti. Ajja sattamo divasoti. Putto vÈ dhÊtÈ vÈ 
natthÊti. DhÊtÈ atthi deva, putto natthÊti. Tena hi karissÈmi rajjanti. Te 
tÈvadeva 
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abhisekamaÓÉapaÑ kÈretvÈ rÈjadhÊtaraÑ sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ 
uyyÈnaÑ ÈnetvÈ kumÈrassa abhisekaÑ akaÑsu. Athassa katÈ bhisekassa 
satasahassagghanakaÑ vatthaÑ upanayiÑsu. So “kimidaÑ tÈtÈ”ti Èha. 
NivÈsanavatthaÑ devÈti. Nanu tÈtÈ th|lanti, manussaparibhogavatthesu ito 
mudutaraÑ natthi devÈti. TumhÈkaÑ rÈjÈ evar|paÑ nivÈsesÊti. Œma devÈti. 
“Na maÒÒe puÒÒavÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ”ti “suvaÓÓabhi~gÈraÑ Èharatha, 
labhissÈmi vatthan”ti suvaÓÓabhi~gÈraÑ ÈharÈpetvÈ uÔÔhÈya hatthe dhovitvÈ 
mukhaÑ vikkhÈletvÈ hatthena udakaÑ gahetvÈ puratthimadisÈyaÑ 
abbhukkiri. GhanapathaviÑ bhanditvÈ aÔÔha kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. Puna 
udakaÑ gahetvÈ dakkhiÓapacchima-uttaradisÈyanti evaÑ cat|su disÈsu 
abbhukkiri, sabbadisÈsu aÔÔha-aÔÔhakaÑ katvÈ dvattiÑsa kapparukkhÈ 
uÔÔhahiÑsu. So ekaÑ dibbadussaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ “NandaraÒÒo1 
vijite suttakantikÈ itthiyo mÈ suttaÑ kantiÑs|’ti evaÑ bheriÑ carÈpethÈ”ti 
vatvÈ chattaÑ ussÈpetvÈ ala~katapaÔiyatto hatthikkhandhavaragato nagaraÑ 
pavisitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha mahÈsampattiÑ anubhavi. 

 EvaÑ gacchante kÈle devÊ raÒÒo sampattiÑ disvÈ “aho vata tapassÊ”ti 
kÈruÒÒÈkÈraÑ dassesi. “KimidaÑ devÊ”ti puÔÔhÈ “atimahatÊ deva te sampatti, 
atÊte BuddhÈnaÑ saddahitvÈ katakalyÈÓassa phalaÑ, idÈni anÈgatassa 
paccayaÑ puÒÒaÑ na karothÈ”ti Èha. Kassa dassÈma, sÊlavanto natthÊti. 
“AsuÒÒo deva JambudÊpo arahantehi, tumhe deva dÈnaÑ sajjetha, ahaÑ 
arahante lacchÈmÊ”ti Èha. Punadivase rÈjÈ pÈcÊnadvÈre dÈnaÑ sajjÈpesi. 
DevÊ pÈtova uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya uparipÈsÈde puratthÈbhimukhÈ urena 
nipajjitvÈ “sace etissÈya disÈya arahanto atthi, sve ÈgantvÈ amhÈkaÑ 
bhikkhaÑ gaÓhant|”ti Èha. TassaÑ disÈyaÑ arahanto nÈhesuÑ, taÑ 
sakkÈraÑ kapaÓayÈcakÈnaÑ adaÑsu. 

 Punadivase dakkhiÓadvÈre sajjetvÈ tatheva dakkhiÓeyyaÑ nÈlattha, 
punadivasepi pacchimadvÈre tatheva. UttaradvÈre sajjitadivase pana deviyÈ 
tatheva 
______________________________________________________________ 
 1. NandiyaraÒÒo (SÊ, I) 
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nimantentiyÈ Himavante vasantÈnaÑ PadumavatiyÈ puttÈnaÑ paÒcasatÈnaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ jeÔÔhako MahÈpadumapaccekabuddho bhÈtike Èmantesi 
“mÈrisÈ NandarÈjÈ1 tumhe nimanteti, adhivÈsetha tassÈ”ti. Te adhivÈsetvÈ 
punadivase Anotattadahe mukhaÑ dhovitvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ uttaradvÈre 
otariÑsu. ManussÈ disvÈ gantvÈ “paÒcasatÈ deva PaccekabuddhÈ ÈgatÈ”ti 
raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ saddhiÑ deviyÈ gantvÈ vanditvÈ Paccekabuddhe 
pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ tatra nesaÑ dÈnaÑ datvÈ bhattakiccÈvasÈne rÈjÈ 
saÑghattherassa, devÊ saÑghanavakassa pÈdam|le nipatitvÈ “ayyÈ bhante 
paccayehi na kilamissanti, mayaÒca puÒÒena na parihÈyissÈma, amhÈkaÑ 
yÈvajÊvaÑ idha nivÈsÈya paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ uyyÈne paÒca 
paÓÓasÈlÈsatÈni paÒca ca~kamanasatÈnÊti sabbÈkÈrena nivÈsanaÔÔhÈnÈni 
sampÈdetvÈ tattha vasÈpesuÑ. 

 EvaÑ kÈle gacchante raÒÒo paccante kupite rÈjÈ “ahaÑ paccantaÑ 
v|pasametuÑ gacchÈmi, tvaÑ Paccekabuddhesu mÈ pamajjÈ”ti2 deviÑ 
ovaditvÈ gato. TasmiÑ anÈgateyeva PaccekabuddhÈnaÑ Èyusa~khÈrÈ khÊÓÈ. 
MahÈpadumapaccekabuddho tiyÈmarattiÑ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄitvÈ 
aruÓuggamanasamaye ÈlambanaphalakaÑ ÈlambitvÈ Ôhitakova 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi, etenupÈyena sesÈpÊti sabbeva 
parinibbutÈ. Punadivase devÊ PaccekabuddhÈnaÑ nisÊdanaÔÔhÈnÈni sajjetvÈ 
pupphÈni vikiritvÈ dh|paÑ vÈsetvÈ tesaÑ ÈgamanaÑ olokentÊ nisinnÈ 
ÈgamanaÑ adisvÈ purise pesesi “gacchatha tÈtÈ, jÈnÈthakiÑ ayyÈnaÑ 
aphÈsukan”ti. Te gantvÈ MahÈpadumassa paÓÓasÈlÈya dvÈraÑ vivaritvÈ 
tattha taÑ apassantÈ ca~kamanaÑ gantvÈ ÈlambanaphalakaÑ nissÈya ÔhitaÑ 
disvÈ vanditvÈ “kÈlo bhante”ti ÈhaÑsu. ParinibbutasarÊraÑ kiÑ kathessati, 
te “niddÈyati maÒÒe”ti vatvÈ piÔÔhipÈde hatthena parÈmasitvÈ pÈdÈnaÑ 
sÊtalatÈya ceva thaddhatÈya ca parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ dutiyassa santikaÑ 
gantvÈ tatheva ÒatvÈ puna tatiyassÈti evaÑ sabbepi parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ 
rÈjakulaÑ ÈgamiÑsu. “KahaÑ tÈtÈ PaccekabuddhÈ”ti puÔÔhÈ “parinibbutÈ 
devÊ”ti ÈhaÑsu. DevÊ kandantÊ rodantÊ nikkhamitvÈ nÈgarehi 
______________________________________________________________ 
 1. NandiyarÈjÈ (SÊ, I) 2. MÈpajjÊti (Ka) 
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saddhiÑ tattha gantvÈ sÈdhukÊÄitaÑ kÈretvÈ PaccekabuddhÈnaÑ 
sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ dhÈtuyo gÈhÈpetvÈ cetiyaÑ patiÔÔhÈpesi. 

 RÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato paccuggamanaÑ ÈgataÑ deviÑ 
pucchi “kiÑ bhadde tvaÑ Paccekabuddhesu na pamajjasi, nirogÈ ca ayyÈ”ti. 
ParinibbutÈ devÈti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “evar|pÈnampi paÓÉitÈnaÑ 
maraÓaÑ uppajjati amhÈkaÑ kuto mokkhÈ”ti. So nagaraÑ apavisitvÈ 
uyyÈnameva gantvÈ jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ tassa rajjaÑ niyyÈtetvÈ1 
sayaÑ samaÓapabbajjaÑ pabbaji, devÊpi “raÒÒe pabbajite ahaÑ kiÑ 
karissÈmÊ”ti tatheva uyyÈne pabbaji. Dvepi jhÈnaÑ bhÈvetvÈ tato cutÈ 
Brahmaloke nibbattiÑsu.  

 Tesu tattheva vasantesu amhÈkaÑ SatthÈ loke uppajjitvÈ 
pavattitavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ pÈpuÓi. Satthari tattha 
paÔivasante ayaÑ Pippali2mÈÓavo MagadharaÔÔhe MahÈtitthabrÈhmaÓagÈme 
KapilabrÈhmaÓassa bhariyÈya kucchimhi nibbatto, ayaÑ BhaddakÈpilÈnÊ 
MaddaraÔÔhe SÈgalanagare KosiyagottabrÈhmaÓassa bhariyÈya kucchimhi 
nibbattÈ. TesaÑ anukkamena vaÉÉhamÈnÈnaÑ PippalimÈÓavassa vÊsatime, 
BhaddÈya soÄasame vaye sampatte mÈtÈpitaro puttaÑ oloketvÈ “tÈta tvaÑ 
vayappatto, kulavaÑsaÑ patiÔÔhapetuÑ yutto”ti ativiya nippiÄiyiÑsu. 
MÈÓavo Èha “mayhaÑ sotapathe evar|paÑ kathaÑ mÈ kathayittha, ahaÑ 
yÈva tumhe dharatha, tÈva paÔijaggissÈmi, tumhÈkaÑ accayena3 
nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. Te katipÈhaÑ atikkamitvÈ puna kathayiÑsu. 
Sopi puna vaÔikkhipi. Tato paÔÔhÈya nirantaraÑ kathetiyeva. 

 MÈÓavo “mÈtaraÑ saÒÒÈpessÈmÊ”ti rattasuvaÓÓassa nikkhasahassaÑ 
datvÈ suvaÓÓakÈrehi itthir|pakaÑ kÈretvÈ tassa 
majjanaghaÔÔanÈdikammapariyosÈne taÑ rattavatthaÑ nivÈsetvÈ 
suvaÓÓasampannehi pupphehi ceva nÈnÈla~kÈrehi ca ala~kÈrÈpetvÈ “amma 
evar|paÑ ÈrammaÓaÑ labhanto gehe vasissÈmi, alabhanto na vasissÈmÊ”ti. 
PaÓÉitÈ brÈhmaÓÊ cintesi “mayhaÑ putto puÒÒavÈ dinnadÈno katÈbhinÊhÈro 
pubbe puÒÒÈni karonto na ekakova akÈsi, addhÈ etena saha katapuÒÒÈ 
suvaÓÓar|pakapaÔibhÈgÈ bhavissatÊ”ti. AÔÔha brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ  
______________________________________________________________ 
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sabbabhogehi santappetvÈ suvaÓÓar|pakaÑ rathe ÈropetvÈ “gacchatha tÈtÈ, 
yattha amhehi jÈtigottabhogÈdisamÈnakule evar|paÑ dÈrikaÑ passatha, 
tattha idameva suvaÓÓar|pakaÑ saccÈkÈraÑ1 katvÈ dethÈ”ti uyyojesi. 

 Te “amhÈkaÑ nÈma etaÑ kamman”ti nikkhamitvÈ kattha labhissÈma, 
MaddaraÔÔhaÑ nÈma itthÈgÈraÑ MaddaraÔÔhaÑ gamissÈmÈti MaddaraÔÔhe 
SÈgalanagaraÑ agamaÑsu. Tattha taÑ suvaÓÓar|pakaÑ nhÈnatitthe ÔhapetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Atha BhaddÈya2 dhÈtÊ bhaddaÑ nhÈpetvÈ ala~karitvÈ 
sayaÑ nhÈyituÑ udakatitthaÑ gantvÈ suvaÓÓar|pakaÑ disvÈ “kissÈyaÑ 
avinÊtÈ idhÈgantvÈ ÔhitÈ”ti piÔÔhipasse paharitvÈ suvaÓÓar|pakaÑ ÒatvÈ 
“ayyadhÊtÈ meti saÒÒaÑ uppÈdesi, ayaÑ pana ayyadhÊtÈya 
nivÈsanapaÔiggahitÈyapi asadisÈ”ti Èha. Atha naÑ te brÈhmaÓÈ “evar|pÈ kira 
te sÈmidhÊtÈ”ti pucchiÑsu. SÈ imÈya suvaÓÓapaÔimÈya sataguÓena 
sahassaguÓena mayhaÑ ayyadhÊtÈ abhir|patarÈ, tathÈ hi “appadÊpepi 
dvÈdasahatthe gabbhe nisinnÈ sarÊrobhÈsena tamaÑ vidhamatÊ”ti Èha. “Tena 
hi tassÈ mÈtÈpit|naÑ santikaÑ gacchÈmÈ”ti suvaÓÓar|pakaÑ rathe ÈropetvÈ 
taÑ dhÈtiÑ anugantvÈ Kosiyagottassa gharadvÈre ÔhatvÈ ÈgamanaÑ 
ÈrocayiÑsu. 

 BrÈhmaÓo3 paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. Te 
“MagadharaÔÔhe MahÈtitthagÈme KapilabrÈhmaÓassa gharato iminÈ nÈma 
kÈraÓena ÈgatamhÈ”ti ÈhaÑsu. “SÈdhu tÈtÈ, amhehi samajÈtigottavibhavo so 
brÈhmaÓo, dassÈma dÈrikan”ti paÓÓÈkÈraÑ gaÓhi. Te KapilabrÈhmaÓassa 
sÈsanaÑ pahiÓiÑsu “laddhÈ no BhaddÈ nÈma dÈrikÈ, kattabbaÑ jÈnÈthÈ”ti. 
TaÑ sÈsanaÑ sutvÈ PippalimÈÓavassa ÈrocayiÑsu “laddhÈ dÈrikÈ”ti. 
PippalimÈÓavo “ahaÑ ‘na labhissantÊ’ti cintesiÑ, ime ‘laddhÈ’ti pesenti, 
anatthiko hutvÈ paÓÓaÑ pesessÈmÊ”ti rahogato paÓÓaÑ likhi “BhaddÈ attano 
jÈtigottabhogÈnur|paÑ patiÑ labhatu, ahaÑ nikkhamitvÈ pabbajissÈmi, mÈ 
pacchÈ vippaÔisÈrinÊ ahosÊ”ti. BhaddÈpi “asukassa kira maÑ dÈtukÈmÈ”ti 
sutvÈ4 rahogatÈ paÓÓaÑ likhi “ayyaputto attano 
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jÈtigottabhogÈnur|paÑ dÈrikaÑ labhatu, ahaÑ pabbajissÈmi, mÈ pacchÈ 
vippaÔisÈrÊ bhavÈhÊ”ti. Dvepi paÓÓÈni antarÈmagge samÈgacchiÑsu. IdaÑ 
kassa paÓÓanti. PippalimÈÓavena BhaddÈya pahitanti. IdaÑ kassÈti. 
“BhaddÈya PippalimÈÓavassa pahitan”ti ca vutte te dvepi vÈcetvÈ “passatha 
dÈrakÈnaÑ kamman”ti phÈletvÈ araÒÒe chaÉÉetvÈ aÒÒaÑ taÑsamÈnaÑ 
paÓÓaÑ likhitvÈ ito etto ca pesesuÑ. Iti kumÈrassa kumÈrikÈya ca sadisaÑ 
paÓÓaÑ lokassÈdarahitamevÈti anicchamÈnÈnampi tesaÑ dvinnaÑ 
samÈgamo ahosi. 

 TaÑdivasameva PippalimÈÓavopi BhaddaÑ ekaÑ pupphadÈmaÑ 
gaÓhÈpesi. BhaddÈpi tÈni sayanamajjhe Ôhapesi. Ubhopi bhuttasÈyamÈsÈ 
sayanaÑ ÈruhituÑ ÈrabhiÑsu. Tesu mÈÓavo dakkhiÓapassena sayanaÑ 
Èruhi, BhaddÈ vÈmapassena abhiruhitvÈ Èha “yassa passe pupphÈni 
milÈyanti, tassa rÈgacittaÑ uppannanti vijÈnissÈma, imaÑ pupphadÈmaÑ na 
allÊyitabban”ti. Te pana aÒÒamaÒÒaÑ sarÊrasamphassabhayena sakalarattiÑ 
niddaÑ anokkamantÈva vÊtinÈmesuÑ. DivÈ pana hasitamattampi nÈkaÑsu1. 
Te lokÈmisena asaÑsaÔÔhÈ yÈva mÈtÈpitaro dharanti, tÈva kuÔumbaÑ 
avicÈretvÈ tesu kÈla~katesu vicÈrayiÑsu. MahatÊ mÈÓavassa sampatti. 
EkadivasaÑ sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ chaÉÉetabbaÑ suvaÓÓacuÓÓaÑ eva 
magadhanÈÄiyÈ dvÈdasanÈÄimattaÑ laddhuÑ vaÔÔati. YantabaddhÈni saÔÔhi 
mahÈtaÄÈkÈni, kammanto dvÈdasayojaniko, anurÈdhapurappamÈÓÈ 
cuddasagÈmÈ, cuddasa hatthÈnÊkÈni, cuddasa assÈnÊkÈni, cuddasa 
rathÈnÊkÈni. 

 So ekadivasaÑ ala~kata-assaÑ Èruyha mahÈjanaparivuto 
kammantaÔÔhÈnaÑ gantvÈ khettakoÔiyaÑ Ôhito na~galehi chinnaÔÔhÈnato 
kÈkÈdayo sakuÓe gaÓÉuppÈdÈdike pÈÓake uddharitvÈ khÈdante disvÈ “tÈtÈ 
ime kiÑ khÈdantÊ”ti pucchi. GaÓÉuppÈde ayyÈti. Etehi katapÈpaÑ kassa 
hotÊti. TumhÈkaÑ ayyÈti. So cintesi “sace etehi katapÈpaÑ mayhaÑ hoti, 
kiÑ me karissati satta-asÊtikoÔidhanaÑ, dvÈdasayojanakammanto kiÑ 
karissati, kiÑ yantabaddhÈni taÄÈkÈni, kiÑ cuddasa gÈmÈni, sabbametaÑ 
BhaddÈya kÈpilÈniyÈ niyyÈtetvÈ nikkamma pabbajissÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 BhaddÈ kÈpilÈnÊ tasmiÑ khaÓe antaravatthusmiÑ tayo tilakumbhe 
pattharitvÈ dhÈtÊhi parivutÈ nisinnÈ kÈke tilapÈÓake khÈdamÈne disvÈ 
“ammÈ kiÑ ime khÈdantÊ”ti pucchi. PÈÓake ayyeti. AkusalaÑ kassa hotÊti. 
TumhÈkaÑ ayyeti. SÈ cintesi “mayhaÑ catuhatthaÑ vatthaÑ 
nÈÄikodanamattaÒca laddhuÑ vaÔÔati, yadi panetaÑ etehi kataÑ akusalaÑ 
mayhaÑ hoti, bhavasahassenapi vaÔÔato sÊsaÑ ukkhipituÑ na sakkÈ, 
ayyaputte Ègatamatteyeva sabbaÑ tassa niyyÈtetvÈ nikkhamma 
pabbajissÈmÊ”ti. 

 MÈÓavo ÈgantvÈ nhatvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈrahe palla~ke nisÊdi, 
athassa cakkavattino anucchavikabhojanaÑ upanayiÑsu. Dvepi bhuÒjitvÈ 
parijane nikkhante rahogatÈ phÈsukaÔÔhÈne nisÊdiÑsu. Tato mÈÓavo 
bhaddaÑ Èha “bhadde imaÑ gharaÑ ÈgacchantÊ kittakaÑ dhanamÈharasÊ”ti. 
PaÒcapaÓÓÈsa sakaÔasahassÈni ayyÈti. SabbaÑ taÑ, yÈ ca imasmiÑ ghare 
sattÈsÊti koÔiyo yantabaddhÈni saÔÔhi taÄÈkÈnÊti evamÈdibhedÈ sampatti atthi, 
taÑ sabbaÑ tuyheva niyyÈtemÊti. Tumhe pana kuhiÑ gacchatha ayyÈti. 
AhaÑ pabbajissÈmÊti. Ayya ahampi tumhÈkaÑ ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ 
nisinnÈ, ahampi pabbajissÈmÊti. TesaÑ ÈdittapaÓÓakuÔi viya tayo bhavÈ 
upaÔÔhahanti. Te “pabbajissÈmÈ”ti vatvÈ antarÈpaÓato kÈsÈyarasapÊtÈni 
cÊvarÈni mattikÈpatte ca ÈharÈpetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ kese ohÈretvÈ “ye loke 
arahanto atthi, te uddissa amhÈkaÑ pabbajjÈ”ti pabbajitvÈ thavikÈsu patte 
pakkhipitvÈ aÑse laggetvÈ pÈsÈdato otariÑsu. Gehe dÈsesu ca kammakÈresu 
ca na koci saÒjÈni. 

 Atha ne brÈhmaÓagÈmato nikkhamitvÈ dÈsagÈmadvÈrena gacchante 
Èkappakuttavasena dÈsagÈmavÈsino saÒjÈniÑsu. Te rodantÈ pÈdesu patitvÈ 
“kiÑ amhe anÈthe karotha ayyÈ”ti ÈhaÑsu “mayaÑ ‘bhaÓe tayo bhavÈ 
ÈdittapaÓÓasÈlÈ viyÈ’ti pabbajimha, sace tumhesu ekekaÑ bhujissaÑ 
karoma, vassasatampi nappahoti. Tumheva tumhÈkaÑ sÊsaÑ dhovitvÈ 
bhujissÈ hutvÈ jÊvathÈ”ti vatvÈ tesaÑ rodantÈnaÑyeva pakkamiÑsu. 
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 Thero purato gacchanto nivattitvÈ olokento cintesi “ayaÑ BhaddÈ 
kÈpilÈnÊ sakalajambudÊpagghanikÈ itthÊ mayhaÑ pacchato Ègacchati, ÔhÈnaÑ 
kho panetaÑ vijjati, yaÑ kocideva evaÑ cinteyya ‘ime pabbajitÈpi vinÈ 
bhavituÑ na sakkonti, ananucchavikaÑ karontÊ’ti. EvaÑ koci pÈpakena 
manasÈ pad|setvÈ apÈyap|rako bhaveyya, imaÑ pahÈya mayÈ gantuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cittaÑ uppÈdetvÈ purato gacchanto dvedhÈpathaÑ disvÈ tassa 
matthake aÔÔhÈsi. BhaddÈpi ÈgantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ Èha “Bhadde 
tÈdisiÑ itthiÑ mama pacchato ÈgacchantiÑ disvÈ ‘ime pabbajitÈpi vinÈ 
bhavituÑ na sakkontÊ’ti amhesu paduÔÔhacitto mahÈjano apÈyap|rako 
bhaveyya. ImasmiÑ dvedhÈpathe tvaÑ ekaÑ gaÓha, ahaÑ ekena 
gamissÈmÊ”ti. Œma ayya mÈtugÈmo “pabbajitÈnaÑ palibodho, pabbajitÈpi 
vinÈ na bhavantÊ”ti amhÈkaÑ dosaÑ dasseyyunti tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ 
katvÈ cat|su ÔhÈnesu paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ paggayha 
“satasahassakappapamÈÓe addhÈne kato mittasanthavo ajja bhijjati, tumheva 
dakkhiÓÈ nÈma, tumhÈkaÑ dakkhiÓamaggo vaÔÔati, mayaÑ mÈtugÈmÈ nÈma 
vÈmajÈtikÈ, amhÈkaÑ vÈmamaggo vaÔÔatÊ”ti vanditvÈ maggaÑ paÔipajji. 
TesaÑ dvedhÈbh|takÈle ayaÑ mahÈpathavÊ “ahaÑ 
CakkavÈÄasinerupabbatÈdayo dhÈretuÑ sakkontÊpi tumhÈkaÑ guÓe 
dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti vadantÊ viya viravamÈnÈ akampittha. ŒkÈse 
asanisaddo viya pavatti, cakkavÈÄapabbato unnÈdi. 

 SammÈsambuddhopi VeÄuvanamahÈvihÈre kuÔiyaÑ nisinno 
pathavÊkampanasaddaÑ sutvÈ “kissa nu kho pathavÊ kampatÊ”ti Èvajjento 
“PippalimÈÓavo ca BhaddÈ ca kÈpilÈnÊ maÑ uddissa appameyyaÑ 
sampattiÑ pahÈya pabbajitÈ, tesaÑ viyogaÔÔhÈne ubhinnaÑ guÓabalena 
ayaÑ pathavÊkampo jÈto, mayÈpi etesaÑ sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
GandhakuÔito nikkhamma sayameva pattacÊvaramÈdÈya asÊtimahÈtheresu 
kaÒci anÈpucchÈ tigÈvutamaggaÑ paccuggamanaÑ katvÈ RÈjagahassa ca 
NÈlandÈya ca antare bahuputtanigrodham|le palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. 
Nisinno pana aÒÒatarapaÑsuk|liko viya anisÊditvÈ buddhavesaÑ gahetvÈ 
asÊtihatthÈ BuddharaÑsiyo vissajjento nisÊdi. Iti tasmiÑ khaÓe 
paÓÓacchattasakaÔacakkak|ÔÈgÈrÈdippamÈÓÈ BuddharaÑsiyo 
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ito cito ca vippharantiyo vidhÈvantiyo candasahassas|riyasahassa-
uggamanakÈlaÑ viya1 kurumÈnÈ taÑ vanantaraÑ ekobhÈsaÑ akaÑsu. 
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓasiriyÈ samujjalatÈrÈgaÓena viya gaganaÑ, 
supupphitakamalakuvalayena viya salilaÑ vanantaraÑ virocittha. 
Nigrodharukkhassa khandho pakatiyÈ seto hoti, pattÈni nÊlÈni pakkÈni 
rattÈni. TasmiÑ pana divase sabbo nigrodho suvaÓÓavaÓÓova ahosi. 

 MahÈkassapatthero taÑ disvÈ “ayaÑ amhÈkaÑ SatthÈ bhavissati, imaÑ 
ahaÑ uddissa pabbajito”ti diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya onato gantvÈ tÊsu ÔhÈnesu 
vanditvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmi, SatthÈ me bhante 
BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti2 Èha. Atha naÑ BhagavÈ Èha “Kassapa sace 
tvaÑ imaÑ nipaccakÈraÑ mahÈpathaviyÈ kareyyÈsi, sÈpi dhÈretuÑ na 
sakkuÓeyya. TathÈgatassa pana evaÑ guÓamahantataÑ jÈnatÈ tayÈ kato 
nipaccakÈro mayhaÑ lomampi cÈletuÑ na sakkoti. NisÊda Kassapa, 
dÈyajjaÑ te dassÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ tÊhi ovÈdehi upasampadaÑ adÈsi. 
DatvÈ ca bahuputtanigrodham|lato nikkhamitvÈ theraÑ pacchÈsamaÓaÑ 
katvÈ maggaÑ paÔipajji. Satthu sarÊraÑ 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavicittaÑ, MahÈkassapassa 
sattamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ, so kaÒcananÈvÈya pacchÈbaddho 
viya Satthu padÈnupadikaÑ anugaÒchi. SatthÈ thokaÑ maggaÑ gantvÈ 
maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisajjÈkÈraÑ dassesi. Thero 
“SatthÈ nisÊditukÈmo”ti ÒatvÈ attano paÔapilotikaÑ sa~ghÈÔiÑ catugguÓaÑ 
katvÈ paÒÒapesi. 

 SatthÈ tattha nisÊditvÈ hatthena cÊvaraÑ parimajjanto “mudukÈ kho 
tyÈyaÑ Kassapa paÔapilotikÈ sa~ghÈÔÊ”ti3 Èha. So “SatthÈ me sa~ghÈÔiyÈ 
mudubhÈvaÑ kathesi, pÈrupitukÈmo bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “pÈrupatu bhante 
BhagavÈ sa~ghÈÔin”ti Èha. KiÑ tvaÑ pÈrupissasi KassapÈti. TumhÈkaÑ 
nivÈsanaÑ labhanto pÈrupissÈmi bhanteti. “KiÑ pana tvaÑ Kassapa imaÑ 
paribhogajiÓÓaÑ paÑsuk|laÑ dhÈretuÑ sakkhissasi, mayÈ hi imassa 
paÑsuk|lassa gahitadivase udakapariyantaÑ katvÈ mahÈpathavÊ kampi, 
imaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈlo viya (Ka) 2. SaÑ 1. 419 piÔÔhe. 3. SaÑ 1. 420 piÔÔhe. 
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BuddhaparibhogajiÓÓacÊvaraÑ nÈma na sakkÈ parittaguÓena dhÈretuÑ, 
paÔibalenevidaÑ paÔipattip|raÓasamatthena jÈtipaÑsuk|likena dhÈretuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ therena saddhiÑ cÊvaraÑ parivattesi. 

 EvaÑ cÊvaraÑ parivattetvÈ therassa cÊvaraÑ BhagavÈ pÈrupi, Satthu 
cÊvaraÑ thero. TasmiÑ khaÓe acetanÈpi ayaÑ mahÈpathavÊ “dukkaraÑ 
bhante akattha, attano pÈrutacÊvaraÑ sÈvakena parivattitapubbaÑ nÈma 
nÈhosi, ahaÑ tumhÈkaÑ guÓaÑ dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti vadantÊ viya 
udakapariyantaÑ katvÈ kampi. Theropi “laddhaÑ me BuddhÈnaÑ 
paribhogacÊvaraÑ, kiÑ me idÈni uttari kattabban”ti unnatiÑ akatvÈ Satthu 
santikeyeva terasa dhutaguÓe samÈdÈya sattadivasamattaÑ puthujjano ahosi. 
AÔÔhame divase saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Atha naÑ SatthÈ 
“Kassapo bhikkhave cand|pamo kulÈni upasa~kamati, apakasseva kÈyaÑ 
apakassa cittaÑ niccanavako kulesu appagabbho”ti1 evamÈdinÈ pasaÑsitvÈ 
aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhutavÈdÈnaÑ yadidaÑ MahÈkassapo”ti2 
dhutavÈdÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 
 
 398. EvaÑ Bhagavato etadaggaÔÔhÈne Ôhapito ÈyasmÈ MahÈkassapo 
mahÈsÈvakabhÈvaÑ patto attano pubbakammaÑ saritvÈ somanassavasena 
pubbacaritÈpadÈnaÑ pakÈsento Padumuttarassa Bhagavatoti-ÈdimÈha. 
Tattha PadumuttarassÈti tassa kira Bhagavato mÈtukucchito nikkhantakÈlato 
paÔÔhÈya pÈdÈnaÑ nikkhepanasamaye akkantakkantapÈde satasahassapattÈ 
padumÈ pathaviÑ bhinditvÈ uÔÔhahiÑsu, tasmÈssa taÑ nÈmaÑ ahosi. 
SakalasattanikÈyesu ekekena satasatapuÒÒe3 kate tassa puÒÒassa 
sataguÓapuÒÒÈnaÑ4 katattÈ Bhagavatoti attho. LokajeÔÔhassa tÈdinoti 
sattalokassa padhÈnabh|tassa iÔÔhÈniÔÔhesu akampiyabhÈvaÑ pattattÈ tÈdino. 
Nibbute LokanÈthamhÊti sattalokassa paÔisaraÓabh|te Bhagavati 
khandhaparinibbÈnena parinibbute, adassanaÑ gateti attho. P|jaÑ kubbanti 
Satthunoti sadevakassa lokassa sÈsanato “SatthÈ”ti laddhanÈmassa 
Bhagavato sÈdhukÊÄaÑ kÊÄantÈ p|jaÑ karontÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 402 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
 3. Ekena satapuÒÒe (Ka) 4. SatadviguÓapuÒÒÈnaÑ (Ka) 
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 399. AggiÑ cinantÊ1 janatÈti janasam|hÈ ÈÄÈhanatthÈya aggiÑ cinantÈ 
rÈsiÑ karontÈ Èsamantato moditÈ2 santuÔÔhÈ pakÈrena moditÈ santuÔÔhÈ 
p|jaÑ karontÊti sambandho. Tesu saÑvegajÈtes|ti tesu janasam|hesu 
saÑvegappattesu utrÈsaÑ labhantesu me mayhaÑ pÊti hÈso udapajjatha 
pÈtubhavÊti attho. 
 
 400. ©Ètimitte samÈnetvÈti mama bandhusahÈye samÈnetvÈ rÈsiÑ 
katvÈ. MahÈvÊro BhagavÈ parinibbuto adassanaÑ agamÈsÊti idaÑ vacanaÑ 
abraviÑ kathesinti sambandho. Handa p|jaÑ karomaseti handÈti 
vossaggatthe3 nipÈto, tena kÈraÓena mayaÑ sabbe samÈgatÈ p|jaÑ karomÈti 
attho. Seti nipÈto. 
 
 401. SÈdh|ti te paÔissutvÈti te mama ÒÈtimittÈ sÈdhu iti sundaraÑ 
bhaddakaÑ iti paÔisuÓitvÈ mama vacanaÑ sampaÔicchitvÈ me mayhaÑ 
bhiyyo atirekaÑ hÈsaÑ pÊtiÑ janiÑsu uppÈdesunti attho. 
 
 402. Tato attano katapuÒÒasaÒcayaÑ dassento BuddhasmiÑ 
LokanÈthamhÊti-ÈdimÈha. SatahatthaÑ uggataÑ ubbiddhaÑ 
diyaÉÉhahatthasataÑ vitthataÑ vimÈnaÑ nabhasi ÈkÈse uggataÑ agghiyaÑ 
sukataÑ sundarÈkÈrena kataÑ katvÈ kÈretvÈ ca puÒÒasaÒcayaÑ puÒÒarÈsiÑ 
kÈhÈsiÑ akÈsinti sambandho. 
 
 403. KatvÈna agghiyaÑ tatthÈti tasmiÑ cetiyap|janaÔÔhÈne tÈlapantÊhi 
tÈlapÈÄÊhi cittitaÑ sobhitaÑ agghiyaÑ katvÈna kÈretvÈ ca sakaÑ cittaÑ 
attano cittaÑ pasÈdetvÈ cetiyaÑ p|jayuttamanti uttamaÑ 
BuddhadhÈtunidhÈpitaÑ cetiyaÑ p|jayinti sambandho. 
 
 404. Tassa cetiyassa mahimaÑ4 dassento aggikkhandhovÈti-ÈdimÈha. 
Tattha aggikkhandhovÈti ÈkÈse jalamÈno aggikkhandhova aggirÈsi iva taÑ 
cetiyaÑ sattahi ratanehi jalati phullito vikasitapuppho sÈlarukkharÈjÈ iva 
ÈkÈse indalaÔÔhÊva indadhanu iva ca catuddisÈ cat|su disÈsu obhÈsati 
vijjotatÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. UdaggacittÈ (PÈÄi) 2. ŒmoditapamoditÈ (SÊ, I) 
 3. Vavassaggatthe (SÊ, Ka) 4. PaÔimaÑ (Ka) 
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 405. Tattha cittaÑ pasÈdetvÈti tasmiÑ jotamÈnadhÈtugabbhamhi cittaÑ 
manaÑ pasÈdetvÈ somanassaÑ katvÈ tena cittappasÈdena bahuÑ 
anekappakÈraÑ kusalaÑ puÒÒaÑ katvÈna “dhÈtugabbhe ca sÈsane ca 
ettakÈni puÒÒÈni mayÈ katÈnÊ”ti evaÑ puÒÒakammaÑ saritvÈna kÈlaÑkatvÈ 
tidasaÑ TÈvatiÑsabhavanaÑ Suttappabuddho viya ahaÑ upapajjiÑ jÈtoti 
sambandho. 
 
 406. Attano uppannadevaloke laddhasampattiÑ dassento 
sahassayuttanti-ÈdimÈha. Tattha hayavÈhiÑ sindhavasahassayojitaÑ 
dibbarathaÑ adhiÔÔhito. Sattahi bh|mÊhi saÑ suÔÔhu uggataÑ ubbiddhaÑ 
uccaÑ mayhaÑ bhavanaÑ vimÈnaÑ ahosÊti attho. 
 
 407. TasmiÑ vimÈne sabbasovaÓÓamayÈ sakalasovaÓÓamayÈni 
k|ÔÈgÈrasahassÈni ahuÑ ahesunti attho. Sakatejena attano ÈnubhÈvena sabbÈ 
dasa disÈ pabhÈsayaÑ obhÈsentÈni jalanti vijjotantÊti sambandho. 
 
 408. TasmiÑ mayhaÑ pÈtubh|tavimÈne aÒÒepi niyy|hÈ pamukhasÈlÈyo 
santi vijjanti. KiÑ bh|tÈ? Lohita~gamayÈ rattamaÓimayÈ tadÈ tepi niyy|hÈ 
catasso disÈ ÈbhÈya pabhÈya jotantÊti sambandho. 
 
 410. Sabbe deve sakalachadevaloke deve abhibhomi abhibhavÈmi. 
Kassa phalanti ce? MayÈ katassa puÒÒakammassa idaÑ phalanti attho. 
 
 411. Tato manussasampattiÑ dassento saÔÔhikappasahassamhÊti-
ÈdimÈha. Tattha ito kappato heÔÔhÈ saÔÔhisahassakappamatthake cÈturanto 
catumahÈdÊpavanto vijitÈvÊ sabbaÑ paccatthikaÑ vijitavanto ahaÑ 
Ubbiddho1 nÈma cakkavattÊ rÈjÈ hutvÈ pathaviÑ ÈvasiÑ rajjaÑ kÈresinti 
sambandho. 
 
 412-4. Tatheva bhaddake kappeti paÒcabuddhapaÔimaÓÉitattÈ bhaddake 
nÈma kappe. TiÑsakkhattuÑ tiÑsajÈtiyÈ catudÊpamhi issaro padhÈno 
______________________________________________________________ 
 1. UÔÔhiyo (SÊ, I) 
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cakkaratanÈdÊhi sattahi ratanehi sampanno sama~gÊbh|to 
sakakammÈbhiraddho attano kamme dasa rÈjadhamme abhiraddho allÊno 
cakkavattÊ rÈjÈ amhi ahosinti sambandho. Attano cakkavattikÈle 
anubh|tasampattiÑ dassento “tatthÈpi bhavanaÑ mayhan”ti-ÈdimÈha. Tattha 
tasmiÑ cakkavattirajjamhi mayhaÑ bhavanaÑ mama pÈsÈdaÑ indalaÔÔhÊva 
uggataÑ ÈkÈse ÔhitavijjotamÈnÈ vijjullatÈ iva uggataÑ 
sattabh|mikÈdibhedehi uccaÑ ÈyÈmato dÊghato ca uccato ca 
catuvÊsatiyojanaÑ vitthÈrato dvÈdasayojanaÑ ahosÊti sambandho. SabbesaÑ 
janÈnaÑ manaÑ allÊnabhÈvena rammaÓaÑ nÈma nagaraÑ ahosÊti attho. 
DaÄhehi dvÈdasahatthehi vÈ tiÑsahatthehi vÈ uccehi pÈkÈratoraÓehi 
sampannanti dasseti. 
 
 415-20. TadaÉÉhakaÑ tato aÉÉhakaÑ aÉÉhatiyasatayojananti attho. 
PakkhittÈ paÓÓavÊsatÊti vÊsati-ÈpaÓapakkhittaÑ nirantaraÑ 
vÊthiparicchedanti attho. BrÈhmaÒÒakulasambh|toti brÈhmaÓakule sujÈto. 
SesaÑ vuttanayattÈ suviÒÒeyyamevÈti. 

MahÈkassapatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-4. Anuruddhatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 SumedhaÑ BhagavantÈhanti-ÈdikaÑ Èyasmato Anuruddhattherassa 
apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
vibhavasampanne kuÔumbikakule nibbatti. Vayappatto ekadivasaÑ vihÈraÑ 
gantvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈrÈ ekaÑ bhikkhuÑ 
dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnaÑ 
patthetvÈ satasahassabhikkhuparivÈrassa Bhagavato sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ 
pavattetvÈ sattame divase Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca uttamÈni 
vatthÈni datvÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyena 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate Gotamassa SammÈsambuddhassa sÈsane 
dibbacakkhukÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Sopi tattha puÒÒÈni karonto 
Satthari parinibbute sattayojanike 
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kanakath|pe bahukaÑsapÈtiyo dÊparukkhehi dÊpakapallikÈhi ca 
“dibbacakkhuÒÈÓassa upanissayo1 hot|”ti uÄÈraÑ dÊpap|jaÑ akÈsi. EvaÑ 
yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato 
kÈle BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbikagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthari 
parinibbute niÔÔhite yojanike kanakath|pe bahukaÑsapÈtiyo sappimaÓÉassa 
p|retvÈ majjhe ca ekekaÑ guÄapipÓÉaÑ ÔhapetvÈ mukhavaÔÔiyÈ mukhavaÔÔiÑ 
phusÈpento cetiyaÑ parikkhipÈpesi. AttanÈ gahitakaÑsapÈtiÑ 
sappimaÓÉassa p|retvÈ sahassavaÔÔiyo jÈlÈpetvÈ sÊse ÔhapetvÈ sabbarattiÑ 
cetiyaÑ anupariyÈyi. 

 EvaÑ tasmimpi attabhÈve yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devaloke 
nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto anuppanne Buddhe 
BÈrÈÓasiyaÑyeva duggatakule nibbatti, “AnnabhÈro”tissa nÈmaÑ ahosi. So 
SumanaseÔÔhissa nÈma gehe kammaÑ karonto jÊvati. EkadivasaÑ so 
UpariÔÔhaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya 
GandhamÈdanapabbatato ÈkÈsenÈgantvÈ BÈrÈÓasÊnagaradvÈre otaritvÈ 
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ nagare piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso pattaÑ 
gahetvÈ attano atthÈya ÔhapitaÑ bhÈgabhattaÑ2 patte pakkhipitvÈ 
Paccekabuddhassa dÈtukÈmo Èrabhi. BhariyÈpissa attano bhÈgabhattaÒca 
tattheva pakkhipi. So taÑ netvÈ Paccekabuddhassa hatthe Ôhapesi. 
Paccekabuddho taÑ gahetvÈ anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. TaÑ divasaÑ 
SumanaseÔÔhissa chatte adhivatthÈ devatÈ “aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ, 
upariÔÔhe suppatiÔÔhitan”ti mahÈsaddena anumodi. TaÑ sutvÈ SumanaseÔÔhi 
“evaÑ devatÈya anumoditaÑ idameva uttamadÈnan”ti cintetvÈ tattha pattiÑ 
yÈci. AnnabhÈro pana tassa pattiÑ adÈsi. Tena pasannacitto SumanaseÔÔhi 
tassa sahassaÑ datvÈ “ito paÔÔhÈya tuyhaÑ sahatthena kammakaraÓakiccaÑ 
natthi, patir|paÑ gehaÑ katvÈ niccaÑ vasÈhÊ”ti Èha. 

 YasmÈ nirodhasamÈpattito vuÔÔhitassa Paccekabuddhassa 
dinnapiÓÉapÈto taÑ divasameva uÄÈravipÈko hoti, tasmÈ SumanaseÔÔhi raÒÒo 
santikaÑ gacchanto taÑ gahetvÈ agamÈsi. RÈjÈ pana taÑ Èdaravasena 
olokesi. SeÔÔhi “mahÈrÈja ayaÑ oloketabbayuttoyevÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Paccayo (SÊ) 2. BhattavaÉÉhitaÑ (SÊ, I, Ka) 
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vatvÈ tadÈ tena katakammaÑ attanÈpissa sahassadinnabhÈvaÒca kathesi. 
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa tussitvÈ sahassaÑ datvÈ “asukasmiÑ ÔhÈne gehaÑ 
katvÈ vasÈhÊ”ti gehaÔÔhÈnamassa ÈÓÈpesi. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ sodhÈpentassa 
mahantÈ mahantÈ nidhikumbhiyo uÔÔhahiÑsu. So tÈ disvÈ raÒÒo Èrocesi. 
RÈjÈ sabbaÑ dhanaÑ uddharÈpetvÈ rÈsikataÑ disvÈ “ettakaÑ dhanaÑ 
imasmiÑ nagare kassa gehe atthÊ”ti pucchi. Na kassaci devÈti. “Tena hi 
ayaÑ AnnabhÈro imasmiÑ nagare mahÈdhanaseÔÔhi nÈma hot|”ti taÑ 
divasameva tassa seÔÔhichattaÑ ussÈpesi. 

 So seÔÔhi hutvÈ yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ devaloke nibbatto, 
dÊgharattaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato 
uppajjanakakÈle Kapilavatthunagare Sukkodanasakkassa1 gehe paÔisandhiÑ 
gaÓhi. Tassa jÈtassa Anuruddhoti nÈmaÑ akaÑsu. So MahÈnÈmasakkassa 
kaniÔÔhabhÈtÈ Bhagavato c|Äapitu putto paramasukhumÈlo mahÈpuÒÒo ahosi. 
SuvaÓÓapÈtiyaÑyeva cassa bhattaÑ uppajji. Athassa mÈtÈ ekadivasaÑ 
“mama putto natthÊti padaÑ2 na jÈnÈti, taÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ ekaÑ 
suvaÓÓapÈtiÑ tucchakaÑyeva aÒÒÈya suvaÓÓapÈtiyÈ pidahitvÈ tassa pesesi, 
antarÈmagge devatÈ taÑ dibbap|vehi p|resuÑ. EvaÑ mahÈpuÒÒo tiÓÓaÑ 
ut|naÑ anucchavikesu tÊsu pÈsÈdesu ala~katanÈÔakitthÊhi parivuto devo viya 
mahÈsampattiÑ anubhavi. 

 AmhÈkampi bodhisatto tasmiÑ samaye TusitapurÈ cavitvÈ 
SuddhodanamahÈrÈjassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ anukkamena 
vuddhippatto ek|natiÑsa vassÈni agÈramajjhe vasitvÈ mahÈbhinikkhamanaÑ 
nikkhamitvÈ anukkamena paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓo BodhimaÓÉe 
sattasattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ Isipatane MigadÈye dhammacakkaÑ pavattetvÈ 
lokÈnuggahaÑ karonto RÈjagahaÑ gantvÈ VeÄuvane vihÈsi. TadÈ 
SuddhodanamahÈrÈjÈ “putto kira me RÈjagahaÑ anuppatto, gacchatha bhaÓe 
mama puttaÑ ÈnethÈ”ti sahassasahassaparivÈre dasa amacce pesesi. Te 
sabbe ehibhikkhupabbajjÈya pabbajiÑsu. Tesu UdÈyittherena 
cÈrikÈgamanaÑ ÈyÈcito BhagavÈ vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto RÈjagahato 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈnÈmasikkhÈpadaÔÊkÈ oloketabbÈ. 2. SaddaÑ (Ka) 
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nikkhamitvÈ KapilavatthupuraÑ gantvÈ ÒÈtisamÈgame anekÈni pÈÔihÈriyÈni 
dassetvÈ pÈÔihÈriyavicittaÑ dhammadesanaÑ kathetvÈ mahÈjanaÑ 
amatapÈnaÑ pÈyetvÈ dutiyadivase pattacÊvaramÈdÈya nagaradvÈre ÔhatvÈ 
“kiÑ nu kho kulanagaraÑ ÈgatÈnaÑ sabbabuddhÈnaÑ ÈciÓÓan”ti 
ÈvajjamÈno “sapadÈnaÑ piÓÉÈya caraÓaÑ ÈciÓÓan”ti ÒatvÈ sapadÈnaÑ 
piÓÉÈya carati. RÈjÈ “putto te piÓÉÈya caratÊ”ti sutvÈ turitaturito ÈgantvÈ 
antaravÊthiyaÑ dhammaÑ sutvÈ attano nivesanaÑ pavesetvÈ mahantaÑ 
sakkÈrasammÈnaÑ akÈsi. BhagavÈ tattha kattabbaÑ ÒÈtisa~gahaÑ katvÈ 
RÈhulakumÈraÑ pabbÈjetvÈ na cirasseva Kapilavatthunagarato MallaraÔÔhe 
cÈrikaÑ caramÈno AnupiyambavanaÑ pÈpuÓi. 

 TasmiÑ samaye SuddhodanamahÈrÈjÈ sÈkiyagaÓaÑ sannipÈtetvÈ Èha 
“sace mama putto agÈraÑ ajjhÈvasissa, rÈjÈ abhavissa cakkavattÊ 
sattaratanasampanno khattiyagaÓaparivÈro, nattÈpi me RÈhulakumÈro 
khattiyagaÓena saddhiÑ taÑ parivÈretvÈ acarissa1, tumhepi etamatthaÑ 
jÈnÈtha. IdÈni pana mama putto Buddho jÈto, khattiyÈvÈssa parivÈrÈ hontu, 
tumhe ekekakulato ekekaÑ dÈrakaÑ dethÈ”ti. EvaÑ vutte ekappahÈreneva 
dve-asÊtisahassakhattiyakumÈrÈ pabbajiÑsu. 

 TasmiÑ samaye MahÈnÈmo Sakko kuÔumbasÈmiko, so attano kaniÔÔhaÑ 
AnuruddhaÑ SakkaÑ upasa~kamitvÈ etadavoca “etarahi tÈta Anuruddha 
abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ SakyakumÈrÈ BhagavantaÑ pabbajitaÑ anupabbajanti, 
amhÈkaÒca kulÈ natthi koci agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, tena hi tvaÑ vÈ 
pabbajÈhi, ahaÑ vÈ pabbajissÈmÊ”ti. TaÑ sutvÈ Anuruddho gharÈvÈse ruciÑ 
akatvÈ attasattamo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Tassa pabbajjÈnukkamo 
SaÑghabhedakakkhandhake2 Ègatoyeva. EvaÑ AnupiyaÑ gantvÈ 
pabbajitesu pana tesu tasmiÑyeva antovasse Bhaddiyatthero arahattaÑ 
pÈpuÓi, Anuruddhatthero dibbacakkhuÑ nibbattesi, Devadatto aÔÔha 
samÈpattiyo nibbattesi, Œnandatthero sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, Bhagutthero 
ca Kimilatthero ca pacchÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. TesaÑ sabbesampi 
therÈnaÑ attano attano ÈgataÔÔhÈnesu pubbapatthanÈbhinÊhÈro Èvi bhavissati. 
AyaÑ Anuruddhatthero 
______________________________________________________________ 
 1. Agamissa (SÊ), Ècarissa (I) 2. Vi 4. 336 piÔÔhe. 
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DhammasenÈpatissa santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ CetiyaraÔÔhe 
PÈcÊnavaÑsadÈyaÑ gantvÈ samaÓadhammaÑ karonto satta 
mahÈpurisavitakke vitakkesi, aÔÔhame kilamati. SatthÈ “Anuruddho aÔÔhame 
mahÈpurisavitakke kilamatÊ”ti ÒatvÈ “tassa sa~kappaÑ p|ressÈmÊ”ti tattha 
gantvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ 
p|retvÈ catupaccayasantosabhÈvanÈrÈmapaÔimaÓÉitaÑ mahÈ-
ariyavaÑsapaÔipadaÑ1 kathetvÈ ÈkÈse uppatitvÈ bhesakalÈvanameva gato. 

 Thero tathÈgate gatamatteyeva tevijjo mahÈkhÊÓÈsavo hutvÈ “SatthÈ 
mayhaÑ manaÑ jÈnitvÈ ÈgantvÈ aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ p|retvÈ 
adÈsi, so came manoratho matthakaÑ patto”ti BuddhÈnaÑ dhammadesanaÑ 
attano ca paÔivedhadhammaÑ Èrabbha imÈ udÈnagÈthÈ abhÈsi– 

  “Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
  Manomayena kÈyena, iddhiyÈ upasa~kami. 

  YadÈ2 me ahu sa~kappo, tato uttari desayi. 
  NippapaÒcarato Buddho, nippapaÒcamadesayi. 

  TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
  Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti3. 

 Atha naÑ aparabhÈge SatthÈ Jetavane mahÈvihÈre viharanto 
“dibbacakkhukÈnaÑ bhikkh|naÑ Anuruddho aggo”ti4 aggaÔÔhÈne Ôhapesi.  
 
 421. EvaÑ so Bhagavato santikÈ dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈnaÑ 
labhitvÈ attano pubbakammaÑ karitvÈ somanassavasena 
pubbacaritÈpadÈnaÑ pakÈsento SumedhaÑ BhagavantÈhanti-ÈdimÈha. 
Tattha sundarÈ upaÔÔhÈpanapaÒÒÈ maggaphalapaÒÒÈ vipassanÈpaÒÒÈ 
catupaÔisambhidÈdisa~khÈtÈ medhÈ yassa Bhagavato so Sumedho, taÑ 
SumedhaÑ bhÈgyasampannattÈ BhagavantaÑ lokassa jeÔÔhaÑ seÔÔhaÑ 
padhÈnabh|taÑ saÑsÈrato5 paÔhamaÑ niggataÑ narÈnaÑ ÈsabhaÑ 
purecÈrikaÑ v|pakaÔÔhaÑ vivekabhutaÑ gaÓasa~gaÓikÈrÈmato apagataÑ 
viharantaÑ ahaÑ addasanti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 62 piÔÔhe. 2. YathÈ (SÊ, I) AÑ 3. 68 piÔÔhe. 
 3. Khu 2. 336 piÔÔhe BheragÈthÈyaÑ. 4. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
 5. Sa~khÈrato (I, Ka) 
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 442. SabbadhammÈnaÑ sayameva BuddhattÈ SambuddhaÑ, 
upagantvÈna samÊpaÑ gantvÈti attho. AÒjaliÑ paggahetvÈnÈti 
dasa~gulipuÔaÑ muddhani katvÈti attho. SesaÑ uttÈnatthameva. 
 
 430. DivÈ rattiÒca passÈmÊti tadÈ devaloke ca manussaloke ca 
uppannakÈle maÑsacakkhunÈ samantato yojanaÑ passÈmÊti attho. 
 
 431. SahassalokaÑ ÒÈÓenÈti paÒÒÈcakkhunÈ sahassacakkavÈÄaÑ 
passÈmÊti attho. Satthu sÈsaneti idÈni Gotamassa Bhagavato sÈsane. 
DÊpadÈnassa dÊpap|jÈya idaÑ phalaÑ, iminÈ phalena dibbacakkhuÑ 
anuppatto paÔiladdho uppÈdesinti attho. 

Anuruddhatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-5. PuÓÓamantÈÓiputtatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 AjjhÈyako mantadharoti-ÈdikaÑ Èyasmato PuÓÓassa 
MantÈÓiputtattherassa apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro 
tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarasa 
Bhagavato uppattito puretarameva HaÑsavatÊnagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule 
nibbattitvÈ anukkamena viÒÒutaÑ patto. AparabhÈge Padumuttare Bhagavati 
uppajjitvÈ bodhaneyyÈnaÑ dhammaÑ desente heÔÔhÈ vuttanayena 
mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante nisÊditvÈ dhammaÑ 
suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ 
desanÈvasÈne uÔÔhitÈya parisÈya SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ nimantetvÈ heÔÔhÈ 
vuttanayena mahÈsakkÈraÑ katvÈ BhagavantaÑ evamÈha “bhante ahaÑ 
iminÈ adhikÈrena na aÒÒaÑ sampattiÑ patthemi, yathÈ paneso bhikkhu 
sattamadivasamatthake tumhehi dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapito, 
evaÑ ahampi anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane dhammakathikÈnaÑ aggo 
bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ tassa patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ 
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“anÈgate kappasatasahassamatthake Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, 
tassa sÈsane pabbajitvÈ tvaÑ dhammakathikÈnaÑ aggo bhavissasÊ”ti 
byÈkÈsi. 

 So yÈvatÈyukaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ tato cuto kappasatasahassaÑ 
puÒÒasambhÈraÑ sambharanto devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ 
Bhagavato kÈle Kapilavatthunagarassa avid|re DoÓavatthunÈmake 
brÈhmaÓagÈme brÈhmaÓamahÈsÈlakule AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa1 
bhÈgineyyo hutvÈ nibbatti, tassa PuÓÓoti nÈmaÑ akaÑsu. So Satthari 
abhisambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke anukkamena RÈjagahaÑ 
upanissÈya viharante AÒÒÈsikoÓÉaÒÒassa santike pabbajitvÈ 
laddh|pasampado padhÈnamanuyuÒjanto sabbaÑ pabbajitakiccaÑ 
matthakaÑ pÈpetvÈ “Dasabalassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti MÈtulattherena 
saddhiÑ Satthu santikaÑ ÈgantvÈ KapilavatthusÈmantÈyeva ohiyitvÈ yoniso 
manasikÈre kammaÑ karonto na cirasseva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Tassa pana PuÓÓattherassa santike pabbajitÈ kulaputtÈ paÒcasatÈ 
ahesuÑ. Thero te dasakathÈvatth|hi ovadi. Tepi sabbe dasakathÈvatth|hi 
ovaditÈ tassa ovÈde ÔhatvÈ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ attano pabbajitakiccaÑ 
matthakappattaÑ ÒatvÈ upajjhÈyaÑ upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “bhante mayaÑ 
pabbajitakiccassa matthakaÑ pattÈ, dasannaÒca kathÈvatth|naÑ lÈbhino, 
samayo dÈni no DasabalaÑ passitun”ti, thero tesaÑ vacanaÑ sutvÈ cintesi 
“mayhaÑ dasakathÈvatthulÈbhitaÑ SatthÈ jÈnÈti. AhaÑ dhammaÑ desento 
dasakathÈvatth|ni amuÒcitvÈva desemi, mayi ca gacchante sabbepime 
bhikkh| maÑ parivÈretvÈ gacchissanti, evaÑ me gaÓena saddhiÑ gantvÈ 
ayuttaÑ DasabalaÑ passituÑ, ime tÈva DasabalaÑ passituÑ gacchant|”ti. 
Atha te evamÈha “Èvuso tumhe purato gantvÈ DasabalaÑ passatha, mama 
vacanena TathÈgatassa pÈde vandatha, ahampi tumhÈkaÑ gatamaggena 
ÈgacchissÈmÊ”ti. Tepi therÈ sabbe Dasabalassa jÈtibh|miraÔÔhavÈsino sabbe 
khÊÓÈsavÈ sabbe dasakathÈvatthulÈbhino upajjhÈyassa ovÈdaÑ acchinditvÈ 
theraÑ vanditvÈ anupubbena cÈrikaÑ carantÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈkoÓÉaÒÒattherassa (SÊ, I), AÒÒÈtakoÓÉaÒÒattherassa (Ka) 
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saÔÔhiyojanamaggaÑ atikkamma RÈjagahe VeÄuvanamahÈvihÈraÑ gantvÈ 
Dasabalassa pÈde vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ 
BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ Ègantukehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisammoditunti BhagavÈ tehi saddhiÑ “kacci bhikkhave khamanÊyan”ti-
ÈdinÈ nayena madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ca tumhe bhikkhave 
ÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ puna tehi “jÈtibh|mito”ti vutte “ko nu kho bhikkhave 
jÈtibh|miyaÑ jÈtibh|makÈnaÑ bhikkh|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ evaÑ 
sambhÈvito ‘attanÈ ca appiccho appicchakathaÒja bhikkh|naÑ kattÈ’ti”1 
dasakathÈvatthulÈbhiÑ bhikkhuÑ pucchi. Tepi “PuÓÓo nÈma bhante ÈyasmÈ 
MantÈÓiputto”ti ÈrocayiÑsu. 

 TesaÑ kathaÑ sutvÈ ÈyasmÈ SÈriputto theraÑ dassanakÈmo ahosi. Atha 
SatthÈ RÈjagahato SÈvatthiÑ agamÈsi. PuÓÓattheropi Dasabalassa tattha 
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “SatthÈraÑ passissÈmÊ”ti gantvÈ 
AntogandhakuÔiyaÑyeva TathÈgataÑ sampÈpuÓi. SatthÈ tassa dhammaÑ 
desesi. Thero dhammaÑ sutvÈ DasabalaÑ vanditvÈ paÔisallÈnatthÈya 
AndhavanaÑ gantvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 
SÈriputtattheropi tassÈgamanaÑ sutvÈ sÊsÈnulokiko gantvÈ okÈsaÑ 
sallakkhetvÈ tasmiÑ rukkham|le nisinnakaÑ upasa~kamitvÈ therena 
saddhiÑ sammoditvÈ taÑ visuddhikkamaÑ2 pucchi. Sopissa 
pucchitapucchitaÑ byÈkaronto rathavinÊt|pamÈya ativiya cittaÑ ÈrÈdhesi, te 
aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ samanumodiÑsu. 
 
 434. Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge bhikkhusaÑghassa majjhe nisinno 
theraÑ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
dhammakathikÈnaÑ yadidaÑ PuÓÓo”ti3 etadagge Ôhapesi. So pubbakammaÑ 
saritvÈ somanassavasena pubbacaritÈpadÈnaÑ vibhÈvento ajjhÈyakoti-
ÈdimÈha. Tattha ajjhÈyakoti anekabrÈhmaÓÈnaÑ vÈcetÈ sikkhÈpetÈ. 
Mantadharoti mantÈnaÑ dhÈretÈti attho, vedasa~khÈtassa catutthavedassa 
sajjhÈyanasavanadÈnÈnaÑ vasena dhÈretÈti vuttaÑ hoti. TiÓÓaÑ vedÈnanti 
iruvedayajuvedasÈmavedasa~khÈtÈnaÑ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ ÒÈÓena 
dhÈretabbattÈ “vedo”ti laddhanÈmesu tÊsu vedaganthesu pÈraÑ pariyosÈnaÑ 
gatoti 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 199 piÔÔhe. 2. Ma 1. 201 piÔÔhe. 3. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 
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attho. Purakkhatomhi sissehÊti mama niccaparivÈrabh|tehi sissehi parivuto 
ahaÑ amhi. UpagacchiÑ naruttamanti narÈnaÑ uttamaÑ BhagavantaÑ 
upasa~kamiÑ, samÊpaÑ gatoti attho. SesaÑ suviÒÒeyyameva. 
 
 438. AbhidhammanayaÒÒ|hanti ahaÑ tadÈ tassa Buddhassa kÈle 
abhidhammanayakovidoti attho. KathÈvatthuvisuddhiyÈti 
kathÈvatthuppakaraÓe visuddhiyÈ cheko, appicchasantuÔÔhikathÈdÊsu dasasu 
kathÈvatth|su vÈ cheko, tÈya kathÈvatthuvisuddhiyÈ sabbesaÑ yatijanÈnaÑ1 
paÓÉitÈnaÑ viÒÒÈpetvÈna bodhetvÈna anÈsavo nikkileso viharÈmi vÈsaÑ 
kappemi. 
 
 439. Ito paÒcasate kappeti ito paÒcabuddhapaÔimaÓÉitato 
bhaddakappato paÒcasate kappe suppakÈsakÈ suÔÔhu pÈkaÔÈ 
cakkaratanÈdisattahi ratanehi sampannÈ JambudÊpÈdicatudÊpamhi issarÈ 
padhÈnÈ caturo cattÈro cakkavattirÈjÈno ahesunti attho. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 
 

PuÓÓamantÈÓiputtatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-6. UpÈlitthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Nagare HaÑsavatiyÈti-ÈdikaÑ Èyasmato UpÈlittherassa apadÈnaÑ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayÈni 
puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
vibhavasampanne brÈhmaÓakule nibbatto, ekadivasaÑ Satthu santike 
dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ vinayadharÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ Satthu adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. 

 So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde kappakagehe nibbatto, UpÈlÊtissa nÈmaÑ akaÑsu. So 
vayappatto AnuruddhÈdÊnaÑ channaÑ khattiyÈnaÑ piyasahÈyo hutvÈ 
TathÈgate Anupiyambavane viharante pabbajjÈya nikkhamantehi chahi 
khattiyehi saddhiÑ nikkhamitvÈ pabbaji. Tassa pabbajjÈvidhÈnaÑ PÈÄiyaÑ2 
Ègatameva. So pabbajitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. JanÈnaÑ (SÊ, I) 2. Vi 4. 336 piÔÔhÈdÊsu. 
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upasampanno hutvÈ Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ “mayhaÑ bhante 
araÒÒavÈsaÑ anujÈnÈthÈ”ti Èha. Bhikkhu araÒÒe vasantassa ekameva 
dhuraÑ vaÉÉhissati, mayhaÑ pana santike vasantassa vipassanÈdhuraÒca 
ganthadhuraÒca parip|ressatÊ”ti. So Satthu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈpi naÑ 
sayameva sakalaÑ VinayapiÔakaÑ uggaÓhÈpesi. So aparabhÈge 
bhÈrukacchavatthuÑ ajjukavatthuÑ KumÈrakassapavatthunti imÈni tÊÓi 
vatth|ni vinicchini. SatthÈ ekekasmiÑ vinicchaye sÈdhukÈraÑ datvÈ tayo 
vinicchaye aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ vinayadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 
 
 441. EvaÑ so etadaggaÔÔhÈnaÑ patvÈ attano pubbakammaÑ saritvÈ 
somanassappatto taÑ pubbacaritÈpadÈnaÑ pakÈsento nagare HaÑsavatiyÈti-
ÈdimÈha. Tattha HaÑsavatiyÈti haÑsÈvaÔÔa-ÈkÈrena vati pÈkÈraparikkhepo 
yasmiÑ nagare, taÑ nagaraÑ HaÑsavatÊ. Atha vÈ anekasa~khÈ haÑsÈ 
taÄÈkapokkharaÓÊsarapallalÈdÊsu nivasantÈ ito cito ca vidhÈvamÈnÈ vasanti 
etthÈti HaÑsavatÊ, tassÈ haÑsavatiyÈ. SujÈto nÈma brahmaÓoti suÔÔhu jÈtoti 
SujÈto, “akkhitto anupakuÔÔho”ti vacanato agarahito hutvÈ jÈtoti attho. 
AsÊtikoÔinicayoti asÊtikoÔidhanarÈsiko pah|tadhanadhaÒÒavÈ 
asa~khyeyyadhanadhaÒÒavÈ brÈhmaÓo SujÈto nÈma ahosinti sambandho. 
 
 442. Punapi tasseva mahantabhÈvaÑ dassento ajjhÈyakoti-ÈdimÈha. 
Tattha ajjhÈyakoti paresaÑ vedattayÈdiÑ vÈcetÈ. Mantadharoti mantÈ 
vuccati paÒÒÈ, athabbanavedabyÈkaraÓÈdijÈnanapaÒÒavÈti attho. TiÓÓaÑ 
vedÈnapÈrag|ti iruvedayajuvedasÈmavedasa~khÈtÈnaÑ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pariyosÈnaÑ pattoti attho. LakkhaÓeti lakkhaÓasatthe, 
Buddhapaccekabuddhacakkavatti-itthipurisÈnaÑ hatthapÈdÈdÊsu 
dissamÈnalakkhaÓapakÈsanakaganthe cÈti attho. ItihÈseti “itiha Èsa itiha 
ÈsÈ”ti porÈÓakathÈppakÈsake ganthe. Sadhammeti sakadhamme 
brÈhmaÓadhamme pÈramiÑ gato pariyosÈnaÑ koÔiÑ gato pattoti attho. 
 
 443. ParibbÈjÈti ye nigaÓÔhasÈvakÈ, te sabbe nÈnÈdiÔÔhikÈ tadÈ mahiyÈ 
pathavÊtale carantÊti sambandho. 
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 445. YÈva yattakaÑ kÈlaÑ Jino nuppajjati, tÈva tattakaÑ kÈlaÑ 
Buddhoti vacanaÑ natthÊti attho. 
 
 446. Accayena ahorattanti aho ca ratti ca ahorattaÑ, bah|naÑ 
saÑvaccharÈnaÑ atikkamenÈti attho. SesaÑ suviÒÒeyyameva. 
 
 454. MantÈÓiputtoti mantÈÓÊnÈmÈya kappakadhÊtuyÈ putto, 
mÈsapuÓÓatÈya divasapuÓÓatÈya PuÓÓoti laddhanÈmoti attho. Tassa 
Satthussa sÈvako hessati bhavissatÊti sambandho. 
 
 455. EvaÑ kittayi so Buddhoti so Padumuttaro BhagavÈ evaÑ iminÈ 
pakÈrena sunandaÑ sundarÈkÈrena somanassadÈyakaÑ kittayi 
byÈkaraÓamadÈsÊti attho. SabbaÑ janaÑ sakalajanasam|haÑ sÈdhukaÑ 
hÈsayanto somanassaÑ karonto sakaÑ balaÑ attano balaÑ dassayanto 
pÈkaÔaÑ karontoti sambandho. 
 
 456. Tato anantaraÑ attano ÈnubhÈvaÑ aÒÒÈpadesena dassento 
kataÒjalÊti-ÈdimÈha. TadÈ tasmiÑ BuddhuppÈdato purimakÈle sunandaÑ 
tÈpasaÑ kataÒjalipuÔÈ sabbe janÈ namassantÊti sambandho. Buddhe kÈraÑ 
karitvÈnÈti evaÑ so sabbajanap|jitopi samÈno “p|jitomhÊ”ti mÈnaÑ akatvÈ 
BuddhasÈsane adhikaÑ kiccaÑ katvÈ attano gatiÑ jÈtiÑ sodhesi 
parisuddhamakÈsÊti attho. 
 
 457. SutvÈna Munino vacanti tassa SammÈsambuddhassa vÈcaÑ, 
gÈthÈbandhasukhatthaÑ ÈkÈrassa rassaÑ katvÈ “vacan”ti vuttaÑ. 
“AnÈgatamhi addhÈne Gotamo nÈma nÈmena SatthÈ loke bhavissatÊ”ti imaÑ 
Munino vacanaÑ sutvÈ yathÈ yena pakÈrena GotamaÑ BhagavantaÑ 
passÈmi, tathÈ tena pakÈrena kÈraÑ adhikakiccaÑ puÒÒasambhÈraÑ 
kassÈmi karissÈmÊti me mayhaÑ sa~kappo cetanÈmanasikÈro ahu ahosÊti 
sambandho. 
 
 458. EvÈhaÑ cintayitvÈnÈti “ahaÑ kÈraÑ karissÈmÊ”ti evaÑ cintetvÈ. 
KiriyaÑ cintayiÑ mamÈti “mayÈ kÊdisaÑ puÒÒaÑ kattabbaÑ nu kho”ti 
kiriyaÑ kattabbakiccaÑ cintayinti attho. KyÈhaÑ kammaÑ ÈcarÈmÊti 
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ahaÑ kÊdisaÑ puÒÒakammaÑ ÈcarÈmi p|remi nu khoti attho. PuÒÒakkhette 
anuttareti uttaravirahite sakalapuÒÒassa bhÈjanabh|te ratanattayeti attho. 
 
 459. AyaÒca pÈÔhiko bhikkh|ti ayaÑ bhikkhu sarabhaÒÒavasena 
ganthapÈÔhapaÔhanato vÈcanato “pÈÔhiko”ti laddhanÈmo bhikkhu. 
BuddhasÈsane sabbesaÑ pÈÔhÊnaÑ pÈÔhakavÈcakÈnaÑ antare vinaye ca 
agganikkhitto aggo iti Ôhapito, taÑ ÔhÈnaÑ tena bhikkhunÈ1 
pattaÔÔhÈnantaraÑ ahaÑ patthaye patthemÊti attho. 
 
 460. Tato paraÑ attano puÒÒakaraÓ|pÈyaÑ dassento idaÑ me amitaÑ 
bhoganti-ÈdimÈha. Me mayhaÑ amitaÑ pamÈÓavirahitaÑ bhogarÈsiÑ 
akkhobhaÑkhobhetuÑ asakkuÓeyyaÑ sÈgar|pamaÑ sÈgarasadisaÑ tena 
bhogena tÈdisena dhanena Buddhassa ÈrÈmaÑ mÈpayeti sambandho. SesaÑ 
uttÈnatthameva. 
 
 474. BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ Sambuddho tena suÔÔhu mÈpitaÑ kÈritaÑ 
saÑghÈrÈmaÑ paÔiggahetvÈ tassÈrÈmassÈnisaÑsadÊpakaÑ idaÑ vacanaÑ 
abravi kathesÊti sambandho. 
 
 475. KathaÑ? Yo soti yo saÑghÈrÈmadÈyako tÈpaso sumÈpitaÑ 
kuÔileÓamaÓÉapapÈsÈdahammiyapÈkÈrÈdinÈ suÔÔhu sajjitaÑ saÑghÈrÈmaÑ 
Buddhassa2 pÈdÈsi pakÈrena somanassasampayuttacittena adÈsi. TamahaÑ 
kittayissÈmÊti taÑ tÈpasaÑ ahaÑ pÈkaÔaÑ karissÈmi, uttÈniÑ karissÈmÊti 
attho. SuÓÈtha mama bhÈsatoti bhÈsantassa mayhaÑ vacanaÑ suÓÈtha, 
ohitasotÈ avikkhittacittÈ manasi karothÈti attho. 
 
 476. Tena dinnÈrÈmassa phalaÑ dassento hatthÊ assÈ rathÈ pattÊti-
ÈdimÈha. TaÑ suviÒÒeyyameva. 
 
 477. SaÑghÈrÈmassidaÑ phalanti idaÑ ÈyatiÑ 
anubhavitabbasampattisa~khÈtaÑ iÔÔhaphalaÑ saÑghÈrÈmadÈnassa phalaÑ 
vipÈkanti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PatiÔÔhitaÑ ÔhÈnantaraÑ ahaÑ patthayiÑ patthesinti attho (SÊ) 
 2. SaÑghassa (SÊ, I, Ka) 
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 478. ChaÄÈsÊtisahassÈnÊti chasahassÈni asÊtisahassÈni samala~katÈ suÔÔhu 
ala~katÈ sajjitÈ nÈriyo itthiyo vicittavatthÈbharaÓÈti vicittehi anekar|pehi 
vatthehi ÈbharaÓehi ca samannÈgatÈ. ŒmuttamaÓikuÓÉalÈti 
olambitamuttÈhÈramaÓikaÒcitakaÓÓÈti attho. 
 
 479. TÈsaÑ itthÊnaÑ r|pasobhÈtisayaÑ vaÓÓento ÈÄÈrapamhÈti-
ÈdimÈha. Tattha ÈÄÈrÈni mahantÈni akkhÊni maÓiguÄasadisÈni yÈsaÑ itthÊnaÑ 
tÈ ÈÄÈrapamhÈ bhamarÈnamiva mandalocanÈti attho. HasulÈ hÈsapakati, 
lÊlÈvilÈsÈti attho. SusaÒÒÈti sundarasaÒÒitabbasarÊrÈvayavÈ. TanumajjhimÈti 
khuddaka-udarapadesÈ. SesaÑ uttÈnameva. 
 
 484. Tassa dhammesu dÈyÈdoti tassa Gotamassa Bhagavato dhammesu 
dÈyÈdo dhammakoÔÔhÈsabhÈgÊ. Orasoti urasi jÈto, 
sithiladhanitÈdidasavidhabyaÒjana-buddhisampannaÑkaÓÔhatÈlu-
oÔÔhÈdipaÒcaÔÔhÈneghaÔÔetvÈ desitadhammaÑ sutvÈ 
sotÈpattimaggÈdimaggapaÔipÈÔiyÈ sabbakilese khepetvÈ arahatte 
ÔhitabhÈvena urasi jÈtaputtoti attho. Dhammanimmitoti dhammena samena 
adaÓÉena asatthena nimmito pÈkaÔo bhavissasÊti attho. UpÈli nÈma nÈmenÈti 
kiÒcÈpi so mÈtu nÈmena MantÈÓiputtanÈmo, AnuruddhÈdÊhi pana saha 
gantvÈ pabbajitattÈ khattiyÈnaÑ upasamÊpe allÊno yutto kÈyacittehi 
sama~gÊbh|toti UpÈlÊti nÈmena Satthu sÈvako hessati bhavissatÊti attho. 
 
 485. Vinaye pÈramiÑ patvÈti VinayapiÔake koÔiÑ pariyosÈnaÑ patvÈ 
pÈpuÓitvÈ. ®hÈnÈÔÔhÈne ca kovidoti kÈraÓÈkÈraÓe ca dakkho chekoti attho. 
JinasÈsanaÑ dhÈrentoti Jinena vuttÈnusÈsaniÑ Jinassa piÔakattayaÑ 
vÈcanasavanacintanadhÈraÓÈdivasena dhÈrento, sallakkhentoti attho. 
Viharissati’nÈsavoti nikkileso cat|hi iriyÈpathehi aparipatantaÑ attabhÈvaÑ 
harissati pavattessatÊti attho. 
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 487. AparimeyyupÈdÈyÈti anekasatasahasse ÈdiÑ katvÈ. Patthemi tava 
sÈsananti “Gotamassa Bhagavato sÈsane vinayadharÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
tuyhaÑ sÈsanaÑ patthemi icchÈmÊti attho. So me atthoti so 
etadaggaÔÔhÈnantarasa~khÈto attho me mayÈ anuppattoti attho. 
SabbasaÑyojanakkhayoti sabbesaÑ saÑyojanÈnaÑ khayo mayÈ anuppattoti 
sambandho, nibbÈnaÑ adhigatanti attho. 
 
 488. RÈjadaÓÉena tajjito pÊÄito s|lÈvuto s|le Èvuto ÈvuÓito poso puriso 
s|le sÈtaÑ madhurasukhaÑ avindanto nÈnubhavanto parimuttiÑva 
parimocanameva icchati yathÈti sambandho. 
 
 489-90. MahÈvÊra vÊrÈnamantare vÊruttama ahaÑ bhavadaÓÉena 
jÈtidaÓÉena tajjito pÊÄito kammas|lÈvuto kusalÈkusalakammas|lasmiÑ 
Èvuto santo saÑvijjamÈno pipÈsÈvedanÈya pipÈsÈturabhÈvena aÔÔito 
abhibh|to dukkhÈpito bhave sÈtaÑ saÑsÈre madhuraÑ sukhaÑ na vindÈmi 
na labhÈmi. RÈgaggidosaggimohaggisa~khÈtehi, 
narakaggikappuÔÔhÈnaggidukkhaggisa~khÈtehi vÈ tÊhi aggÊhi Éayhanto 
parimuttiÑ parimuccanupÈyaÑ gavesÈmi pariyesÈmi tathevÈti sambandho. 
YathÈ rÈjadaÓÉaÑ ito gato patto parimuttiÑ gavesati, tathÈ ahaÑ 
bhavadaÓÉappatto parimuttiÑ gavesÈmÊti sambandho. 
 
 491-2. Puna saÑsÈrato mocanaÑ upamopameyyavasena dassento yathÈ 
visÈdoti-ÈdimÈha. Tattha visena sappavisena È samantato daÑsÊyittha daÔÔho 
hotÊti visÈdo, sappadaÔÔhoti attho. Atha vÈ visaÑ halÈhalavisaÑ adati gilatÊti 
visÈdo, visakhÈdakoti attho. Yo puriso visÈdo, tena tÈdisena visena 
paripÊÄito, tassa visassa vighÈtÈya vinÈsÈya upÈyanaÑ upÈyabh|taÑ agadaÑ 
osadhaÑ gaveseyya pariyeseyya, taÑ gavesamÈno visaghÈtakaÑ 
visanÈsakaÑ agadaÑ osadhaÑ passeyya dakkheyya. So taÑ attano diÔÔhaÑ 
osadhaÑ pivitvÈ visamhÈ visato parimuttiyÈ parimocanakÈraÓÈ sukhÊ assa 
bhaveyya yathÈti sambandho. 
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 493. TathevÈhanti yathÈ yena pakÈrena so naro visahato, savisena 
sappena daÔÔho visakhÈdako vÈ osadhaÑ pivitvÈ sukhÊ bhaveyya, tatheva 
tena pakÈrena ahaÑ avijjÈya mohena saÑ suÔÔhu pÊÄito. 
SaddhammÈgadamesa’hanti ahaÑ saddhammasa~khÈtaÑ osadhaÑ esaÑ 
pariyesantoti attho. 
 
 494-5. DhammÈgadaÑ gavesantoti saÑsÈradukkhavisassa vinÈsÈya 
dhammosadhaÑ gavesanto. AddakkhiÑ SakyasÈsananti 
SakyavaÑsapabhavassa Gotamassa sÈsanaÑ addakkhinti attho. AggaÑ 
sabbosadhÈnaÑ tanti sabbesaÑ osadhÈnaÑ antare taÑ 
SakyasÈsanasa~khÈtaÑ dhammosadhaÑ aggaÑ uttamanti attho. 
Sabbasallavinodananti rÈgasallÈdÊnaÑ sabbesaÑ sallÈnaÑ vinodanaÑ 
v|pasamakaraÑ dhammosadhaÑ dhammasa~khÈtaÑ osadhaÑ pivitvÈ 
sabbaÑ visaÑ sakalasaÑsÈradukkhavisaÑ sam|haniÑ nÈsesinti sambandho. 
AjarÈmaranti taÑ dukkhavisaÑ sam|hanitvÈ ajaraÑ jarÈvirahitaÑ amaraÑ 
maraÓavirahitaÑ sÊtibhÈvaÑ rÈgapariÄÈhÈdivirahitattÈ sÊtalabh|taÑ 
nibbÈnaÑ ahaÑ phassayiÑ paccakkhamakÈsinti sambandho. 
 
 496. Puna kilesatamassa upamaÑ dassento yathÈ bh|taÔÔitoti-ÈdimÈha. 
Tattha yathÈ yena pakÈrena bh|taÔÔito bh|tena yakkhena aÔÔito pÊÄito poso 
puriso bh|taggÈhena yakkhaggÈhena pÊÄito dukkhito bh|tasmÈ 
yakkhaggÈhato parimuttiyÈ mocanatthÈya bh|tavejjaÑ gaveseyya. 
 
 497. TaÑ gavesamÈno ca bh|tavijjÈya suÔÔhu kovidaÑ chekaÑ 
bh|tavejjaÑ passeyya, so bh|tavejjo tassa yakkhaggahitassa purisassa 
Èvesabh|taÑ vihane vinÈseyya, sam|laÒca m|lena saha ÈyatiÑ anÈsevakaÑ 
katvÈ vinÈsaye viddhaÑseyyÈti sambandho. 
 
 498. MahÈvÊra vÊruttama tamaggÈhena kilesandhakÈraggÈhena pÊÄito 
ahaÑ tatheva tena pakÈreneva tamato kilesandhakÈrato parimuttiyÈ 
mocanatthÈya ÒÈÓÈlokaÑ paÒÒÈ-ÈlokaÑ gavesÈmÊti sambandho. 
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 499. Atha tadanantaraÑ kilesatamasodhanaÑ kilesandhakÈranÈsakaÑ 
SakyamuniÑ addasanti attho. So Sakyamuni me mayhaÑ tamaÑ 
andhakÈraÑ kilesatimiraÑ bh|tavejjova bh|takaÑ yakkhaggahitaÑ iva 
vinodesi d|rÊ akÈsÊti sambandho. 
 
 500. So ahaÑ evaÑ vimutto saÑsÈrasotaÑ saÑsÈrapavÈhaÑ saÑ suÔÔhu 
chindiÑ chedesiÑ, taÓhÈsotaÑ taÓhÈmahoghaÑ nivÈrayiÑ niravasesaÑ 
appavattiÑ akÈsinti attho. BhavaÑ ugghÈÔayiÑ sabbanti kÈmabhavÈdikaÑ 
sabbaÑ navabhavaÑ ugghÈÔayiÑ vinÈsesinti attho. M|lato vinÈsento 
bh|tavejjo iva m|lato ugghÈÔayinti sambandho. 
 
 501. Tato nibbÈnapariyesanÈya upamaÑ dassento yathÈti-ÈdimÈha. 
Tattha garuÑ bhÈriyaÑ nÈgaÑ gilatÊti garuÄo. GaruÑ vÈ nÈgaÑ lÈti 
ÈdadÈtÊti garuÄo, garuÄarÈjÈ. Attano bhakkhaÑ sakagocaraÑ pannagaÑ 
pakÈrena parahatthaÑ na gacchatÊti pannagoti laddhanÈmaÑ nÈgaÑ 
gahaÓatthÈya opatati avapatati samantÈ samantato yojanasataÑ 
satayojanappamÈÓaÑ mahÈsaraÑ mahÈsamuddaÑ attano pakkhavÈtehi 
vikkhobheti ÈloÄeti yathÈti sambandho. 
 
 502. So supaÓÓo viha~gamo vehÈsagamanasÊlo pannagaÑ nÈgaÑ 
gahetvÈ adhosÊsaÑ olambetvÈ viheÔhayaÑ tattha tattha vividhena heÔhanena 
heÔhento ÈdÈya daÄhaÑ gahetvÈ yena kÈmaÑ yattha gantukÈmo, tattha 
pakkamati gacchatÊti sambandho. 
 
 503. Bhante mahÈvÊra yathÈ garuÄo balÊ balavÈ pannagaÑ gahetvÈ 
pakkamati, tathÈ eva ahaÑ asa~khataÑ paccayehi akataÑ nibbÈnaÑ 
gavesanto paÔipattip|raÓavasena pariyesanto dose 
sakaladiyaÉÉhakilesasahasse vikkhÈlayiÑ visesena samucchedappahÈnena 
sodhesiÑ ahanti sambandho. 
 
 504. YathÈ garuÄo pannagaÑ gahetvÈ bhuÒjitvÈ viharati, tathÈ ahaÑ 
dhammavaraÑ uttamadhammaÑ diÔÔho passanto etaÑ santipadaÑ 
nibbÈnapadaÑ anuttaraÑ uttaravirahitaÑ maggaphalehi ÈdÈya gahetvÈ 
vaÄaÒjetvÈ viharÈmÊti sambandho. 
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 505. IdÈni nibbÈnassa dullabhabhÈvaÑ dassento ÈsÈvatÊ nÈma latÈti-
ÈdimÈha. Tattha sabbesaÑ devÈnaÑ ÈsÈ icchÈ etissaÑ latÈyaÑ atthÊti ÈsÈvatÊ 
nÈma latÈ CittalatÈvane anekavicittÈhi latÈhi gahanÊbh|te vane uyyÈne jÈtÈ 
nibbattÈti attho. TassÈ latÈya vassasahassena vassasahassaccayena ekaÑ 
phalaÑ nibbattate ekaÑ phalaÑ gaÓhÈti. 
 
 506. TaÑ devÈti taÑ ÈsÈvatiÑ lataÑ tÈva d|raphalaÑ tattakaÑ 
cirakÈlaÑ atikkamitvÈ phalaÑ gaÓhantaÑ saÑvijjamÈnaÑ devÈ 
TÈvatiÑsadevatÈ payirupÈsanti bhajanti sÈ ÈsÈvatÊ nÈma latuttamÈ latÈnaÑ 
antare uttamalatÈ evaÑ devÈnaÑ piyÈ ahosÊti sambandho. 
 
 507. SatasahassupÈdÈyÈti satasahassasaÑvaccharaÑ ÈdiÑ katvÈ. TÈhaÑ 
paricare MunÊti monaÑ vuccati ÒÈÓaÑ, bhante Muni ÒÈÓavanta sabbaÒÒu 
ahaÑ taÑ BhagavantaÑ paricare payirupÈsÈmi. SÈyaÑpÈtaÑ namassÈmÊti 
sÈyanhasamayaÒca pubbaÓhasamayaÒcÈti dvikkhattuÑ namassÈmi paÓÈmaÑ 
karomi. YathÈ devÈ TÈvatiÑsÈ devÈ viya ÈsÈvatÊlataÑ sÈyaÑpÈtaÒca 
payirupÈsantÊti sambandho. 
 
 508. AvaÒjhÈ pÈricariyÈti yasmÈ Buddhadassanahetu nibbÈnappatti 
ahosi, tasmÈ BuddhapÈricariyÈ vattapaÔipattikiriyÈ avaÒjhÈ atucchÈ 
namassanÈ paÓÈmakiriyÈ ca amoghÈ atucchÈ. TathÈ hi d|rÈgataÑ d|rato 
saÑsÈraddhÈnato Ègatampi santaÑ saÑvijjamÈnaÑ khaÓoyaÑ ayaÑ 
BuddhuppÈdakkhaÓo na virÈdhayi nÈtikkami, maÑ atikkamitvÈ na gatoti 
attho. 
 
 509. Buddhadassanahetu nibbÈnappatto ahaÑ ÈyatiÑ uppajjanakabhave 
mama paÔisandhiÑ vicinanto upaparikkhanto na passÈmÊti sambandho. 
Nir|padhi khandh|padhikiles|padhÊhi virahito vippamutto sabbakilesehi 
vinÈbh|to upasanto kilesapariÄÈhÈbhÈvena santamÈnaso carÈmi ahanti 
sambandho. 
 
 510. Puna attano BuddhadassanÈya upamaÑ dassento yathÈpi padumaÑ 
nÈmÈti-ÈdimÈha. S|riyaraÑsena s|riyaraÑsisamphassena yathÈ padumaÑ 
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nÈma api pupphati vikasati mahÈvÊra vÊruttama ahaÑ tathÈ eva 
BuddharaÑsena Buddhena bhagavatÈ desitadhammaraÑsippabhÈvena 
pupphitoti attho. 
 
 511-12. Puna Buddhadassanena nibbÈnadassanaÑ dÊpento yathÈ 
balÈkÈti-ÈdimÈha. Tattha balÈkayonimhi balÈkajÈtiyaÑ sadÈ sabbasmiÑ kÈle 
pumÈ puriso yathÈ na vijjati. Pume avijjamÈne kathaÑ balÈkÈnaÑ 
gabbhaggahaÓaÑ hotÊti ce? Meghesu gajjamÈnesu saddaÑ karontesu 
meghagajjanaÑ sutvÈ tÈ balÈkiniyo sadÈ sabbakÈle gabbhaÑ gaÓhanti 
aÓÉaÑ dhÈrentÊti attho. YÈva yattakaÑ kÈlaÑ megho na gajjati megho 
saddaÑ na karoti, tÈva tattakaÑ kÈlaÑ ciraÑ cirakÈlena gabbhaÑ aÓÉaÑ 
dhÈrenti. YadÈ yasmiÑ kÈle megho pavassati pakÈrena gajjitvÈ vassati 
vuÔÔhidhÈraÑ paggharati, tadÈ tasmiÑ kÈle bhÈrato gabbhadhÈraÓato 
parimuccanti aÓÉaÑ pÈtentÊti attho. 
 
 513. Tato paraÑ upameyyasampadaÑ dassento 
PadumuttarabuddhassÈti-ÈdimÈha. Padumuttarassa Buddhassa 
dhammameghena vohÈraparamatthadesanÈsa~khÈtameghena gajjato 
gajjantassa desentassa dhammameghassa saddena ghosÈnusÈrena ahaÑ tadÈ 
dhammagabbhaÑ vivaÔÔ|panissayaÑ dÈnasÊlÈdipuÒÒasambhÈragabbhaÑ 
agaÓhiÑ gahesiÑ tathÈti sambandho. 
 
 514. SatasahassupÈdÈya kappasatasahassaÑ ÈdiÑ katvÈ puÒÒagabbhaÑ 
dÈnasÊlÈdipuÒÒasambhÈraÑ ahaÑ dharemi p|remi. YÈva dhammamegho 
dhammadesanÈ na gajjati Buddhena na desÊyati, tÈva ahaÑ bhÈrato 
saÑsÈragabbhabhÈrato nappamuccÈmi na mocemi na visuÑ bhavÈmÊti 
sambandho. 
 
 515. Bhante Sakyamuni SakyavaÑsappabhava yadÈ yasmiÑ kÈle 
SuddhodanamahÈrÈjassa tava pitu ramme ramaÓÊye Kapilavatthave 
KapilavatthunÈmake nagare tuvaÑ dhammameghena gajjati ghoseti, tadÈ 
tasmiÑ kÈle ahaÑ bhÈrato saÑsÈragabbhabhÈrato parimucciÑ mutto 
ahosinti sambandho. 
 
 516. Tato paraÑ attanÈ adhigate maggaphale dassento suÒÒatanti-
ÈdimÈha. Tattha atta-attaniyÈdÊnaÑ abhÈvato suÒÒataÑ dimokkhaÒca 
rÈgadosamohasabbakilesanimittÈnaÑ abhÈvato animittaÑ  
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vimokkhaÒca taÓhÈpaÓidhissa abhÈvato appaÓihitaÑ vimokkhaÒca 
ariyamaggaÑ adhigaÒchiÑ bhÈvesinti sambandho. Caturo ca phale sabbeti 
cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni sabbÈni sacchi akÈsinti attho. DhammevaÑ 
vijaÔayiÑ1 ahanti ahaÑ evaÑ sabbadhamme jaÔaÑ gahanaÑ vijaÔayiÑ 
viddhaÑsesinti attho. 

DutiyabhÈÓavÈravaÓÓanÈ samattÈ. 
 

 517. Tato paraÑ attanÈ adhigatavisesameva dassento 
aparimeyyupÈdÈyÈti-ÈdimÈha. Tattha na parimeyyoti aparimeyyo, 
saÑvaccharagaÓanavasena pametuÑ sa~khÈtuÑ asakkuÓeyyoti attho. TaÑ 
aparimeyyaÑ kappaÑ upÈdÈya ÈdiÑ katvÈ tava sÈsanaÑ tuyhaÑ sÈsanaÑ 
“anÈgate Gotamassa Bhagavato sÈsane vinayadharÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
evaÑ patthemi. AtÊtatthe vattamÈnavacanaÑ, patthesinti attho. So me atthoti 
so patthanÈsa~khÈto attho me mayÈ anuppatto nipphÈditoti attho. AnuttaraÑ 
santipadaÑ nibbÈnaÑ anuppattaÑ adhigatanti sambandho. 
 
 518. So ahaÑ adhigatattÈ2 vinaye VinayapiÔake pÈramiÑ patto 
pariyosÈnappatto. YathÈpi pÈÔhiko isÊti yathÈ Padumuttarassa Bhagavato 
sÈsane vinayadharÈnaÑ aggo isi bhikkhu pÈÔhiko pÈkaÔo ahosi, tathevÈhanti 
attho. Na me samasamo atthÊti vinayadhÈritÈya me mayÈ samasamo samÈno 
aÒÒo na atthÊti attho. SÈsanaÑ ovÈdÈnusÈsanÊsa~khÈtaÑ sÈsanaÑ dhÈremi 
p|remÊti attho. 
 
 519. Punapi attano visesaÑ dassento vinaye Khandhake cÈpÊti-ÈdimÈha. 
Tattha vinayeti Ubhatovibha~ge. Khandhaketi MahÈvaggac|Äavagge. 
Tikacchede cÈti tikasaÑghÈdisesatikapÈcittiyÈdike ca. PaÒcameti parivÈre 
ca. Ettha etasmiÑ sakale VinayapiÔake mayhaÑ vimati dveÄhakaÑ natthi na 
saÑvijjati. Akkhareti VinayapiÔakapariyÈpanne akÈrÈdike akkhare. 
ByaÒjaneti kakÈrÈdike byaÒjane vÈ me vimati saÑsayo natthÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. VijanayiÑ (PÈÄi) 2. Adhigatatto (I, Ka) 
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 520. Niggahe paÔikamme cÈti pÈpabhikkh|naÑ niggahe ca 
sÈpattikÈnaÑ bhikkh|naÑ parivÈsadÈnÈdike paÔikamme ca ÔhÈnÈÔÔhÈne ca 
kÈraÓe ca akÈraÓe ca kovido chekoti attho. OsÈraÓe ca tajjanÊyÈdikammassa 
paÔippassaddhivasena osÈraÓe pavesane ca. VuÔÔhÈpane ca Èpattito 
vuÔÔhÈpane nirÈpattikaraÓe ca chekoti sambandho. Sabbattha pÈramiÑ gatoti 
sabbasmiÑ vinayakamme pariyosÈnaÑ patto, akkho chekoti attho. 
 
 521. Vinaye Khandhake cÈpÊti vuttappakÈre vinaye ca Khandhake ca 
padaÑ suttapadaÑ1 nikkhipitvÈ paÔÔhapetvÈ. Ubhato viniveÔhetvÈti vinayato 
Khandhakato cÈti ubhayato nibbattetvÈ vijaÔetvÈ nayaÑ ÈharitvÈ. Rasatoti 
kiccato. OsareyyaÑ osÈraÓaÑ karomÊti attho. 
 
 522. NiruttiyÈ ca kusaloti “rukkho paÔo kumbho mÈlÈ cittan”ti-ÈdÊsu 
vohÈresu cheko. AtthÈnatthe ca kovidoti atthe vaÉÉhiyaÑ anatthe hÈniyaÑ 
ca kovido dakkhoti attho. AnaÒÒÈtaÑ mayÈ natthÊti VinayapiÔake sakale vÈ 
piÔakattaye mayÈ anaÒÒÈtaÑ aviditaÑ apÈkaÔaÑ kiÒci natthÊti attho. Ekaggo 
Satthu sÈsaneti BuddhasÈsane ahameva eko vinayadharÈnaÑ aggo seÔÔho 
uttamoti attho. 
 
 523. R|padakkhe ahaÑ ajjÈti etarahi kÈle Sakyaputtassa Bhagavato 
sÈsane pÈvacane ahaÑ r|padakkhe r|padassane vinayavinicchayadassane 
sabbaÑ ka~khaÑ sakalaÑ saÑsayaÑ vinodemi vinÈsemÊti sambandho. 
ChindÈmi sabbasaÑsayanti “ahosiÑ nu kho ahamatÊtamaddhÈnan”ti-
ÈdikaÑ2 kÈlattayaÑ Èrabbha uppannaÑ sabbaÑ soÄasavidhaÑ ka~khaÑ 
chindÈmi v|pasamemi sabbaso viddhaÑsemÊti attho. 
 
 524. PadaÑ anupadaÒcÈpÊti padaÑ pubbapadaÒca anupadaÑ 
parapadaÒca akkharaÑ ekekamakkharaÒca byaÒjanaÑ 
sithiladhanitÈdidasavidhaÑ byaÒjanavidhÈnaÒca. NidÈneti tena samayenÈti-
Èdike nidÈne ca. PariyosÈneti nigamane. Sabbattha kovidoti sabbesu chasu 
ÔhÈnesu chekoti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. YuttapadaÑ (SÊ, I) 2. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265; Khu 7. 329 piÔÔhesu. 
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 525. Tato paraÑ Bhagavatoyeva guÓe pakÈsento yathÈpi rÈjÈ balavÈti-
ÈdimÈha. Tattha yathÈ balavÈ thÈmabalasampanno senÈbalasampanno vÈ 
rÈjÈ paraÑ paresaÑ paÔirÈj|naÑ senaÑ niggaÓhitvÈ nissesato gahetvÈ 
palÈpetvÈ vÈ tape tapeyya santapeyya dukkhÈpeyya. VijinitvÈna sa~gÈmanti 
sa~gÈmaÑ parasenÈya samÈgamaÑ yuddhaÑ vijinitvÈ visesena jinitvÈ 
jayaÑ patvÈ. NagaraÑ tattha mÈpayeti tattha tasmiÑ vijitaÔÔhÈne nagaraÑ 
pÈsÈdahammiyÈdivibh|sitaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ mÈpaye kÈrÈpeyyÈti attho. 
 
 526. PÈkÈraÑ parikhaÒcÈpÊti tattha mÈpitanagare pÈkÈraÑ 
sudhÈdhavala-iÔÔhakÈmayapÈkÈraÒca kÈrayeti sambandho. ParikhaÒcÈpi 
kaddamaparikhaÑ udakaparikhaÑ sukkhaparikhaÒca api kÈraye. EsikaÑ 
dvÈrakoÔÔhakanti nagarasobhanatthaÑ ussÈpita-esikÈthambhaÒca mahantaÑ 
koÔÔhakaÒca catubh|makÈdidvÈrakoÔÔhakaÒca kÈraye. AÔÔÈlake ca vividheti 
catubh|makÈdibhede ati-ucca-aÔÔÈlake ca vividhe nÈnappakÈrake bah| 
kÈraye kÈrÈpeyyÈti sambandho. 
 
 527. Si~ghÈÔakaÑ caccaraÒcÈti na kevalaÑ pÈkÈrÈdayo kÈraye, 
si~ghÈÔakaÑ catumaggasandhiÒca caccaraÑ antarÈvÊthiÑ ca kÈrayeti 
sambandho. SuvibhattantarÈpaÓanti suÔÔhu vibhattaÑ vibhÈgato 
koÔÔhÈsavantaÑ antarÈpaÓaÑ anekÈpaÓasahassaÑ kÈrÈpeyyÈti attho. 
KÈrayeyya sabhaÑ tatthÈti tasmiÑ mÈpitanagare sabhaÑ 
dhammÈdhikaraÓasÈlaÑ kÈraye. AtthÈnatthavinicchayaÑ vaÉÉhiÒca 
avaÉÉhiÒca1 vinicchayakaraÓatthaÑ vinicchayasÈlaÑ kÈrayeti sambandho. 
 
 528. NigghÈtatthaÑ amittÈnanti paÔirÈj|naÑ paÔibÈhanatthaÑ. 
ChiddÈchiddaÒca jÈnitunti dosaÒca adosaÒca jÈnituÑ. BalakÈyassa 
rakkhÈyÈti hatthi assarathapattisa~khÈtassa balakÈyassa senÈsam|hassa 
ÈrakkhaÓatthÈya so nagarasÈmiko rÈjÈ senÈpaccaÑ senÈpatiÑ senÈnÈyakaÑ 
mahÈmattaÑ Ôhapeti ÔhÈnantare patiÔÔhapetÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. VajjaÑ ca avajjaÑ ca (SÊ) 
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 529. ŒrakkhatthÈya bhaÓÉassÈti jÈtar|parajatamuttÈmaÓi-
ÈdirÈjabhaÓÉassa ÈrakkhaÓatthÈya samantato gopanatthÈya me mayhaÑ 
bhaÓÉaÑ mÈ vinassÊti nidhÈnakusalaÑ rakkhaÓe kusalaÑ chekaÑ naraÑ 
purisaÑ bhaÓÉarakkhaÑ bhaÓÉarakkhantaÑ so rÈjÈ bhaÓÉÈgÈre ÔhapetÊti 
sambandho. 
 
 530. Mamatto hoti yo raÒÒoti yo paÓÉito raÒÒo mamatto mÈmako 
pakkhapÈto hoti. VuddhiÑ yassa ca icchatÊti assa raÒÒo vuddhiÑ ca 
vir|ÄhiÑ so icchati kÈmeti, tassa itthambh|tassa paÓÉitassa rÈjÈ 
adhikaraÓaÑ vinicchayÈdhipaccaÑ deti mittassa mittabhÈvassa paÔipajjitunti 
sambandho. 
 
 531. UppÈtes|ti ukkÈpÈtadisÈÉÈhÈdi-uppÈtesu ca. Nimittes|ti 
m|sikacchinnÈdÊsu “idaÑ nimittaÑ subhaÑ, idaÑ nimittaÑ asubhan”ti 
evaÑ nimittajÈnanasatthesu ca. LakkhaÓesu cÈti itthipurisÈnaÑ 
hatthapÈdalakkhaÓajÈnanasatthesu ca kovidaÑ chekaÑ ajjhÈyakaÑ 
anekesaÑ sissÈnaÑ byÈkaraÓavÈcakaÑ mantadharaÑ 
vedattayasa~khÈtamantadhÈrakaÑ paÓÉitaÑ so rÈjÈ porohicce 
purohitaÔÔhÈnantare ÔhapetÊti sambandho. 
 
 532. Eteha~gehi sampannoti etehi vuttappakÈrehi a~gehi avayavehi 
sampanno sama~gÊbh|to so rÈjÈ “khattiyo”ti pavuccati kathÊyatÊti 
sambandho. SadÈ rakkhanti rÈjÈnanti ete senÈpaccÈdayo amaccÈ sadÈ 
sabbakÈlaÑ taÑ rÈjÈnaÑ rakkhanti gopenti. Kimiva? CakkavÈkova 
dukkhitaÑ dukkhappattaÑ sakaÒÈtiÑ rakkhanto cakkavÈko pakkhÊ ivÈti 
attho. 
 
 533. Tatheva tvaÑ mahÈvÊrÈti vÊruttama yathÈ so rÈjÈ senÈpaccÈdi-
a~gasampanno nagaradvÈraÑ thaketvÈ paÔivasati, tatheva tuvaÑ hatÈmitto 
nihatapaccatthiko khattiyo iva sadevakassa lokassa saha devehi 
pavattamÈnassa lokassa DhammarÈjÈ dhammena samena rÈjÈ 
dasapÈramitÈdhammaparip|raÓena rÈjabh|tattÈ “DhammarÈjÈ”ti pavuccati 
kathÊyatÊti sambandho. 
 
 534. Titthiye nÊharitvÈnÈti DhammarÈjabhÈvena paÔipakkhabh|te 
sakalatitthiye nÊharitvÈ nissesena haritvÈ nibbisevanaÑ katvÈ sasenakaÑ 
mÈraÒcÈpi senÈya saha vasavattimÈrampi nÊharitvÈ. TamandhakÈraÑ 
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vidhamitvÈti tamasa~khÈtaÑ mohandhakÈraÑ vidhamitvÈ viddhaÑsetvÈ. 
DhammanagaraÑ sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈtaÑ, 
khandhÈyatanadhÈtupaÔiccasamuppÈdabalabojjha~gagambhÊranayasamantapa
ÔÔhÈnadhammasa~khÈtaÑ vÈ nagaraÑ amÈpayi nimmini patiÔÔhÈpesÊti attho. 
 
 535. SÊlaÑ pÈkÈrakaÑ tatthÈti tasmiÑ patiÔÔhÈpite dhammanagare 
catupÈrisuddhisÊlaÑ pÈkÈraÑ. ©ÈÓaÑ te dvÈrakoÔÔhakanti te tuyhaÑ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓa ÈsayÈnusayaÒÈÓa anÈgataÑsaÒÈÓa atÊtaÑsaÒÈÓÈdikameva 
ÒÈÓaÑ dvÈrakoÔÔhakanti attho. SaddhÈ te esikÈ vÊrÈti bhante 
asithilaparakkama te tuyhaÑ DÊpa~karapÈdam|lato pabhuti 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓakÈraÓÈ saddahanasaddhÈ ussÈpita-ala~kÈra-
ala~katathambhoti attho. DvÈrapÈlo ca saÑvaroti te tuyhaÑ 
chadvÈrikasaÑvaro rakkhÈvaraÓagutti dvÈrapÈlo dvÈrarakkhakoti attho. 
 
 536. SatipaÔÔhÈnamaÔÔÈlanti te tuyhaÑ catusatipaÔÔhÈna-
aÔÔÈlamuÓÉacchadanaÑ1. PaÒÒÈ te caccaraÑ muneti bhante Mune ÒÈÓavanta 
te tuyhaÑ pÈÔihÈriyÈdi-anekavidhÈ paÒÒÈ2 caccaraÑ maggasamodhÈnaÑ 
nagaravÊthÊti attho. IddhipÈdaÒca si~ghÈÔanti tuyhaÑ 
chandavÊriyacittavÊmaÑsasa~khÈtÈ cattÈro iddhipÈdÈ si~ghÈÔaÑ 
catumaggasandhi. DhammavÊthi sumÈpitanti3 
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈtÈya vÊthiyÈ suÔÔhu mÈpitaÑ 
sajjitaÑ, taÑ dhammanagaranti attho. 
 
 537. SuttantaÑ abhidhammaÒcÈti tava tuyhaÑ ettha dhammanagare 
SuttantaÑ AbhidhammaÑ VinayaÒca kevalaÑ sakalaÑ SuttageyyÈdikaÑ 
nava~gaÑ BuddhavacanaÑ dhammasabhÈ dhammÈdhikaraÓasÈlÈti attho. 
 
 538. SuÒÒataÑ animittaÒcÈti anattÈnupassanÈvasena paÔiladdhaÑ 
suÒÒatavihÈraÒca aniccÈnupassanÈvasena paÔiladdhaÑ animittavihÈraÒca. 
VihÈraÒca’ppaÓihitanti dukkhÈnupassanÈvasena paÔiladdhaÑ 
appaÓihitavihÈraÒca. ŒneÒjaÒcÈti acalaÑ aphanditaÑ 
catusÈmaÒÒaphalasa~khÈtaÑ ÈneÒjavihÈraÒca. Nirodho cÈti 
sabbadukkhanirodhaÑ nibbÈnaÒca. EsÈ dhammakuÔÊ tavÈti esÈ 
sabbanavalokuttaradhammasa~khÈtÈ tava tuyhaÑ dhammakuÔi 
vasanagehanti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÓÉalacchadanaÑ (SÊ, I) 2. ©ÈÓaÑ (SÊ) 3. SumÈpitÈ (PÈÄi) 
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 539. PaÒÒÈya aggo nikkhittoti paÒÒÈvasena paÒÒavantÈnaÑ aggo. Iti 
BhagavatÈ nikkhitto Ôhapito thero paÔibhÈne ca paÒÒÈya kattabbe kicce, 
yuttamuttapaÔibhÈne vÈ kovido cheko nÈmena SÈriputtoti pÈkaÔo tava 
tuyhaÑ DhammasenÈpati tayÈ desitassa piÔakattayadhammasam|hassa 
dhÈraÓato pati padhÈno hutvÈ senÈkiccaÑ karotÊti attho. 
 
 540. Cut|papÈtakusaloti bhante Muni cut|papÈte cutiyÈ upapattiyÈ ca 
kusalo cheko. IddhiyÈ pÈramiÑ gatoti “ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, 
bahudhÈpi hutvÈ eko hotÊ”ti-ÈdinÈ1 vuttÈya iddhippabhedÈya pÈramiÑ 
pariyosÈnaÑ gato patto nÈmena Kolito nÈma MoggallÈnatthero porohicco 
tava tuyhaÑ purohitoti sambandho. 
 
 541. PorÈÓakavaÑsadharoti bhante Mune ÒÈÓavanta porÈÓassa 
vaÑsassa dhÈrako, paramparajÈnanako vÈ uggatejo pÈkaÔatejo durÈsado 
ÈsÈdetuÑ ghaÔÔetuÑ dukkho asakkuÓeyyoti attho. DhutavÈdiguÓenaggoti 
tecÊvarika~gÈdÊni terasa dhuta~gÈni vadati ovadatÊti dhutavÈdÊguÓena 
dhuta~gaguÓena aggo seÔÔho MahÈkassapatthero tava tuyhaÑ akkhadasso 
vohÈrakaraÓe padhÈnoti attho. 
 
 542. Bahussuto dhammadharoti bhante Mune bah|naÑ 
caturÈsÊtidhammakkhandhasahassÈnaÑ sutattÈ BhagavatÈ bhikkhusaÑghato 
ca uggahitattÈ bahussuto anekesaÑ chasatasahassasa~khyÈnaÑ 
ÈgamadhammÈnaÑ satipaÔÔhÈnÈdÊnaÒca paramatthadhammÈnaÑ dhÈraÓato 
dhammadharo Œnando. SabbapÈÔhÊ ca sÈsaneti BuddhasÈsane sabbesaÑ 
pÈÔhÊnaÑ paÔhantÈnaÑ sajjhÈyantÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo seÔÔhoti sabbapÈÔhÊ 
nÈmena Œnando nÈma thero. DhammÈrakkho tavÈti tava tuyhaÑ 
dhammassa piÔakattayadhammabhaÓÉassa Èrakkho rakkhako pÈlako, 
DhammabhaÓÉÈgÈrikoti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 1. 73; Khu 9. 107 piÔÔhesu. 
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 543. Ete sabbe atikkammÈti BhagavÈ BhagyavÈ SammÈsambuddho ete 
SÈriputtÈdayo mahÈnubhÈvepi there atikkamma vajjetvÈ mamaÑyeva 
pamesi pamÈÓaÑ akÈsi, manasi akÈsÊti attho. VinicchayaÑ me pÈdÈsÊti 
vinayaÒÒ|hi paÓÉitehi desitaÑ pakÈsitaÑ vinaye vinicchayaÑ 
dosavicÈraÓaÑ me mayhaÑ BhagavÈ pÈdÈsi pakÈrena adÈsi, mayhameva 
bhÈraÑ akÈsÊti sambandho. 
 
 544. Yo koci vinaye paÒhanti yo koci bhikkhu BuddhasÈvako 
vinayanissitaÑ paÒhaÑ maÑ pucchati, tattha tasmiÑ pucchitapaÒhe me 
mayhaÑ cintanÈ vimati ka~khÈ natthi. TaÒhevatthaÑ taÑ eva pucchitaÑ 
atthaÑ ahaÑ kathemÊti sambandho. 
 
 545. YÈvatÈ BuddhakhettamhÊti yÈvatÈ yattake ÔhÈne Buddhassa 
ÈÓÈkhette taÑ MahÈmuniÑ SammÈsambuddhaÑ ÔhapetvÈ vinaye 
VinayapiÔake vinayavinicchayakaraÓe vÈ mÈdiso mayÈ sadiso natthi, 
ahameva aggo, bhiyyo mamÈdhiko kuto bhavissatÊti sambandho. 
 
 546. BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ bhikkhusaÑghamajjhe nisinno Gotamo 
BhagavÈ evaÑ gajjati sÊhanÈdaÑ karoti. KathaÑ? Vinaye Ubhatovibha~ge, 
Khandhakesu MahÈvaggac|Äavaggesu, ca-saddena ParivÈre UpÈlissa 
UpÈlinÈ samo sadiso natthÊti evaÑ gajjati. 
 
 547. YÈvatÈti yattakaÑ BuddhabhaÓitaÑ Buddhena desitaÑ nava~gaÑ 
SuttageyyÈdisatthusÈsanaÑ SatthunÈ pakÈsitaÑ sabbaÑ vinayogadhaÑ taÑ 
vinaye antopaviÔÔhaÑ vinayam|lakaÑ iccevaÑ passino passantassa. 
 
 548. Mama kammaÑ saritvÈnÈti Gotamo Sakyapu~gavo 
SakyavaÑsappadhÈno mama kammaÑ mayhaÑ pubbapatthanÈkammaÑ 
atÊtaÑsaÒÈÓena saritvÈna paccakkhato ÒatvÈ bhikkhusaÑghamajjhe gato 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ vinayadharÈnaÑ 
yadidaÑ UpÈlÊ”ti1 maÑ etadagge ÔhÈne ÔhapesÊti sambandho. 
 
 549. SatasahassupÈdÈyÈti satasahassakappe ÈdiÑ katvÈ yaÑ imaÑ 
ÔhÈnaÑ apatthayiÑ patthesiÑ, so me attho mayÈ anuppatto adhigato 
paÔiladdho vinaye pÈramiÑ gato koÔiÑ pattoti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 
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 550. SakyÈnaÑ SakyavaÑsarÈj|naÑ nandijanano somanassakÈrako 
ahaÑ pure pubbe kappako ÈsiÑ ahosiÑ, taÑ jÈtiÑ taÑ kulaÑ taÑ yoniÑ 
vijahitvÈ visesena jahitvÈ chaÉÉetvÈ Mahesino SammÈsambuddhassa putto 
jÈto Sakyaputtoti sa~khyaÑ gato sÈsanadhÈraÓatoti attho. 
 
 551. Tato paraÑ attano dÈsakule nibbattanÈpadÈnaÑ dassento ito 
dutiyake kappeti-ÈdimÈha. Tattha ito bhaddakappato heÔÔhÈ dutiye kappe 
nÈmena AÒjaso nÈma khattiyo eko rÈjÈ anantatejo sa~khyÈtikkantatejo 
amitayaso pamÈÓÈtikkantaparivÈro mahaddhano 
anekakoÔisatasahassadhanavÈ bh|mipÈlo pathavÊpÈlako rakkhako ahosÊti 
sambandho. 
 
 552. Tassa raÒÒoti tassa tÈdisassa rÈjino putto ahaÑ Candano nÈma 
khattiyo khattiyakumÈro ahosinti sambandho. So ahaÑ jÈtimadena ca 
yasamadena ca bhogamadena ca upatthaddho thambhito unnatoti attho. 
 
 553. NÈgasatasahassÈnÊti satasahassahatthino mÈta~gÈ mÈta~gakule jÈtÈ 
tidhÈ pabhinnÈ akkhikaÓÓakosasa~khÈtehi tÊhi ÔhÈnehi pabhinnÈ madagaÄitÈ1 
sabbÈla~kÈrabh|sitÈ sabbehi hatthÈla~kÈrehi ala~katÈ sadÈ sabbakÈlaÑ maÑ 
parivÈrentÊti sambandho.  
 
 554. Sabalehi paretohanti tadÈ tasmiÑ kÈle ahaÑ sabalehi attano 
senÈbalehi pareto parivÈrito uyyÈnaÑ gantukÈmako icchanto sirikaÑ nÈma 
nÈgaÑ hatthiÑ Èruyha abhiruhitvÈ nagarato nikkhaminti sambandho. 
 
 555. CaraÓena ca sampannoti sÊlasaÑvarÈdipannarasacaraÓadhammena 
samannÈgato guttadvÈro pihitacakkhÈdichadvÈro susaÑvuto suÔÔhu 
rakkhitakÈyacitto devalo nÈma Sambuddho paccekasambuddho mama 
mayhaÑ purato sammukhe Ègacchi pÈpuÓÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. MadagaÄino (Ka) 
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 556. PesetvÈ sirikaÑ nÈganti taÑ ÈgataÑ PaccekabuddhaÑ disvÈ ahaÑ 
sirikaÑ nÈma nÈgaÑ abhimukhaÑ pesetvÈ BuddhaÑ ÈsÈdayiÑ ghaÔÔesiÑ 
padussesinti attho. Tato saÒjÈtakopo soti tato tasmÈ mayÈ atÊva pÊÄetvÈ 
pesitattÈ so hatthinÈgo mayi saÒjÈtakopo padaÑ attano pÈdaÑ nuddharate 
na uddharati, niccalova hotÊti attho. 
 
 557. NÈgaÑ duÔÔhamanaÑ1 disvÈti duÔÔhamanaÑ2 kuddhacittaÑ nÈgaÑ 
disvÈ ahaÑ Buddhe Paccekabuddhe kopaÑ akÈsiÑ dosaÑ uppÈdesinti attho. 
VihesayitvÈ Sambuddhanti devalaÑ paccekasambuddhaÑ vihesayitvÈ 
viheÔhetvÈ ahaÑ uyyÈnaÑ agamÈsinti sambandho. 
 
 558. SÈtaÑ tattha na vindÈmÊti tasmiÑ ÈsÈdane sÈtaÑ na vindÈmi. 
ŒsÈdananimittaÑ madhuraÑ sukhaÑ na labhÈmÊti attho. Siro pajjalito 
yathÈti siro mama sÊsaÑ pajjalito yathÈ pajjalamÈnaÑ viya hotÊti attho. 
PariÄÈhena ÉayhÈmÊti Paccekabuddhe kopassa katattÈ 
pacchÈnutÈpapariÄÈhena ÉayhÈmi uÓhacitto homÊti attho. 
 
 559. SasÈgarantÈti teneva pÈpakammabalena sasÈgarantÈ 
sÈgarapariyosÈnÈ sakalamahÈpathavÊ me mayhaÑ ÈdittÈ viya jalitÈ viya hoti 
khÈyatÊti attho. Pitu santikupÈgammÈti evaÑ bhaye uppanne ahaÑ attano 
pitu raÒÒo santikaÑ upÈgamma upagantvÈ idaÑ vacanaÑ abraviÑ 
kathesinti attho. 
 
 560. ŒsÊvisaÑva kupitanti ÈsÊvisaÑ sabbaÑ kupitaÑ kuddhaÑ iva 
jalamÈnaÑ aggikkhandhaÑ iva mattaÑ tidhÈ pabhinnaÑ dantiÑ 
dantavantaÑ kuÒjaraÑ uttamaÑ hatthiÑ iva ca ÈgataÑ yaÑ 
PaccekabuddhaÑ sayambhuÑ sayameva Buddhabh|taÑ ahaÑ ÈsÈdayiÑ 
ghaÔÔesinti sambandho. 
 
 561. ŒsÈdito mayÈ Buddhoti so Paccekabuddho mayÈ ÈsÈdito ghaÔÔito 
ghoro aÒÒehi ghaÔÔetuÑ asakkuÓeyyattÈ ghoro uggatapo pÈkaÔatapo Jino 
paÒca mÈre jitavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. RuÔÔhamanaÑ (SÊ, I) 
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evaÑguÓasampanno Paccekabuddho mayÈ ghaÔÔitoti attho. PurÈ sabbe 
vinassÈmÈti tasmiÑ Paccekabuddhe kata-anÈdarena sabbe mayaÑ 
vinassÈma vividhenÈkÈrena nassÈma, bhasmÈ viya bhavÈmÈti attho. 
KhamÈpessÈma taÑ Muninti taÑ PaccekabuddhaÑ MuniÑ yÈva na 
vinassÈma, tÈva khamÈpessÈmÈti sambandho. 
 
 562. No ce taÑ nijjhÈpessÈmÈti attadantaÑ damitacittaÑ samÈhitaÑ 
ekaggacittaÑ taÑ PaccekabuddhaÑ no ce nijjhÈpessÈma khamÈpessÈma. 
Orena sattadivasÈ sattadivasato orabhÈge sattadivase anatikkamitvÈ 
sampuÓÓaÑ raÔÔhaÑ me sabbaÑ vidhamissati vinassissati. 
 
 563. Sumekhalo kosiyo cÈti ete sumekhalÈdayo cattÈro rÈjÈno isayo 
ÈsÈdayitvÈ ghaÔÔetvÈ anÈdaraÑ katvÈ saraÔÔhakÈ saha raÔÔhajanapadavÈsÊhi 
duggatÈ vinÈsaÑ gatÈti attho. 
 
 564. YadÈ kuppanti isayoti yadÈ yasmiÑ kÈle saÒÒatÈ kÈyasaÒÒamÈdÊhi 
saÒÒatÈ santÈ brahmacÈrino uttamacÈrino seÔÔhacÈrino isayo kuppanti 
domanassÈ bhavanti tadÈ sasÈgaraÑ sapabbataÑ sadevakaÑ lokaÑ 
vinÈsentÊti sambandho. 
 
 565. TiyojanasahassamhÊti tesaÑ isÊnaÑ ÈnubhÈvaÑ ÒatvÈ te 
khamÈpetuÑ accayaÑ aparÈdhaÑ desanatthÈya pakÈsanatthÈya 
tiyojanasahassappamÈÓe padese purise sannipÈtayinti sambandho. 
SayambhuÑ upasa~kaminti sayambhuÑ PaccekabuddhaÑ upasa~kamiÑ 
samÊpaÑ agamÈsinti attho. 
 
 566. AllavatthÈti mayÈ saddhiÑ rÈsibh|tÈ sabbe janÈ allavatthÈ udakena 
tintavattha-uttarÈsa~gÈ allasirÈ tintakesÈ paÒjalÊkatÈ muddhani kata-
aÒjalipuÔÈ Buddhassa paccekamunino pÈde pÈdasamÊpe nipatitvÈ nipajjitvÈ 
idaÑ vacanamabravunti “khamassu tvaÑ mahÈvÊrÈ”ti-ÈdikaÑ vacanaÑ 
abravuÑ kathesunti attho. 
 
 567. MahÈvÊra vÊruttama bhante Paccekabuddha mayÈ tumhesu 
aÒÒÈÓena kataÑ aparÈdhaÑ khamassu tvaÑ vinodehi, mÈ manasi karohÊti  
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attho. Jano janasam|ho taÑ BhagavantaÑ abhi visesena yÈcati. PariÄÈhaÑ 
dosamohehi katacittadukkhapariÄÈhaÑ amhÈkaÑ vinodehi tanuÑ karohi, no 
amhÈkaÑ raÔÔhaÑ sakalaraÔÔhajanapadavÈsino mÈ vinÈsaya mÈ vinÈsehÊti 
attho. 
 
 568. SadevamÈnusÈ sabbeti sabbe mÈnusÈ sadevÈ sadÈnavÈ 
pahÈrÈdÈdÊhi asurehi saha sarakkhasÈ ayomayena k|Ôena mahÈmuggarena 
sadÈ sabbakÈlaÑ me siraÑ mayhaÑ matthakaÑ bhindeyyuÑ padÈleyyuÑ. 
 
 569. Tato paraÑ BuddhÈnaÑ khamitabhÈvaÒca kopÈbhÈvaÒca 
pakÈsento dake aggi na saÓÔhÈtÊti-ÈdimÈha. Tattha yathÈ udake aggi na 
saÓÔhÈti na patiÔÔhÈti, yathÈ bÊjaÑ sele silÈmaye pabbate na viruhati, yathÈ 
agade osadhe kimi pÈÓako na saÓÔhÈti. TathÈ kopo cittappakopo dummanatÈ 
Buddhe paÔividdhasacce Paccekabuddhe na jÈyati na uppajjatÊti attho. 
 
 570. Punapi BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvaÑ pakÈsento yathÈ ca bh|mÊti-
ÈdimÈha. Tattha yathÈ ca bh|mi pathavÊ acalÈ niccalÈ, tathÈ Buddho acaloti 
attho. YathÈ sÈgaro mahÈsamuddo appameyyo pametuÑ pamÈÓaÑ gahetuÑ 
asakkuÓeyyo, tathÈ Buddho appameyyoti attho. YathÈ ÈkÈso aphuÔÔhÈkÈso 
anantako pariyosÈnarahito, evaÑ tathÈ buddho akkhobhiyo khobhetuÑ 
ÈloÄetuÑ asakkuÓeyyoti attho. 
 
 571. Tato paraÑ Paccekabuddhassa khamanavacanaÑ dassento sadÈ 
khantÈ mahÈvÊrÈti-ÈdimÈha. Tattha mahÈvÊrÈ uttamavÊriyavantÈ BuddhÈ 
tapassino pÈpÈnaÑ tapanato “tapo”ti laddhanÈmena vÊriyena samannÈgatÈ 
khantÈ ca khantiyÈ ca sampannÈ khamitÈ ca paresaÑ aparÈdhaÑ khamitÈ 
sahitÈ sadÈ sabbakÈlaÑ bhavantÊti sambandho. KhantÈnaÑ khamitÈnaÒcÈti 
tesaÑ BuddhÈnaÑ khantÈnaÑ khantiyÈ yuttÈnaÑ khamitÈnaÑ 
parÈ’parÈdhakhamitÈnaÑ sahitÈnaÒca gamanaÑ chandÈdÊhi agatigamanaÑ 
na vijjatÊti attho. 
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 572. Iti idaÑ vacanaÑ vatvÈ Sambuddho paccekasambuddho pariÄÈhaÑ 
sattÈnaÑ uppannadÈhaÑ vinodayaÑ vinodayanto mahÈjanassa purato 
sannipatitassa sarÈjakassa mahato janakÈyassa sammukhato tadÈ tasmiÑ 
kÈle nabhaÑ ÈkÈsaÑ abbhuggami uggaÒchÊti attho. 
 
 573. Tena kammenahaÑ dhÊrÈti dhÊra dhÊtisampanna ahaÑ tena 
kammena Paccekabuddhe katena anÈdarakammena imasmiÑ 
pacchimattabhave hÊnattaÑ lÈmakabhÈvaÑ rÈj|naÑ 
kappakakammakaraÓajÈtiÑ ajjhupÈgato sampattoti attho. Samatikkamma 
taÑ jÈtinti taÑ parÈyattajÈtiÑ saÑ suÔÔhu atikkamma atikkamitvÈ. PÈvisiÑ 
abhayaÑ puranti bhayarahitaÑ nibbÈnapuraÑ nibbÈnamahÈnagaraÑ 
pÈvisiÑ paviÔÔho Èsinti attho. 
 
 574. TadÈpi maÑ mahÈvÊrÈti vÊruttama tadÈpi tasmiÑ 
Paccekabuddhassa ÈsÈdanasamaye api sayambh| Paccekabuddho pariÄÈhaÑ 
ÈsÈdanahetu uppannaÑ kÈyacittadarathaÑ vinodesi d|rÊ-akÈsi. 
�ayhamÈnaÑ tato eva pacchÈnutÈpena kukkuccena ÉayhamÈnaÑ 
santapantaÑ maÑ susaÓÔhitaÑ dosaÑ dosato dassane suÔÔhu saÓÔhitaÑ disvÈ 
khamÈpayi taÑ aparÈdhaÑ adhivÈsesÊti sambandho. 
 
 575. AjjÈpi maÑ mahÈvÊrÈti vÊruttama ajjÈpi tuyhaÑ samÈgamakÈle api 
tihaggÊbhi rÈgaggidosaggimohaggisa~khÈtehi vÈ 
nirayaggipetaggisaÑsÈraggisa~khÈtehi vÈ tÊhi aggÊhi ÉayhamÈnaÑ 
dukkhamanubhavantaÑ maÑ bhagavÈ sÊtibhÈvaÑ domanassavinÈsena 
santakÈyacittasa~khÈtaÑ sÊtibhÈvaÑ nibbÈnameva vÈ apÈpayi sampÈpesi. 
Tayo aggÊ vuttappakÈre te tayo aggÊ nibbÈpesi v|pasamesÊti sambandho. 
 
 576. EvaÑ attano hÊnÈpadÈnaÑ Bhagavato dassetvÈ idÈni aÒÒepi tassa 
savane niyojetvÈ ovadanto “yesaÑ sotÈvadhÈna’tthÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
yesaÑ tumhÈkaÑ sotÈvadhÈnaÑ sotassa avadhÈnaÑ ÔhapanaÑ atthi vijjati, 
te tumhe bhÈsato bhÈsantassa mama vacanaÑ suÓÈtha manasi karotha. 
AtthaÑ tumhaÑ pavakkhÈmÊti yathÈ yena pakÈrena mama mayÈ diÔÔhaÑ 
padaÑ nibbÈnaÑ, tathÈ tena pakÈrena nibbÈnasa~khÈtaÑ paramatthaÑ 
tumhÈkaÑ pavakkhÈmÊti sambandho. 
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 577. TaÑ dassento sayambhuÑ taÑ vimÈnetvÈti-ÈdimÈha. Tattha 
sayambhuÑ sayameva bh|taÑ ariyÈya jÈtiyÈ jÈtaÑ santacittaÑ samÈhitaÑ 
PaccekabuddhaÑ vimÈnetvÈ anÈdaraÑ katvÈ tena kammena katenÈkusalena 
ajja imasmiÑ vattamÈnakÈle ahaÑ nÊcayoniyaÑ parÈyattajÈtiyaÑ 
kappakajÈtiyaÑ jÈto nibbatto amhi bhavÈmi. 
 
 578. MÈ vo khaÓaÑ virÈdhethÈti BuddhuppÈdakkhaÓaÑ vo tumhe mÈ 
virÈdhetha gaÄitaÑ1 mÈ karotha, hi saccaÑ khaÓÈtÊtÈ BuddhuppÈdakkhaÓaÑ 
atÊtÈ atikkantÈ sattÈ socare socanti, “mayaÑ alakkhikÈ dummedhÈ 
bhavÈmÈ”ti evaÑ socantÊti attho. Sadatthe attano atthe vuÉÉhiyaÑ 
vÈyameyyÈtha vÊriyaÑ karotha. Vo tumhehi khaÓo BuddhuppÈdakkhaÓo 
samayo paÔipÈdito nipphÈdito pattoti attho. 
 
 579. Tato paraÑ saÑsÈragatÈnaÑ ÈdÊnavaÑ upamÈ-upameyyavasena 
dassento ekaccÈnaÒca vamananti-ÈdimÈha. EkaccÈnaÑ kesaÒci puggalÈnaÑ 
vamanaÑ uddhaÑ uggiraÓaÑ ekaccÈnaÑ virecanaÑ adhopaggharaÓaÑ eke 
ekaccÈnaÑ halÈhalaÑ visaÑ mucchÈkaraÓavisaÑ2 ekaccÈnaÑ puggalÈnaÑ 
osadhaÑ rakkhanupÈyaÑ BhagavÈ evaÑ paÔipÈÔiyÈ akkhÈsÊti sambandho. 
 
 580. VamanaÑ paÔipannÈnanti paÔipannÈnaÑ maggasama~gÊnaÑ 
vamanaÑ saÑsÈrachaÉÉanaÑ saÑsÈramocanaÑ BhagavÈ akkhÈsÊti 
sambandho. PhalaÔÔhÈnaÑ phale ÔhitÈnaÑ virecanaÑ saÑsÈrapaggharaÓaÑ 
akkhÈsi. PhalalÈbhÊnaÑ phalaÑ labhitvÈ ÔhitÈnaÑ nibbÈna-osadhaÑ akkhÈsi. 
GavesÊnaÑ manussadevanibbÈnasampattiÑ gavesÊnaÑ pariyesantÈnaÑ 
puÒÒakhettabh|taÑ saÑghaÑ akkhÈsÊti sambandho. 
 
 581. SÈsanena viruddhÈnanti sÈsanassa paÔipakkhÈnaÑ halÈhalaÑ 
kut|halaÑ pÈpaÑ akusalaÑ akkhÈsÊti sambandho. YathÈ ÈsÊvisoti 
assaddhÈnaÑ katapÈpÈnaÑ puggalÈnaÑ saÑsÈre dukkhÈvahanato 
ÈsÊvisasadisaÑ yathÈ ÈsÊviso diÔÔhamattena3 bhasmakaraÓato diÔÔhaviso4 

sappo attanÈ daÔÔhaÑ naraÑ jhÈpeti Éayhati dukkhÈpeti. TaÑ naraÑ taÑ 
assaddhaÑ katapÈpaÑ naraÑ halÈhalavisaÑ evaÑ jhÈpeti cat|su apÈyesu 
Éayhati sosesÊti sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. AphalaÑ (SÊ) 2. MuÒchÈkaraÓavisaÑ (I) 
 3. DaÔÔhamattena (I) 4. DaÔÔhaviso (I) 
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  582. SakiÑ pÊtaÑ halÈhalanti visaÑ halÈhalaÑ pÊtaÑ sakiÑ ekavÈraÑ 
jÊvitaÑ uparundhati nÈseti. SÈsanena sÈsanamhi virajjhitvÈ aparÈdhaÑ katvÈ 
puggalo kappakoÔimhi koÔisa~khye kappepi Éayhati nijjhÈyatÊti attho. 
 
 583. EvaÑ assaddhÈnaÑ puggalÈnaÑ phalavipÈkaÑ dassetvÈ idÈni 
BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvaÑ dassento khantiyÈti-ÈdimÈha. Tattha yo Buddho 
vamanÈdÊni1 akkhÈsi, so Buddho khantiyÈ khamanena ca avihiÑsÈya 
sattÈnaÑ avihiÑsanena ca mettacittavatÈya ca mettacittavantabhÈvena ca 
sadevakaÑ saha devehi vattamÈnaÑ lokaÑ tÈreti atikkamÈpeti nibbÈpeti, 
tasmÈ kÈraÓÈ BuddhÈ vo tumhehi avirÈdhiyÈ virujjhituÑ na sakkuÓeyyÈ, 
BuddhasÈsane paÔipajjeyyÈthÈti attho. 
 
 584. LÈbhe ca alÈbhe ca na sajjanti na bhajanti na lagganti. SammÈnane 
ÈdarakaraÓe ca vimÈnane anÈdarakaraÓe ca acalÈ pathavÊsadisÈ BuddhÈ 
bhavanti, tasmÈ kÈraÓÈ te BuddhÈ tumhehi na virodhiyÈ na virodhetabbÈ 
virujjhituÑ asakkuÓeyyÈti attho. 
 
 585. BuddhÈnaÑ majjhattataÑ dassento Devadatteti-ÈdimÈha. Tattha 
vadhakÈvadhakesu sabbesu sattesu samako samamÈnaso Muni 
BuddhamunÊti attho. 
 
 586. EtesaÑ paÔigho natthÊti etesaÑ BuddhÈnaÑ paÔigho caÓÉikkaÑ 
dosacittataÑ natthi na saÑvijjati. RÈgo’mesaÑ na vijjatÊti imesaÑ 
BuddhÈnaÑ rÈgopi rajjanaÑ allÊyanaÑ na vijjati na upalabbhati, tasmÈ 
kÈraÓÈ, vadhakassa ca orasassa cÈti sabbesaÑ samako samacitto Buddho 
hotÊti sambandho. 
 
 587. Punapi BuddhÈnaÑyeva ÈnubhÈvaÑ dassento panthe disvÈna 
kÈsÈvanti-ÈdimÈha. Tattha mÊÄhamakkhitaÑ g|thasammissaÑ kÈsÈvaÑ 
kasÈvena rajitaÑ cÊvaraÑ isiddhajaÑ ariyÈnaÑ dhajaÑ parikkhÈraÑ panthe 
magge chaÉÉitaÑ disvÈna passitvÈ aÒjaliÑ katvÈ dasa~gulisamodhÈnaÑ 
aÒjalipuÔaÑ sirasi 
______________________________________________________________ 
 1. VamanÈdÊhi (SÊ, I) 
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katvÈ sirasÈ sirena vanditabbaÑ isiddhajaÑ arahattaddhajaÑ 
BuddhapaccekabuddhasÈvakadÊpakaÑ cÊvaraÑ namassitabbaÑ mÈnetabbaÑ 
p|jetabbanti attho. 
 
 588. AbbhatÊtÈti abhi attha~gatÈ nibbutÈ. Ye ca BuddhÈ vattamÈnÈ idÈni 
jÈtÈ ca ye BuddhÈ anÈgatÈ ajÈtÈ abh|tÈ anibbattÈ apÈtubh|tÈ ca ye BuddhÈ. 
DhajenÈnena sujjhantÊti anena isiddhajena cÊvarena ete BuddhÈ sujjhanti 
visuddhÈ bhavanti sobhanti. TasmÈ tena kÈraÓena ete BuddhÈ namassiyÈ 
namassitabbÈ vanditabbÈti attho. “EtaÑ namassiyan”tipi pÈÔho, tassa etaÑ 
isiddhajaÑ namassitabbanti attho. 
 
 589. Tato paraÑ attano guÓaÑ dassento Satthukappanti-ÈdimÈha. Tattha 
SatthukappaÑ BuddhasadisaÑ suvinayaÑ sundaravinayaÑ sundarÈkÈrena 
dvÈrattayadamanaÑ hadayena cittena ahaÑ dhÈremi savanadhÈraÓÈdinÈ 
paccavekkhÈmÊti attho. VinayaÑ VinayapiÔakaÑ namassamÈno vandamÈno 
vinaye ÈdaraÑ kurumÈno viharissÈmi sabbadÈ sabbasmiÑ kÈle vÈsaÑ 
kappemÊti attho. 
 
 590. Vinayo Èsayo mayhanti VinayapiÔakaÑ mayhaÑ okÈsabh|taÑ 
savanadhÈraÓamanasikaraÓa-uggahaparipucchÈpavattanavasena 
okÈsabh|taÑ gehabh|tanti attho. Vinayo ÔhÈnaca~kamanti vinayo mayhaÑ 
savanÈdikiccakaraÓena ÔhitaÔÔhÈnaÒca ca~kamanaÔÔhÈnaÒca. Kappemi vinaye 
vÈsanti VinayapiÔake vinayatantiyÈ savanadhÈraÓapavattanavasena vÈsaÑ 
sayanaÑ kappemi karomi. Vinayo mama gocaroti VinayapiÔakaÑ mayhaÑ 
gocaro ÈhÈro bhojanaÑ niccaÑ dhÈraÓamanasikaraÓavasenÈti attho. 
 
 591. Vinaye pÈramippattoti sakale VinayapiÔake pÈramiÑ pariyosÈnaÑ 
patto. Samathe cÈpi kovidoti pÈrÈjikÈdisattÈpattikkhandhÈnaÑ samathe 
v|pasame ca vuÔÔhÈne ca kovido cheko, adhikaraÓasamathe vÈ– 

  “VivÈdaÑ anuvÈdaÒca, ÈpattÈdhikaraÓaÑ tathÈ. 
  KiccÈdhikaraÓaÒceva, caturÈdhikaraÓÈ matÈ”ti– 

vuttÈdhikaraÓesu ca– 
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  “SammukhÈ sativinayo, am|ÄhapaÔiÒÒÈkaraÓaÑ. 
  Yebhuyya tassapÈpiyya, tiÓavatthÈrako tathÈ”ti– 

evaÑ vuttesu ca sattasu adhikaraÓasamathesu atikovido chekoti attho. UpÈli 
taÑ mahÈvÊrÈti bhante mahÈvÊra cat|su asa~khyeyyesu kappasatasahassesu 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓÈdhigamÈya vÊriyavanta Satthuno devamanussÈnaÑ 
anusÈsakassa taÑ tava pÈde pÈdayuge UpÈli bhikkhu vandati paÓÈmaÑ 
karotÊti attho. 
 
 592. So ahaÑ pabbajitvÈ SambuddhaÑ namassamÈno paÓÈmaÑ 
kurumÈno dhammassa ca tena BhagavatÈ desitassa navalokuttaradhammassa 
sudhammataÑ sundaradhammabhÈvaÑ jÈnitvÈ dhammaÒca namassamÈno 
gÈmato gÈmaÑ purato puraÑ nagarato nagaraÑ vicarissÈmÊti sambandho. 
 
 593. KilesÈ jhÈpitÈ mayhanti mayÈ paÔividdha-arahattamaggaÒÈÓena 
mayhaÑ cittasantÈnagatÈ sabbe diyaÉÉhasahassasa~khÈ kilesÈ jhÈpitÈ sositÈ 
visositÈ viddhaÑsitÈ. BhavÈ sabbe sam|hatÈti kÈmabhavÈdayo sabbe nava 
bhavÈ mayÈ sam|hatÈ saÑ suÔÔhu |hatÈ khepitÈ viddhaÑsitÈ. SabbÈsavÈ 
parikkhÊÓÈti kÈmÈsavo bhavÈsavo diÔÔhÈsavo avijjÈsavoti sabbe cattÈro 
ÈsavÈ parikkhÊÓÈ parisamantato khayaÑ pÈpitÈ. IdÈni imasmiÑ 
arahattappattakÈle punabbhavo punuppattisa~khÈto bhavo bhavanaÑ jÈti 
natthÊti attho. 
 
 594. Uttari somanassavasena udÈnaÑ udÈnento svÈgatanti-ÈdimÈha. 
Tattha BuddhaseÔÔhassa uttamabuddhassa santike samÊpe ekanagare vÈ 
mama ÈgamanaÑ svÈgataÑ suÔÔhu ÈgamanaÑ sundarÈgamanaÑ vata 
ekantena Èsi ahosÊti sambandho. Tisso vijjÈti pubbenivÈsadibbacakkhu-
ÈsavakkhayavijjÈ anuppattÈ sampattÈ, paccakkhaÑ katÈti attho. KataÑ 
Buddhassa sÈsananti Buddhena BhagavatÈ desitaÑ anusiÔÔhi sÈsanaÑ kataÑ 
nipphÈditaÑ vattapaÔipattiÑ p|retvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasi karitvÈ 
arahattamaggaÒÈÓÈdhigamena sampÈditanti attho. 
 
 595. PaÔisambhidÈ catassoti atthapaÔisambhidÈdayo catasso paÒÒÈyo 
sacchikatÈ paccakkhaÑ katÈ. VimokkhÈpi ca aÔÔhimeti cattÈri 
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maggaÒÈÓÈni cattÈri phalaÒÈÓÈnÊti ime aÔÔha vimokkhÈ saÑsÈrato 
muccan|pÈyÈ sacchikatÈti sambandho. ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈti– 

  “IddhividhaÑ dibbasotaÑ, cetopariyaÒÈÓakaÑ. 
  PubbenivÈsaÒÈÓaÒca, dibbacakkhÈsavakkhayan”ti– 

imÈ cha abhiÒÒÈ sacchikatÈ paccakkhaÑ katÈ, imesaÑ ÒÈÓÈnaÑ 
sacchikaraÓena Buddhassa sÈsanaÑ katanti attho. 

 Itthanti iminÈ heÔÔhÈ vuttappakÈrena. Sudanti padap|raÓamatte nipÈto. 
ŒyasmÈ UpÈli theroti thirasÊlÈdiguÓayutto sÈvako imÈ 
pubbacaritÈpadÈnadÊpikÈ gÈthÈyo abhÈsittha kathayitthÈti attho. 

UpÈlitthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-7. AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Padumuttarasambuddhanti-ÈdikaÑ Èyasmato AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa 
apadÈnaÑ. AyaÑ kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
attano sÈsane paÔhamaÑ paÔividdhadhammarattaÒÒ|naÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthento 
satasahassabhikkhuparivÈrassa Bhagavato sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyataÑ disvÈ bhÈviniÑ sampattiÑ 
byÈkÈsi. So yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni karonto Satthari parinibbute cetiye 
patiÔÔhÈpiyamÈne antocetiye ratanagharaÑ kÈrÈpesi, cetiyaÑ parivÈretvÈ 
sahassaratanagghikÈni ca kÈresi. 

 So evaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cavitvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Vipassissa Bhagavato kÈle MahÈkÈlo nÈma kuÔumbiko hutvÈ 
aÔÔhakarÊsamatte khette sÈligabbhaÑ phÈletvÈ gahitasÈlitaÓÉulehi 
asambhinnakhÊrapÈyÈsaÑ sampÈdetvÈ tattha madhusappisakkarÈdayo 
pakkhipitvÈ Buddhappamukhassa saÑghassa adÈsi. SÈligabbhaÑ phÈletvÈ 
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gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna p|rati. PuthukakÈle puthukaggaÑ nÈma adÈsi. 
LÈyane lÈyanaggaÑ, veÓikaraÓe veÓaggaÑ, kalÈpÈdikaraÓe kalÈpaggaÑ, 
khalaggaÑ, bhaÓÉaggaÑ, minaggaÑ, koÔÔhagganti evaÑ ekasasse nava vÈre 
aggadÈnaÑ adÈsi, tampi sassaÑ atirekataraÑ sampannaÑ ahosi. 

 EvaÑ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cuto devaloke nibbattitvÈ devesu ca 
manussesu ca saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato uppattito puretarameva 
Kapilavatthunagarassa avid|re DoÓavatthunÈmake brÈhmaÓagÈme 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, tassa KoÓÉaÒÒoti gottato ÈgataÑ nÈmaÑ 
ahosi. So vayappatto tayo vede uggahetvÈ lakkhaÓamantesu ca pÈraÑ 
agamÈsi. Tena samayena amhÈkaÑ bodhisatto Tusitapurato cavitvÈ 
Kapilavatthupure SuddhodanamahÈrÈjassa gehe nibbatti, tassa 
nÈmaggahaÓadivase aÔÔhuttarasatesu brÈhmaÓesu upanÊtesu ye aÔÔha 
brÈhmaÓÈ lakkhaÓapariggahaÓatthaÑ mahÈtalaÑ1 upanÊtÈ. So tesu 
sabbanavako hutvÈ mahÈpurisassa lakkhaÓanipphattiÑ disvÈ “ekaÑsena 
ayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti niÔÔhaÑ gantvÈ mahÈsattassa abhinikkhamanaÑ 
udikkhanto vicarati. 

 Bodhisattopi kho mahatÈ parivÈrena vaÉÉhamÈno anukkamena 
vuddhippatto ÒÈÓaparipÈkaÑ gantvÈ ek|natiÑsatime vasse 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamanto AnomÈnadÊtÊre pabbajitvÈ anukkamena 
UruvelaÑ gantvÈ padhÈnaÑ padahi. TadÈ KoÓÉaÒÒo mÈÓavo mahÈsattassa 
pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ lakkhaÓapariggÈhakabrÈhmaÓÈnaÑ puttehi 
vappamÈÓavÈdÊhi saddhiÑ attapaÒcamo pabbajitvÈ anukkamena 
bodhisattassa santikaÑ upasa~kamitvÈ chabbassÈni taÑ upaÔÔhahanto tassa 
oÄÈrikÈhÈraparibhogena nibbinno apakkamitvÈ IsipatanaÑ agamÈsi. Atha 
kho bodhisatto oÄÈrikÈhÈraparibhogena laddhakÈyabalo 
vesÈkhapuÓÓamÈyaÑ Bodhirukkham|le AparÈjitapalla~ke nisinno tiÓÓaÑ 
mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ abhisambuddho hutvÈ sattasattÈhaÑ 
BodhimaÓÉeyeva vÊtinÈmetvÈ PaÒcavaggiyÈnaÑ ÒÈÓaparipÈkaÑ ÒatvÈ 
ÈsÈÄhÊpuÓÓamÈyaÑ IsipatanaÑ gantvÈ tesaÑ 
DhammacakkapavattanasuttantaÑ2 kathesi. DesanÈpariyosÈne 
KoÓÉaÒÒatthero 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈtale (Ka) 2. Vi 3. 14; SaÑ 3. 368 piÔÔhesu. 
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aÔÔhÈrasahi brahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. Atha 
paÒcamiyaÑ pakkhassa AnattalakkhaÓasuttantadesanÈya1 arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. 
 
 596. EvaÑ so arahattaÑ patvÈ “kiÑ kammaÑ katvÈ ahaÑ 
lokuttarasukhaÑ adhigatomhÊ”ti upadhÈrento attano pubbakammaÑ 
paccakkhato ÒatvÈ somanassavasena pubbacaritÈpadÈnaÑ udÈnavasena 
dassento Padumuttarasambuddhanti-ÈdimÈha. Tassattho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
LokajeÔÔhaÑ vinÈyakanti sakalassa sattalokassa jeÔÔhaÑ padhÈnanti attho. 
Visesena veneyyasatte saÑsÈrasÈgarassa paratÊraÑ amatamahÈnibbÈnaÑ 
neti sampÈpetÊti vinÈyako, taÑ vinÈyakaÑ. Buddhabh|mimanuppattanti 
Buddhassa bh|mi patiÔÔhÈnaÔÔhÈnanti Buddhabh|mi, sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ, taÑ 
anuppatto paÔividdhoti Buddhabh|mimanuppatto, taÑ 
Buddhabh|mimanuppattaÑ, sabbaÒÒutappattaÑ Buddhabh|tanti attho. 
PaÔhamaÑ addasaÑ ahanti paÔhamaÑ vesÈkhapuÓÓamiyÈ rattiyÈ 
pacc|sasamaye Buddhabh|taÑ PadumuttarasambuddhaÑ ahaÑ addakkhinti 
attho. 
 
 597. YÈvatÈ bodhiyÈ m|leti yattakÈ BodhirukkhasamÊpe yakkhÈ 
samÈgatÈ rÈsibh|tÈ SambuddhaÑ Buddhabh|taÑ taÑ buddhaÑ paÒjalÊkatÈ 
dasa~gulisamodhÈnaÑ aÒjalipuÔaÑ sirasi ÔhapetvÈ vandanti namassantÊti 
sambandho. 
 
 598. Sabbe devÈ tuÔÔhamanÈti Buddhabh|taÔÔhÈnaÑ ÈgatÈ te sabbe devÈ 
tuÔÔhacittÈ ÈkÈse saÒcarantÊti sambandho. AndhakÈratamonudoti ativiya 
andhakÈraÑ mohaÑ nudo khepano ayaÑ Buddho anuppattoti attho. 
 
 599. TesaÑ hÈsaparetÈnanti hÈsehi pÊtisomanassehi samannÈgatÈnaÑ 
tesaÑ devÈnaÑ mahÈnÈdo mahÈghoso avattatha pavattati2, 
SammÈsambuddhasÈsane kilese saÑkilese dhamme jhÈpayissÈmÈti 
sambandho. 
 
 600. DevÈnaÑ giramaÒÒÈyÈti vÈcÈya thutivacanena saha udÊritaÑ 
devÈnaÑ saddaÑ jÈnitvÈ haÔÔho haÔÔhena cittena somanassasahagatena 
cittena ÈdibhikkhaÑ paÔhamaÑ ÈhÈraÑ Buddhabh|tassa ahaÑ adÈsinti 
sambandho. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 18; SaÑ 2. 55 piÔÔhesu. 
 2. PavattathÈti pavattati (SÊ), pavattatha pavattati (I) 
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 602. SattÈhaÑ abhinikkhammÈti mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
sattÈhaÑ padhÈnaÑ katvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓapadaÔÔhÈnaÑ 
arahattamaggaÒÈÓasa~khÈtaÑ bodhiÑ ajjhagamaÑ adhigaÒchiÑ1 ahanti 
attho. IdaÑ me paÔhamaÑ bhattanti idaÑ bhattaÑ sarÊrayÈpanaÑ 
brahmacÈrissa uttamacÈrissa me mayhaÑ iminÈ devaputtena paÔhamaÑ 
dinnaÑ ahosÊti attho. 
 
 603. TusitÈ hi idhÈgantvÈti Tusitabhavanato idha manussaloke ÈgantvÈ 
yo devaputto me mama bhikkhaÑ upÈnayi adÈsi, taÑ devaputtaÑ 
kittayissÈmi kathessÈmi pÈkaÔaÑ karissÈmi. BhÈsato bhÈsantassa mama 
vacanaÑ suÓÈthÈti sambandho. Ito paraÑ anuttÈnapadameva vaÓÓayissÈma. 
 
 607. TidasÈti TÈvatiÑsabhavanÈ. AgÈrÈti attano 
uppannabrÈhmaÓagehato nikkhamitvÈ pabbajitvÈ cha saÑvaccharÈni 
dukkarakÈrikaÑ karontena bodhisattena saha vasissatÊti sambandho. 
 
 608. Tato sattamake vasseti tato pabbajitakÈlato paÔÔhÈya sattame 
saÑvacchare. Buddho saccaÑ kathessatÊti chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ 
katvÈ sattamasaÑvacchare Buddho hutvÈ BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane MigadÈye 
DhammacakkapavattanasuttantadesanÈya 
dukkhasamudayanirodhamaggasaccasa~khÈtaÑ catusaccaÑ kathessatÊti 
attho. KoÓÉaÒÒo nÈma nÈmenÈti nÈmena gottanÈmavasena KoÓÉaÒÒo nÈma. 
PaÔhamaÑ sacchikÈhitÊti PaÒcavaggiyÈnamantare paÔhamaÑ Èdito 
evasotÈpattimaggaÒÈÓaÑ sacchikÈhiti paccakkhaÑ karissatÊti attho. 
 
 609. NikkhantenÈnupabbajinti nikkhantena bodhisattena saha 
nikkhamitvÈ anupabbajinti attho. TathÈ anupabbajitvÈ mayÈ padhÈnaÑ 
vÊriyaÑ sukataÑ suÔÔhu kataÑ daÄhaÑ katvÈ katanti attho. Kilese 
jhÈpanatthÈyÈti kilese sosanatthÈya viddhaÑsanatthÈya anagÈriyaÑ agÈrassa 
ahitaÑ kasivaÓijjÈdikammavirahitaÑ sÈsanaÑ pabbajiÑ paÔipajjinti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhigacchiÑ (I) 
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 610. AbhigantvÈna sabbaÒÒ|ti sabbaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ vÈ 
sa~khÈravikÈralakkhaÓanibbÈnapaÒÒattisa~khÈtaÑ ÒeyyaÑ vÈ jÈnanto 
devehi saha vattamÈne satta loke Buddho migÈraÒÒaÑ MigadÈya vihÈraÑ 
abhigantvÈ upasa~kamitvÈ me mayÈ sacchikatena iminÈ 
sotÈpattimaggaÒÈÓena amatabheriÑ amatamahÈnibbÈnabheriÑ ahani pahari 
dassesÊti attho. 
 
 611. So dÈnÊti so ahaÑ paÔhamaÑ sotÈpanno idÈni 
arahattamaggaÒÈÓena amataÑ santaÑ v|pasantasabhÈvaÑ padaÑ 
pajjitabbaÑ pÈpuÓitabbaÑ anuttaraÑ uttaravirahitaÑ nibbÈnaÑ patto 
adhigatoti attho. SabbÈsave pariÒÒÈyÈti kÈmÈsavÈdayo sabbe Èsave 
pariÒÒÈya pahÈnapariÒÒÈya pajahitvÈ anÈsavo nikkileso viharÈmi 
iriyÈpathavihÈrena vÈsaÑ kappemi. PaÔisambhidÈ catassotyÈdayo gÈthÈyo 
vuttatthÈyeva. 

 Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre bhikkhusaÑghamajjhe 
paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno paÔhamaÑ paÔividdhadhammabhÈvaÑ 
dÊpento “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ rattaÒÒ|naÑ 
yadidaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo”ti1 etadagge Ôhapesi. So dvÊhi aggasÈvakehi attani 
kariyamÈnaÑ paramanipaccakÈraÑ, gÈmantasenÈsane ÈkiÓÓavihÈraÒca 
pariharitukÈmo, vivekÈbhiratiyÈ viharitukÈmo ca attano santikaÑ 
upagatÈnaÑ gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ paÔisanthÈrakaraÓampi papaÒcaÑ 
maÒÒamÈno SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ Chaddantehi 
nÈgehi upaÔÔhiyamÈno ChaddantadahatÊre dvÈdasa vassÈni vasi. EvaÑ tattha 
vasantaÑ theraÑ ekadivasaÑ Sakko devarÈjÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ Ôhito 
evamÈha “sÈdhu me bhante ayyo dhammaÑ deset|”ti. Thero tassa 
catusaccagabbhaÑ tilakkhaÓÈhataÑ suÒÒatÈpaÔisaÑyuttaÑ nÈnÈnayavicittaÑ 
amatogadhaÑ BuddhalÊlÈya dhammaÑ desesi. TaÑ sutvÈ Sakko attano 
pasÈdaÑ pavedento– 

  “Esa bhiyyo pasÊdÈmi sutvÈ dhammaÑ mahÈrasaÑ2. 
  VirÈgo desito dhammo, anupÈdÈya sabbaso”ti3– 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 2. MahÈrahaÑ (I) 3. Khu 2. 317 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ. 
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thutiÑ akÈsi. Thero ChaddantadahatÊre dvÈdasa vassÈni vasitvÈ upakaÔÔhe 
parinibbÈne SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ parinibbÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ tattheva 
gantvÈ parinibbÈyÊti. 

AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-8. PiÓÉolabhÈradvÈjatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Padumuttaro nÈma Jinoti-ÈdikaÑ Èyasmato PiÓÉolabhÈradvÈjassa 
apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
sÊhayoniyaÑ nibbattitvÈ pabbatapÈde guhÈyaÑ vihÈsi. BhagavÈ tassa 
anuggahaÑ kÈtuÑ gocarÈya pakkantakÈle tassa sayanaguhaÑ pavisitvÈ 
nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. SÊho gocaraÑ gahetvÈ nivatto guhadvÈre 
ÔhatvÈ BhagavantaÑ disvÈ haÔÔhatuÔÔho jalajathalajapupphehi p|jaÑ katvÈ 
cittaÑ pasÈdento Bhagavato ÈrakkhaÓatthÈya aÒÒe vÈÄamige apanetuÑ tÊsu 
velÈsu sÊhanÈdaÑ nadanto BuddhagatÈya satiyÈ1 aÔÔhÈsi. YathÈ 
paÔhamadivase, evaÑ sattÈhaÑ p|jesi. BhagavÈ “sattÈhaccayena nirodhÈ 
vuÔÔhahitvÈ vaÔÔissati imassa ettako upanissayo”ti tassa passantasseva 
ÈkÈsaÑ pakkhanditvÈ vihÈrameva gato. 

 SÊho BuddhaviyogadukkhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto kÈlaÑ katvÈ 
HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbattitvÈ vayappatto nagaravÈsÊhi 
saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pasanno sattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ yÈvajÊvaÑ 
puÒÒÈni katvÈ aparÈparaÑ devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato 
kÈle KosambiyaÑ raÒÒo Udenassa purohitassa putto hutvÈ nibbatti, 
BhÈradvÈjotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto tayo vede uggahetvÈ paÒca 
mÈÓavakasatÈni mante vÈcento mahagghasabhÈvena 
______________________________________________________________ 
 1. PÊtiyÈ (Ka) 
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ananur|pÈcÈrattÈ1 tehi pariccatto RÈjagahaÑ gantvÈ Bhagavato 
bhikkhusaÑghassa ca lÈbhasakkÈraÑ disvÈ sÈsane pabbajitvÈ bhojane 
amattaÒÒ| hutvÈ viharati. SatthÈrÈ upÈyena mattaÒÒutÈya patiÔÔhÈpento 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. ChaÄabhiÒÒo pana 
hutvÈ Bhagavato sammukhÈ “yaÑ sÈvakehi pattabbaÑ, taÑ mayÈ 
anuppattan”ti, bhikkhusaÑghe ca “yassa magge vÈ phale vÈ ka~khÈ atthi, so 
maÑ pucchat|”ti sÊhanÈdaÑ nadi. Tena taÑ BhagavÈ “etadaggaÑ bhikkhave 
mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ sÊhanÈdikÈnaÑ yadidaÑ 
PiÓÉolabhÈradvÈjo”ti2 etadagge Ôhapesi. 
 
 613. EvaÑ etadaggaÑ ÔhÈnaÑ patvÈ pubbe katapuÒÒasambhÈraÑ 
saritvÈ somanassavasena attano puÒÒakammÈpadÈnaÑ vibhÈvento 
Padumuttaroti-ÈdimÈha. Tassattho heÔÔhÈ vuttova. Purato HimavantassÈti 
HimÈlayapabbatato pubbadisÈbhÈgeti attho. Cittak|Ôe vasÊ tadÈti yadÈ ahaÑ 
sÊho migarÈjÈ hutvÈ HimavantapabbatasamÊpe vasÈmi, tadÈ Padumuttaro 
nÈma SatthÈ anekehi ca osadhehi anekehi ca ratanehi cittavicittatÈya 
cittak|Ôe cittapabbatasikhare vasÊti sambandho. 
 
 614. AbhÊtar|po tatthÈsinti abhÊtasabhÈvo nibbhayasabhÈvo migarÈjÈ 
tattha ÈsiÑ ahosinti attho. Catukkamoti cat|hi disÈhi kamo gantuÑ 
samattho. Yassa saddaÑ suÓitvÈnÈti yassa migaraÒÒo sÊhanÈdaÑ sutvÈ 
bahujjanÈ bahusattÈ vikkhambhanti visesena khambhanti bhÈyanti. 
 
 615. SuphullaÑ padumaÑ gayhÈti Bhagavati pasÈdena 
supupphitapadumapupphaÑ ÉaÑsitvÈ. NarÈsabhaÑ narÈnaÑ ÈsabhaÑ 
uttamaÑ seÔÔhaÑ SambuddhaÑ upagacchiÑ, samÊpaÑ agaminti attho. 
VuÔÔhitassa samÈdhimhÈti nirodhasamÈpattito vuÔÔhitassa Buddhassa taÑ 
pupphaÑ abhiropayiÑ p|jesinti attho. 
 
 616. CatuddisaÑ manassitvÈti cat|su disÈsu namassitvÈ sakaÑ cittaÑ 
attano cittaÑ pasÈdetvÈ Èdarena patiÔÔhapetvÈ sÊhanÈdaÑ abhÊtanÈdaÑ 
anadiÑ ghosesinti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Garuppatto (SÊ, I) 2. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 
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 617. Tato Buddhena dinnabyÈkaraÓaÑ pakÈsento Padumuttaroti-
ÈdimÈha. TaÑ uttÈnatthameva. 
 
 618. VadataÑ seÔÔhoti “mayaÑ BuddhÈ, mayaÑ BuddhÈ”ti vadantÈnaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ seÔÔho uttamo Buddho Ègatoti sambandho. Tassa Ègatassa 
Bhagavato taÑ dhammaÑ sossÈma suÓissÈmÈti attho. 
 
 619. TesaÑ hÈsaparetÈnanti hÈsehi somanassehi paretÈnaÑ 
abhibh|tÈnaÑ samannÈgatÈnaÑ tesaÑ devamanussÈnaÑ. LokanÈyakoti 
lokassa nÈyako saggamokkhasampÈpako mama saddaÑ mayhaÑ sÊhanÈdaÑ 
pakittesi pakÈsesi kathesi dÊghadassÊ anÈgatakÈladassÊ MahÈmuni 
MunÊnamantare mahanto Muni. SesagÈthÈ suviÒÒeyyameva. 
 
 622. NÈmena Padumo nÈma cakkavattÊ hutvÈ catusaÔÔhiyÈ jÈtiyÈ 
issariyaÑ issarabhÈvaÑ rajjaÑ kÈrayissatÊti attho. 
 
 623. KappasatasahassamhÊti sÈmyatthe bhummavacanaÑ, 
kappasatasahassÈnaÑ pariyosÈneti attho. 
 
 624. PakÈsite pÈvacaneti tena Gotamena BhagavatÈ piÔakattaye pakÈsite 
desiteti attho. Brahmabandhu bhavissatÊti tadÈ Gotamassa Bhagavato kÈle 
ayaÑ sÊho migarÈjÈ brÈhmaÓakule nibbattissatÊti attho. BrahmaÒÒÈ 
abhinikkhammÈti brÈhmaÓakulato nikkhamitvÈ tassa Bhagavato sÈsane 
pabbajissatÊti sambandho. 
 
 625. PadhÈnapahitattoti vÊriyakaraÓatthaÑ pesitacitto. 
Upadhisa~khÈtÈnaÑ kilesÈnaÑ abhÈvena nirupadhi. KilesadarathÈnaÑ 
abhÈvena upasanto. SabbÈsave sakalÈsave pariÒÒÈya pahÈya anÈsavo 
nikkileso nibbÈyissati khandhaparinibbÈnena nibbuto bhavissatÊti attho. 
 
 626. Vijane pantaseyyamhÊti janasambÈdharahite d|rÈraÒÒasenÈsaneti 
attho. VÈÄamigasamÈkuleti kÈÄasÊhÈdÊhi caÓÉamigasa~gehi Èkule saÑkiÓÓeti 
attho. SesaÑ vuttatthamevÈti. 

PiÓÉolabhÈradvÈjatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
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3-9. Khadiravaniyatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 Ga~gÈ bhÈgÊrathÊ nÈmÈti-ÈdikaÑ Èyasmato Khadiravaniyattherassa 
apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare titthanÈvikakule nibbattitvÈ MahÈga~gÈya payÈgatitthe 
titthanÈvÈya kammaÑ karonto ekadivasaÑ sasÈvakasaÑghaÑ BhagavantaÑ 
Ga~gÈtÊraÑ upagataÑ disvÈ pasannamÈnaso nÈvÈsa~ghÈÔaÑ yojetvÈ 
mahantena p|jÈsakkÈrena paratÊraÑ pÈpetvÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ SatthÈrÈ 
ÈraÒÒakÈnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
paÓidhÈnaÑ akÈsi. BhagavÈ tassa patthanÈya avaÒjhabhÈvaÑ byÈkÈsi. 

 So tato paÔÔhÈya puÒÒÈni upacinanto devamanussesu saÑsaranto 
ubhayasampattiyo anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
NÈlakagÈme R|pasÈriyÈ nÈma brÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti. TaÑ 
vayappattaÑ mÈtÈpitaro gharabandhanena bandhitukÈmÈ hutvÈ tassa 
ÈrocesuÑ. So SÈriputtattherassa pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “mayhaÑ 
jeÔÔhabhÈtÈ ayyo Upatisso imaÑ vibhavaÑ chaÉÉetvÈ pabbajito, tena vantaÑ 
kheÄapiÓÉaÑ kathÈhaÑ anubhavissÈmÊ”ti jÈtasaÑvego pÈsaÑ 
anupagacchamÈnamigo viya ÒÈtake vaÒcetvÈ hetusampattiyÈ codiyamÈno 
bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ DhammasenÈpatino kaniÔÔhabhÈvaÑ nivedetvÈ 
attano pabbajjÈya chandaÑ Èrocesi. Bhikkh| taÑ pabbÈjetvÈ 
paripuÓÓavÊsativassaÑ upasampÈdetvÈ kammaÔÔhÈne niyojesuÑ. So 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ KhadiravanaÑ pavisitvÈ vissamanto ghaÔento 
vÈyamanto ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ nacirasseva chaÄabhiÒÒo arahÈ ahosi. 
So arahÈ hutvÈ SatthÈraÑ DhammasenÈpatiÑ ca vandituÑ senÈsanaÑ 
saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya nikkhamitvÈ anupubbena SÈvatthiÑ patvÈ 
JetavanaÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ DhammasenÈpatiÑ ca vanditvÈ katipÈhaÑ 
Jetavane vihÈsi. Atha naÑ SatthÈ ariyagaÓamajjhe nisinno ÈraÒÒakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ ÈraÒÒakÈnaÑ yadidaÑ Revato”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 
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 628. EvaÑ etadaggaÔÔhÈnaÑ patvÈ attano pubbakammaÑ saritvÈ 
pÊtisomanassavasena pubbacaritÈpadÈnaÑ pakÈsento ga~gÈ bhÈgÊrathÊti-
ÈdimÈha. Tattha Ga~gÈti gÈyamÈnÈ ghosaÑ kurumÈnÈ gacchatÊti Ga~gÈ. 
Atha vÈ go vuccati pathavÊ, tasmiÑ gatÈ pavattÈti Ga~gÈ. AnotattadahaÑ 
tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ gataÔÔhÈne ÈvaÔÔaga~gÈti ca 
pabbatamatthakena gataÔÔhÈne bahalaga~gÈti ca tiracchÈnapabbataÑ 
vijjhitvÈ gataÔÔhÈne uma~gaga~gÈti ca tato bahalapabbataÑ paharitvÈ 
paÒcayojanaÑ ÈkÈsena gataÔÔhÈne ÈkÈsaga~gÈti ca tassÈ patitaÔÔhÈnaÑ 
bhinditvÈ jÈtaÑ paÒca yojanaÑ pokkharaÓÊk|laÑ bhinditvÈ tattha pana 
paÒca~guli viya paÒca dhÈrÈ hutvÈ Ga~gÈ YamunÈ Sarabh| MahÊ 
AciravatÊti paÒca nÈmÈ hutvÈ JambudÊpaÑ paÒca bhÈgaÑ paÒca koÔÔhÈsaÑ 
katvÈ paÒca bhÈge paÒca koÔÔhÈse itÈ gatÈ pavattÈti bhÈgÊrathÊ. Ga~gÈ ca sÈ 
bhÈgÊrathÊ ceti Ga~gÈbhÈgÊrathÊ. “BhÈgÊrathÊ ga~gÈ”ti vattabbe 
gÈthÈbandhasukhatthaÑ pubbacariyavasena1 vuttanti daÔÔhabbaÑ. 
HimavantÈ pabhÈvitÈti satte hiÑsati sÊtena hanati matheti ÈloÄetÊti himo, 
himo assa atthÊti HimavÈ, tato Himavantato paÔÔhÈya pabhÈvitÈ pavattÈ 
sandamÈnÈti HimavantapabhÈvitÈ. Kutitthe nÈviko Èsinti tassÈ Ga~gÈya 
caÓÉasotasamÈpanne visamatitthe kevaÔÔakule uppanno nÈviko ÈsiÑ ahosinti 
attho. Orime ca tariÑ ahanti sampattasampattamanusse pÈrimÈ tÊrÈ orimaÑ 
tÊraÑ ahaÑ tariÑ tÈresinti attho. 
 
 629. Padumuttaro nÈyakoti dvipadÈnaÑ uttamo satte nibbÈnaÑ nÈyako 
pÈpanako Padumuttarabuddho mama puÒÒasampattiÑ nipphÈdento. 
VasÊsatasahassehi khÊÓÈsavasatasahassehi Ga~gÈsotaÑ tarituÑ titthaÑ 
pattoti sambandho. 
 
 630. Bah| nÈvÈ samÈnetvÈti sampattaÑ taÑ SammÈsambuddhaÑ disvÈ 
vaÉÉhakÊhi suÔÔhu sa~khataÑ kataÑ nipphÈditaÑ bah| nÈvÈyo samÈnetvÈ 
dve dve nÈvÈyo ekato katvÈ tassÈnÈvÈya upari maÓÉapachadanaÑ katvÈ 
NarÈsabhaÑ PadumuttarasambuddhaÑ paÔimÈniÑ p|jesinti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Pubbaparicayavasena (SÊ) 
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 631. ŒgantvÈna ca Sambuddhoti evaÑ sa~ghaÔitÈya nÈvÈya tattha 
ÈgantvÈna taÒca nÈvakaÑ nÈvamuttamaÑ ÈruhÊti sambandho. VÈrimajjhe 
Ôhito satthÈti nÈvamÈr|Äho satthÈ Ga~gÈjalamajjhe Ôhito samÈno imÈ 
somanassapaÔisaÑyuttagÈthÈ abhÈsatha kathesÊti sambandho. 
 
 632. Yo so tÈresi Sambuddhanti yo so nÈviko Ga~gÈsotÈya 
SambuddhaÑ atÈresi. SaÑghaÒcÈpi anÈsavanti na kevalameva SambuddhaÑ 
tÈresi, anÈsavaÑ nikkilesaÑ saÑghaÒcÈpi tÈresÊti attho. Tena cittapasÈdenÈti 
tena nÈvÈpÈjanakÈle uppannena somanassasahagatacittapasÈdena devaloke 
chasu kÈmasaggesu ramissati dibbasampattiÑ anubhavissatÊti attho. 
 
 633. Nibbattissati te byamhanti devaloke uppannassa te tuyhaÑ 
byamhaÑ vimÈnaÑ sukataÑ suÔÔhu nibbattaÑ nÈvasaÓÔhitaÑ 
nÈvÈsaÓÔhÈnaÑ nibbattissati pÈtubhavissatÊti attho. ŒkÈse pupphachadananti 
nÈvÈya uparimaÓÉapakatakammassa nissandena sabbadÈ gatagataÔÔhÈne 
ÈkÈse pupphachadanaÑ dhÈrayissatÊti sambandho. 
 
 634. AÔÔhapaÒÒÈsakappamhÊti ito puÒÒakaraÓakÈlato paÔÔhÈya 
aÔÔhapaÓÓÈsakappaÑ atikkamitvÈ nÈmena TÈrako nÈma cakkavattÊ khattiyo 
cÈturanto cat|su dÊpesu issaro vijitÈvÊ jitavanto1 bhavissatÊti sambandho. 
SesagÈthÈ uttÈnatthÈva. 
 
 637. Revato nÈma nÈmenÈti revatÊnakkhattena jÈtattÈ “Revato”ti 
laddhanÈmo brahmabandhu brÈhmaÓaputtabh|to bhavissati brÈhmaÓakule 
uppajjissatÊti attho. 
 
 639. NibbÈyissati’nÈsavoti nikkileso khandhaparinibbÈnena 
nibbÈyissati. 
 
 640. VÊriyaÑ me dhuradhorayhanti evaÑ Padumuttarena BhagavatÈ 
byÈkato ahaÑ kamena pÈramitÈkoÔiÑ patvÈ me mayhaÑ vÊriyaÑ 
asithilavÊriyaÑ dhuradhorayhaÑ dhuravÈhaÑ dhurÈdhÈraÑ yogehi 
khemassa nibbhayassa nibbÈnassa 
______________________________________________________________ 
 1. Vijitavanto (Ka) 
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adhivÈhanaÑ ÈvahanaÑ ahosÊti attho. DhÈremi antimaÑ dehanti idÈnÈhaÑ 
SammÈsambuddhasÈsane pariyosÈnasarÊraÑ dhÈremÊti sambandho. 

 So aparabhÈge attano jÈtagÈmaÑ gantvÈ “CÈlÈ UpacÈlÈ SÊs|pacÈlÈ”ti 
tissannaÑ bhaginÊnaÑ putte “CÈlÈ UpacÈlÈ SÊs|pacÈlÈ”ti tayo bhÈgineyye 
ÈnetvÈ pabbÈjetvÈ kammaÔÔhÈne niyojesi. Te kammaÔÔhÈnaÑ anuyuttÈ 
vihariÑsu. 

 TasmiÑ ca samaye therassa kocideva ÈbÈdho uppanno, taÑ sutvÈ 
SÈriputtatthero “Revatassa gilÈnapucchanaÑ adhigamapucchanaÒca 
karissÈmÊ”ti upagaÒchi. Revatatthero dhammasenÈpatiÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ disvÈ tesaÑ sÈmaÓerÈnaÑ satuppÈdavasena ovadiyamÈno 
cÈletigÈthaÑ abhÈsittha. Tattha cÈle upacÈle SÊs|pacÈleti tesaÑ ÈlapanaÑ. 
CÈlÈ UpacÈlÈ SÊs|pacÈlÈti hi itthili~gavasena1 laddhanÈmÈ tayo dÈrakÈ 
pabbajitÈpi tathÈ vohariyyanti. “CÈlÊ UpacÈlÊ SÊs|pacÈlÊti tesaÑ nÈmÈnÊ”ti ca 
vadanti. YadatthaÑ “cÈle”ti-ÈdinÈ ÈmantanaÑ kataÑ, taÑ dassento 
“patissatÈ nu kho viharathÈ”ti vatvÈ tattha kÈraÓaÑ Èha “Ègato vo vÈlaÑ 
viya vedhÊ”ti. PatissatÈti patissatikÈ2. Khoti avadhÈraÓe. Œgatoti ÈgaÒchi. 
Voti tumhÈkaÑ. VÈlaÑ viya vedhÊti vÈlavedhi viya. AyaÒhettha 
sa~khepattho–tikkhajavananibbedhikapaÒÒatÈya vÈlavedhir|po 
Satthukappo tumhÈkaÑ MÈtulatthero Ègato, tasmÈ samaÓasaÒÒaÑ 
upaÔÔhapetvÈ satisampajaÒÒayuttÈ eva hutvÈ viharatha, yathÈdhigate vihÈre 
appamattÈ bhavathÈti. 

 TaÑ sutvÈ te sÈmaÓerÈ DhammasenÈpatissa paccuggamanÈdivattaÑ 
katvÈ ubhinnaÑ MÈtulattherÈnaÑ paÔisanthÈravelÈyaÑ nÈtid|re samÈdhiÑ 
samÈpajjitvÈ nisÊdiÑsu. DhammasenÈpati Revatattherena saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ te sÈmaÓere upasa~kami, te tathÈ 
kÈlaparicchedassa katattÈ there upasa~kamante uÔÔhahitvÈ vanditvÈ 
aÔÔhaÑsu. Thero “katarakataravihÈrena viharathÈ”ti pucchitvÈ tehi “imÈya 
imÈyÈ”ti vutte dÈrakepi evaÑ vinento “mayhaÑ bhÈtiko saccavÈdÊ3  
______________________________________________________________ 
 1. Nibbattili~gavasena (SÊ) 2. PatissarakÈ (SÊ) 
 3. PaccapÈdi (TheragÈthÈ-®Ôha 1. 138 piÔÔhe.) 
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vata dhammassa anudhammacÈrin”ti theraÑ pasaÑsanto pakkÈmi. 
Sesamettha uttÈnatthamevÈti. 

Khadiravaniyarevatatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 
_____ 

 
3-10. Œnandatthera-apadÈnavaÓÓanÈ 

 ŒrÈmadvÈrÈ nikkhammÈti-ÈdikaÑ Èyasmato Œnandattherassa 
apadÈnaÑ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare Satthu vemÈtikabhÈtÈ hutvÈ nibbatti, Sumanotissa nÈmaÑ 
ahosi. PitÈ panassa NandarÈjÈ nÈma. So attano puttassa SumanakumÈrassa 
vayappattassa HaÑsavatÊnagarato vÊsayojanasate ÔhÈne bhoganagaraÑ adÈsi. 
So kadÈci kadÈci ÈgantvÈ SatthÈraÒca pitaraÒca passati. TadÈ rÈjÈ 
SatthÈraÒca satasahassaparimÈÓaÑ bhikkhusaÑghaÒca sayameva sakkaccaÑ 
upaÔÔhahi, aÒÒesaÑ upaÔÔhÈtuÑ na deti. 

 Tena samayena paccanto kupito ahosi. KumÈro tassa kupitabhÈvaÑ 
raÒÒo anÈrocetvÈ1 sayameva taÑ v|pasamesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ tuÔÔhamÈnaso 
“varaÑ te tÈta dammi, gaÓhÈhÊ”ti Èha. KumÈro “SatthÈraÑ 
bhikkhusaÑghaÒca temÈsaÑ upaÔÔhahanto jÊvitaÑ avaÒjhaÑ2 kÈtuÑ 
icchÈmÊ”ti Èha. EtaÑ na sakkÈ, aÒÒaÑ vadehÊti. Deva khattiyÈnaÑ dve kathÈ 
nÈma natthi, etaÑ me dehi, na mayhaÑ aÒÒenattho, sace SatthÈ anujÈnÈti, 
dinnamevÈti. So “Satthu cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti vihÈraÑ gato. Tena ca 
samayena BhagavÈ GandhakuÔiÑ paviÔÔho hoti. So bhikkh| upasa~kamitvÈ 
“ahaÑ bhante BhagavantaÑ dassanÈya Ègato, dassetha man”ti. Bhikkh| 
“Sumano nÈma thero Satthu upaÔÔhÈko, tassa santikaÑ gacchÈhÊ”ti ÈhaÑsu. 
So therassa santikaÑ gantvÈ “SatthÈraÑ bhante dassethÈ”ti Èha. Atha thero 
tassa passantasseva pathaviyaÑ nimujjitvÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
“rÈjaputto bhante tumhÈkaÑ dassanÈya Ègato”ti Èha. Tena hi bhikkhu bahi  
______________________________________________________________ 
 1. ŒrocetvÈ (I) 2. AvajjhaÑ (Ka) 
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ÈsanaÑ paÒÒapehÊti. Thero punapi BuddhÈsanaÑ gahetvÈ 
AntogandhakuÔiyaÑ nimujjitvÈ tassa passantassa bahipariveÓe pÈtubhavitvÈ 
GandhakuÔipariveÓe ÈsanaÑ paÒÒÈpesi. KumÈro taÑ disvÈ “mahanto 
vatÈyaÑ bhikkh|”ti cittaÑ uppÈdesi. 

 BhagavÈpi GandhakuÔito nikkhamitvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. RÈjaputto 
SatthÈraÑ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ayaÑ bhante thero tumhÈkaÑ 
sÈsane vallabho maÒÒeti. Œma kumÈra vallabhoti. KiÑ katvÈ bhante esa 
vallabhoti. DÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈti. “BhagavÈ ahampi ayaÑ thero viya 
anÈgate BuddhasÈsane vallabho hotukÈmo”ti so Buddhappamukhassa 
saÑghassa sattÈhaÑ khandhÈvÈre bhattaÑ datvÈ sattame divase “bhante 
mayÈ pitu santikÈ tumhÈkaÑ temÈsaÑ paÔijagganavaro laddho, temÈsaÑ me 
vassÈvÈsaÑ adhivÈsethÈ”ti vatvÈ Satthu adhivÈsanaÑ viditvÈ saparivÈraÑ 
BhagavantaÑ gahetvÈ yojane yojane Satthu bhikkhusaÑghassa ca 
vasanÈnucchavike vihÈre kÈretvÈ tattha tattha vasÈpento attano 
vasanaÔÔhÈnasamÊpe satasahassena kÊte sobhananÈmake uyyÈne 
satasahassena kÈritaÑ vihÈraÑ pavesÈpetvÈ– 

  “Satasahassena me kÊtaÑ, satasahassena kÈritaÑ1. 
  SobhanaÑ nÈma uyyÈnaÑ, paÔiggaÓha MahÈmunÊ”ti– 

udakaÑ pÈtesi. So vass|panÈyikadivase Satthu mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
“iminÈ nÊhÈrena dÈnaÑ dadeyyÈthÈ”ti puttadÈre amacce ca dÈne kiccakaraÓe 
ca niyojetvÈ sayaÑ Sumanattherassa vasanaÔÔhÈnasamÊpeyeva vasanto evaÑ 
attano vasanaÔÔhÈne SatthÈraÑ temÈsaÑ upaÔÔhahi. UpakaÔÔhÈya pana 
pavÈraÓÈya gÈmaÑ pavisitvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ sattame 
divase Satthu bhikkhusaÑghassa ca pÈdam|le ticÊvare ÔhapetvÈ vanditvÈ 
“bhante yadetaÑ mayÈ khandhÈvÈrato paÔÔhÈya puÒÒaÑ kataÑ, na taÑ 
sakkasampatti-ÈdÊnaÑ atthÈya kataÑ, atha kho ahampi Sumanatthero viya 
anÈgate ekassa Buddhassa upaÔÔhÈko vallabho bhaveyyan”ti patthanaÑ 
akÈsi. SatthÈ tassa anantarÈyataÑ disvÈ byÈkaritvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 226 piÔÔhe. 
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 So tasmiÑ BuddhuppÈde vassasatasahassaÑ puÒÒÈni katvÈ tato parampi 
tattha tattha bhave uÄÈrÈni puÒÒakammÈni upacinitvÈ devamanussesu 
saÑsaranto Kassapabhagavato kÈle kulagehe nibbatto viÒÒutaÑ patvÈ 
ekassa therassa piÓÉÈya carato pattaggahaÓatthaÑ uttarasÈÔakaÑ katvÈ 
p|jaÑ akÈsi, puna sagge nibbattitvÈ tato cuto BÈrÈÓasirÈjÈ hutvÈ aÔÔha 
Paccekabuddhe disvÈ te bhojetvÈ attano ma~galuyyÈne aÔÔha paÓÓasÈlÈyo 
kÈretvÈ tesaÑ nisÊdanatthÈya aÔÔha sabbaratanamayapÊÔhe ceva maÓi-
ÈdhÈrake ca paÔiyÈdetvÈ dasavassasahassÈni upaÔÔhÈnaÑ akÈsi, etÈni 
pÈkaÔÈni. 

 KappasatasahassaÑ pana tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
amhÈkaÑ bodhisattena saddhiÑ Tusitapure nibbattitvÈ tato cuto 
amitodanasakkassa gehe nibbattitvÈ sabbe ÒÈtake Ènandite karonto jÈtoti 
Œnandotveva nÈmaÑ labhi. So anukkamena vayappatto katÈbhinikkhamane 
sammÈsambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke paÔhamaÑ 
KapilavatthuÑ gantvÈ tato nikkhamante Bhagavati tassa parivÈratthaÑ 
pabbajituÑ nikkhamantehi BhaddiyÈdÊhi saddhiÑ nikkhamitvÈ Bhagavato 
santike pabbajitvÈ Èyasmato PuÓÓassa MantÈÓiputtassa santike 
dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 

 Tena ca samayena Bhagavato paÔhamabodhiyaÑ vÊsativassÈni 
anibaddhÈ upaÔÔhÈkÈ ahesuÑ. EkadÈ nÈgasamÈlo pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
vicarati, ekadÈ NÈgito, ekadÈ UpavÈno, ekadÈ Sunakkhatto, ekadÈ Cundo 
samaÓuddeso, ekadÈ SÈgato, ekadÈ Meghiyo, te yebhuyyena Satthu cittaÑ 
nÈrÈdhayiÑsu. AthekadivasaÑ BhagavÈ GandhakuÔipariveÓe 
paÒÒattavarabuddhÈsane bhikkhusaÑghaparivuto nisinno bhikkh| Èmantesi 
“ahaÑ bhikkhave idÈni mahallako ekacce bhikkh| ‘iminÈ maggena 
gacchÈmÊ’ti vutte aÒÒena maggena gacchanti, ekacce mayhaÑ pattacÊvaraÑ 
bh|miyaÑ nikkhipanti, mayhaÑ nibaddhupaÔÔhÈkaÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
vijÈnathÈ”ti. TaÑ sutvÈ bhikkh|naÑ dhammasaÑvego udapÈdi. AthÈyasmÈ 
SÈriputto uÔÔhÈya BhagavantaÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante tumhe 
upaÔÔhahissÈmÊ”ti Èha. TaÑ BhagavÈ paÔikkhipi. EtenupÈyena 
MahÈmoggallÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe mahÈsÈvakÈ “ahaÑ 
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upaÔÔhahissÈmi, ahaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti uÔÔhahiÑsu ÔhapetvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ. Tepi BhagavÈ paÔikkhipi. 

 Œnando pana tuÓhÊyeva nisÊdi. Atha naÑ bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso 
tvampi Satthu upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti. YÈcitvÈ laddhupaÔÔhÈnaÑ nÈma 
kÊdisaÑ hoti. Sace ruccati, SatthÈ sayameva vakkhatÊti. Atha BhagavÈ “na 
bhikkhave Œnando aÒÒehi ussÈhetabbo, sayameva jÈnitvÈ maÑ 
upaÔÔhahissatÊ”ti Èha. Tato bhikkh| “uÔÔhehi Èvuso Œnanda, SatthÈraÑ 
upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti ÈhaÑsu. Thero uÔÔhahitvÈ “sace me bhante 
BhagavÈ attanÈ laddhaÑ paÓÊtaÑ cÊvaraÑ na dassati, paÓÊtaÑ piÓÉapÈtaÑ na 
dassati, ekagandhakuÔiyaÑ vasituÑ na dassati, nimantanaÑ gahetvÈ na 
gamissati, evÈhaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti Èha. “Ettake guÓe 
labhato Satthu upaÔÔhÈnaÑ ko bhÈro”ti upavÈdamocanatthaÑ ime cattÈro 
paÔikkhepÈ, sace bhante BhagavÈ mayÈ gahitaÑ nimantanaÑ gamissati, 
sacÈhaÑ desantarato ÈgatÈgate tÈvadeva1 dassetuÑ labhÈmi, yadÈ me 
ka~khÈ uppajjati, tÈvadeva BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ pucchituÑ labhÈmi, 
sace BhagavÈ parammukhÈ desitaÑ dhammaÑ puna mayhaÑ byÈkarissasi, 
evÈhaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhahissÈmi. “Ettakampi Satthu santike anuggahaÑ 
na labhatÊ”ti upavÈdamocanatthaÒceva 
DhammabhaÓÉÈgÈrikabhÈvaparip|raÓatthaÒca imÈ catasso yÈcanÈti ime 
aÔÔha vare gahetvÈ nibaddhupaÔÔhÈko ahosi. Tasseva ÔhÈnantarassa atthÈya 
kappasatasahassaÑ p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ phalaÑ pÈpuÓi. 

 So upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ laddhadivasato paÔÔhÈya DasabalaÑ duvidhena 
udakena tividhena dantakaÔÔhena hatthapÈdaparikammena 
piÔÔhiparikammena GandhakuÔipariveÓasammajjanenÈti evamÈdÊhi kiccehi 
upaÔÔhahanto “imÈya nÈma velÈya Satthu idaÑ nÈma laddhuÑ vaÔÔati, idaÑ 
nÈma kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti divasabhÈgaÑ santikÈvacaro hutvÈ rattibhÈge 
mahantaÑ daÓÉadÊpikaÑ gahetvÈ GandhakuÔipariveÓaÑ navavÈre 
anupariyÈyati Satthari pakkosante paÔivacanadÈnÈya, 
thinamiddhavinodanatthaÑ. Atha naÑ SatthÈ Jetavane ariyagaÓamajjhe 
nisinno anekapariyÈyena pasaÑsitvÈ bahussutÈnaÑ satimantÈnaÑ 
gatimantÈnaÑ dhitimantÈnaÑ upaÔÔhÈkÈnaÒca bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Tava (SÊ) 
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 EvaÑ SatthÈrÈ paÒcasu ÔhÈnesu etadagge Ôhapito cat|hi 
acchariyabbh|tadhammehi samannÈgato Satthu dhammakosÈrakkho ayaÑ 
mahÈthero sekhova samÈno Satthari parinibbute heÔÔhÈ vuttanayena 
bhikkh|hi samuttejito devatÈya ca saÑvejito “sveyeva ca dÈni 
dhammasa~gÊti kÈtabbÈ, na kho pana me’taÑ patir|paÑ, yvÈyaÑ sekho 
sakaraÓÊyo asekhehi therehi saddhiÑ dhammaÑ gÈyituÑ sannipÈtaÑ 
gantun”ti saÒjÈtussÈho vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ bahudeva rattiÑ vipassanÈya 
kammaÑ karonto ca~kame vÊriyasamataÑ1 alabhitvÈ tato vihÈraÑ pavisitvÈ 
sayane nisÊditvÈ sayitukÈmo kÈyaÑ ÈvaÔÔesi. ApattaÒca sÊsaÑ bimbohanaÑ, 
pÈdÈ ca bh|mito muttamattÈ, etasmiÑ antare anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimucci, chaÄabhiÒÒo ahosi. 
 
 644. EvaÑ chaÄabhiÒÒÈdiguÓapaÔimaÓÉito upaÔÔhÈkÈdiguÓehi 
etadaggaÔÔhÈnaÑ patto attano pubbakammaÑ saritvÈ somanassavasena 
pubbacaritÈpadÈnaÑ dassento ÈrÈmadvÈrÈ nikkhammÈti-ÈdimÈha. Tattha 
ÈrÈmadvÈrÈti sabbasattÈnaÑ dhammadesanatthÈya vihÈradvÈrato 
nikkhamitvÈ bahidvÈrasamÊpe katamaÓÉapamajjhe 
supaÒÒattavarabuddhÈsane nisinno Padumuttaro nÈma MahÈmuni 
SammÈsambuddho. Vassanto amataÑ vuÔÔhinti dhammadesanÈmahÈ-
amatadhÈrÈhi dhammavassaÑ vassanto. NibbÈpesi mahÈjananti mahÈjanassa 
cittasantÈnagatakilesaggiÑ nibbÈpesi v|pasamesi, mahÈjanaÑ 
nibbÈnÈmatapÈnena santiÑ sÊtibhÈvaÑ pÈpesÊti attho. 
 
 645. SatasahassaÑ te dhÊrÈti parivÈrasampattiÑ dassento Èha. Chahi 
abhiÒÒÈhi iddhividhÈdiÒÈÓakoÔÔhÈsehi samannÈgatÈ 
anekasatasahassacakkavÈÄesu khaÓena gantuÑ samatthÈhi iddhÊhi 
samannÈgatattÈ mahiddhikÈ te dhÊrÈ satasahassakhÊÓÈsavÈ chÈyÈva 
anapÈyinÊti kattaci anapagatÈ chÈyÈ iva taÑ SambuddhaÑ PadumuttaraÑ 
BhagavantaÑ parivÈrenti parivÈretvÈ dhammaÑ suÓantÊti attho. 
 
 646. Hatthikkhandhagato Èsinti tadÈ Bhagavato dhammadesanÈsamaye 
ahaÑ hatthipiÔÔhe nisinno ÈsiÑ ahosinti attho. SetacchattaÑ varuttamanti 
patthetabbaÑ uttamaÑ2 setacchattaÑ mama matthake dhÈrayanto  
______________________________________________________________ 
 1. SamathaÑ (SÊ, I) 2. PÊÔhe ÔhapetabbaÑ uttamaÑ (SÊ) 
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hatthipiÔÔhe nisinnoti sambandho. SucÈrur|paÑ disvÈnÈti sundaraÑ cÈruÑ 
manoharar|pavantaÑ dhammaÑ desiyamÈnaÑ SambuddhaÑ disvÈ me 
mayhaÑ vitti santuÔÔhi somanassaÑ udapajjatha uppajjatÊti attho. 
 
 647. Oruyha hatthikkhandhamhÈti taÑ BhagavantaÑ nisinnaÑ disvÈ 
hatthipiÔÔhito oruyha orohitvÈ NarÈsabhaÑ naravasabhaÑ upagacchiÑ 
samÊpaÑ gatoti attho. RatanamayachattaÑ meti ratanabh|sitaÑ me mayhaÑ 
chattaÑ BuddhaseÔÔhassa matthake dhÈrayinti sambandho. 
 
 648. Mama sa~kappamaÒÒÈyÈti mayhaÑ pasÈdena uppannaÑ 
sa~kappaÑ ÒatvÈ isÊnaÑ antare mahantabh|to so Padumuttaro BhagavÈ. 
TaÑ kathaÑ ÔhapayitvÈnÈti taÑ attanÈ desiyamÈnaÑ dhammakathaÑ 
ÔhapetvÈ mama byÈkaraÓatthÈya imÈ gÈthÈ abhÈsatha kathesÊti attho. 
 
 649. Kathanti ce? Yo soti-ÈdimÈha. SoÓÓÈla~kÈrabh|sitaÑ chattaÑ yo 
so rÈjakumÈro me matthake dhÈresÊti sambandho. TamahaÑ kittayissÈmÊti 
taÑ rÈjakumÈraÑ ahaÑ kittayissÈmi pÈkaÔaÑ karissÈmi. SuÓotha mama 
bhÈsatoti bhÈsantassa mama vacanaÑ suÓotha ohitasotÈ manasi karothÈti 
attho. 
 
 650. Ito gantvÈ ayaÑ posoti ayaÑ rÈjakumÈro ito manussalokato cuto 
TusitaÑ gantvÈ Èvasissati tattha viharissati. Tattha accharÈhi purakkhato 
parivÈrito TusitabhavanasampattiÑ anubhossatÊti sambandho. 
 
 651. CatuttiÑsakkhattunti Tusitabhavanato cavitvÈ TÈvatiÑsabhavane 
uppanno catuttiÑsavÈre Devindo devarajjaÑ karissatÊti sambandho. 
BalÈdhipo aÔÔhasatanti TÈvatiÑsabhavanato cuto manussaloke uppanno 
balÈdhipo catura~giniyÈ senÈya adhipo padhÈno aÔÔhasatajÈtÊsu padesarÈjÈ 
hutvÈ vasudhaÑ anekaratanavaraÑ pathaviÑ Èvasissati puthabyaÑ 
viharissatÊti attho. 
 
 652. AÔÔhapaÒÒÈsakkhattunti aÔÔhapaÒÒÈsajÈtÊsu cakkavattÊ rÈjÈ 
bhavissatÊti attho. MahiyÈ sakalajambudÊpapathaviyÈ vipulaÑ 
asa~khyeyyaÑ padesarajjaÑ kÈrayissati. 
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 654. SakyÈnaÑ kulaketussÈti SakyarÈj|naÑ kulassa dhajabh|tassa 
Buddhassa ÒÈtako bhavissatÊti attho. 
 
 655. ŒtÈpÊti vÊriyavÈ. Nipakoti nepakkasa~khÈtÈya paÒÒÈya 
samannÈgato. BÈhusaccesu bahussutabhÈvesu piÔakattayadhÈraÓesu kovido 
cheko. NivÈtavutti anavaÒÒattiko1 athaddho 
kÈyapÈgabbiyÈdithaddhabhÈvavirahito sabbapÈÔhÊ sakalapiÔakattayadhÈrÊ 
bhavissatÊti sambandho. 
 
 656. PadhÈnapahitatto soti so Œnandatthero vÊriyakaraÓÈya pesitacitto. 
Upasanto nir|padhÊti rÈg|padhidos|padhimoh|padhÊhi virahito, 
sotÈpattimaggena pahÈtabbakilesÈnaÑ pahÊnattÈ upasanto santakÈyacitto. 
 
 657. Santi ÈraÒÒakÈti araÒÒe bhavÈ MahÈvane jÈtÈ. SaÔÔhihÈyanÈti 
saÔÔhivassakÈle hÈyanabalÈ. TidhÈ pabhinnÈti akkhikaÓÓakosasa~khÈtehi tÊhi 
ÔhÈnehi bhinnamadÈ. MÈta~gÈti mÈta~gahatthikule jÈtÈ. ¢sÈdantÈti 
rathÊsÈsadisadantÈ2. Ur|ÄhavÈ rÈjavÈhanÈ. KuÒjarasa~khÈtÈ nÈgÈ 
hatthirÈjÈno santi saÑvijjanti yathÈ, tathÈ satasahassasa~khyÈ 
khÊÓÈsavasa~khÈtÈ paÓÉitÈ mahiddhikÈ arahantanÈgÈ santi, sabbe te 
arahantanÈgÈ BuddhanÈgarÈjassa. Na honti paÓidhimhi teti te paÓidhimhi 
tÈdisÈ na honti, kiÑ sabbe te bhayabhÊtÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asamatthÈti 
attho. SesaÑ vuttanayattÈ uttÈnatthamevÈti. 

Œnandatthera-apadÈnavaÓÓanÈ samattÈ. 

EttÈvatÈ paÔhamÈ BuddhavaggavaÓÓanÈ samattÈ. 
 

PaÔhamo bhÈgo niÔÔhito. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒena viÒÒattiko (SÊ) 2. RamhasadisadantÈ (SÊ) 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkappayuÑ 120 
AkaraÑ 213 
AkÈsiÑ 326 
AkusÊtavutti 216 
Akkhadasso 323 
AkkharaÑ 319 
Akkhare 318 
AkkhobhaÑ 311 
Akkhobhiyo 328 
AkhilaÑ 250 
AkhobhiyÈ 247 
AgacchiÑ 124 
AgaÓhiÑ 317 
AgadaÑ 313 
Agade 328 
AgÈrÈ 337 
AggaÑ 314 
AggaÔÔhÈne 254, 265 
Agganikkhitto 311 
AggiÑ 298 
Aggikkhandhova 298 
AggipÈkÊ 245 
Aggo 323 
AgghiyaÑ 298 
A~kolÈ 237 
AcalaÑ 255, 257 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AcalÈ 328 
AcintiyÈ 127 
Acintiye 128 
AccayaÑ 327 
Accayena 310 
Accuggato 251 
AccutaÑ 257 
AccharÈ 267 
AccharÈgaÓÈ 123 
AchambhÊ 187 
AchambhÊtÈ 247 
Ajja 262, 324 
AjjhagamaÑ 337 
AjjhÈyakaÑ 321 
AjjhÈyako 307 
AjjhupÈgato 329 
AjjhogÈhetvÈ 248 
AjjhogÈÄho 251 
AÒjaliÑ 305 
AÒjaliÑ katvÈ 331 
AÒÒatarampi 168 
AÒÒÈya 252 
AÒÒe 120, 238 
AÔÔÈlake 320 
AÔÔitÈ 260 

 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 354 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÔÔito 313 
AÔÔhaguÓasamupetaÑ 9 
AÔÔha~gikaÑ 127 
AÔÔhadosasamÈkiÓÓaÑ 11 
AÔÔhapaÒÒÈsakappamhi 344 
AÔÔhapaÒÒÈsakkhattuÑ 351 
AÔÔhÈna 202 
Atikkamma 324 
AtinÈmenti 244 
Atirocati 260 
AtisÈro 141 
AtÊte 119 
AttaÔÔhapaÒÒÈ 224 
AttadantaÑ 327 
AttÈnatthavinicchayaÑ 320 
AtthÈnatthe 319 
Atthi 119 
Attho 313 
Atha 111 
Athaddho 352 
AdÈsiÑ 120 
AddakkhiÑ 314 
AddasaÑ 336 
AdhikaraÓaÑ 321 
AdhikÈro 157 
Adhiko 124 
Adhigato 257 
AdhiÔÔhÈnaÑ 126 
Adhipo 351 
Adhimuttaka 237 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnagÈriyaÑ 256, 337 
AnaggÊ 245 
AnaÒÒaneyyo 203 
AnaÒÒaposÊ 213 
AnaÒÒÈtaÑ 319 
AnattukkaÑsakÈ 247 
AnatthadassiÑ 205 
AnadiÑ 340 
Anantako 328 
Anantatejo 325 
AnapÈyinÊ 350 
AnapekkhamÈno 208 
AnabhijjhitaÑ 185 
Anala~karitvÈ 208 
Anavassuto 211 
AnÈgatÈ 332 
AnÈcÈro 264 
AnÈvaraÓadassinÈ 252 
AnÈsavÈ 126 
AnÈsavo 265 
AnimittaÑ 225, 317 
Anissito 213 
Anu 252 
AnukampamÈno 176 
AnuttaraÑ 143, 315 
AnuttarÈ 119 
Anuttare 311 
AnudhammacÈrÊ 217 
AnupadaÒca 319 
AnupabbajiÑ 337 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 355 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnupÈpuÓanti 143 
AnupÈpuÓiÑsu 144 
AnuppattaÑ 256, 336 
AnuppattÈ 333 
Anuppatto 257, 281 
Anuyutto 272 
Anuvattantu 125 
Anuvattemi 264 
Anuvattessati 254 
AnusÈsanÊ 127 
AnekasatÈ 118 
AnejÈ 244 
AneÄam|go 218 
AnomadassÊ 248 
Antare 253 
AntalikkhacarÈ 244 
Antalikkhe 243, 252 
Antike 260 
AntimaÑ 345 
Anto 253 
AntojÈlagatÈ 250 
AndhakÈratamonudo 336 
ApadÈnaÑ 113 
ApanudanaÑ 256 
ApabbhÈrÈ 236 
AparÈjite 119 
ApariÉayhamÈno 211 
Aparimeyye 255 
Aparimeyyo 318 
Apariyositasa~kappo 258 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Apassayi 277 
ApÈpayi 329 
ApekkhÈ 178 
AppaÔigandhikÈ 236 
AppaÔigho 187 
AppaÔibaddhacitto 213 
AppaÓihitaÑ 318 
Appamatto 218 
AppamÈdaÑ 127 
Appameyyo 262, 328 
Appayanti 253 
AppassÈdo 209 
Appassuto 264 
AppÈhÈrÈ 243 
AppicchÈ 243 
AppitÈ 226 
Appeti 253 
Appenti 121 
Abaddho 183 
AbbokiÓÓaÑ 255 
AbbhakkhÈnaÑ 129, 134 
AbbhatÊtÈ 332 
AbbhasamÈ 117 
AbraviÑ 298 
Abravi 257 
AbravuÑ 327 
AbhayaÑ 329 
AbhÈsatha 351 
AbhÈsittha 142, 281 
AbhiÒÒÈpÈramippattÈ 243 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 356 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbhiÒÒÈbalaÑ 10 
AbhiÒÒÈya 254 
AbhidhammanayaÒÒ| 308 
Abhinikkhamma 337 
AbhinÊhariÑ 281 
AbhinÊhÈro 156 
AbhibhuyyacÈrÊ 221 
Abhibhomi 299 
AbhilambantÈ 236 
AbhivÈdaye 116 
AbhÊtar|po 340 
AmataÑ 257 
AmatabheriÑ 126, 338 
AmitaÑ 311 
Amitayaso 325 
Amitodaya 249 
AmoghÈ 316 
AmbagandhÊ 238 
AmbaraÑ 245 
Ambare 246 
AmbÈ 236 
Ambu 210 
Amhi 300 
Ayomayena 328 
AraÒÒamhi 183 
ArahantÈ 127 
AriÒcamÈno 217 
AriyamaÓÉalÈ 119 
Ala~kÈrÈ 125 
AladdhamokkhÈ 143 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AlÈbhe 126 
AlÊnacitto 216 
AlolupÈ 243 
Alolo 213 
AllavatthÈ 327 
AllasirÈ 327 
AvaÒjhÈ 316 
AvassavantaÑ 227 
Avid|ramhi 241 
Avid|re 235 
Avindanto 313 
AvirÈdhiyÈ 331 
AvirujjhamÈno 222 
AvivÈdaÑ 127 
AvivittaÑ 3 
AviheÔhayaÑ 145, 168 
AsaÑsaÔÔhÈ 244 
AsakkharÈ 236 
Asa~khataÑ 255, 315 
Asa~khiyaÑ 253 
Asa~khiyÈ 115, 125 
AsajjamÈno 178, 220 
AsaÒÒino 123 
AsantasaÑ 222 
Asantasanto 220 
Asamo 124 
AsÊtikoÔinicayo 309 
Asuci 224 
Asesato 126 
Asesena 253 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 357 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AsokÈ 237 
AsmimÈnaÑ 280 
Asmena 245 
Assa 262, 313 
AssamaÑ 235 
Assame 241 
Assamo 8, 235 
AhuÑ 265 
Ahu 264 
Aho 254 
AhorattaÑ 310 

[ Œ ] 
ŒkÈsaga~gÈ 343 
ŒkÈsaÔÔhÈ 116 
ŒkÈsadhÈtuyÈ 260 
ŒkÈso 250 
ŒkiÒcaÒÒaÑ 243 
ŒkiÓÓÈ 117 
Œgacchi 325 
Œgato 345 
Œgamma 249 
ŒcarÈmi 310 
Œcariyo 265 
ŒtÈpÊ 352 
ŒdÈya 315 
ŒdittaÑ 249 
ŒdittÈ 326 
ŒdibhikkhaÑ 336 
ŒdÊnavaÑ 217 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒneÒjakÈrito 258 
ŒneÒjaÒca 322 
Œnenti 245 
ŒbhÈya 299 
ŒbhujuÑ 120 
ŒmuttamaÓikuÓÉalÈ 312 
Œyato 251 
ŒyÈmato 300 
ŒyÈsi 258 
ŒrakkhatthÈya 321 
ŒraddhavÊriyo 216 
ŒrÈdhayitvÈ 254 
ŒrÈmadvÈrÈ 350 
Œruyha 325 
ŒrocayiÑ 267 
Œlayo 260 
ŒvaÔÔaga~gÈ 343 
Œvasissati 351 
ŒvahiÑ 124 
ŒsanaÑ 267 
ŒsayÈnusayaÑ 261 
Œsayo 332 
ŒsÈdayiÑ 326 
ŒsÈdito 326 
ŒsÈvatÊ 316 
ŒsiÑ 325 
Œsi 265 
ŒsÊsakÈ 259 
ŒsuÑ 241 
ŒsevamÈno 222 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 358 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒsevayitvÈ 225 
Œha 143 
ŒhaniÑ 126 
ŒhariÑ 10 
ŒÄÈrapamhÈ 312 

[ I ] 
Icchati 321 
ItarÊtarena 187 
Iti 228 
ItihÈse 242 
Ito 325 
Ito kappe 281 
ItthaÑ 141, 265 
IddhiyÈ 120 
Idha 143 
IndagopakavaÓÓÈbhÈ 117 
IndalaÔÔhÊva 298, 300 
IndriyÈnaÑ 261 
IsiddhajaÑ 331 
IssariyaÑ 341 

[ ¢ ] 
¢ti 198 
¢sÈdantÈ 352 

[ U ] 
UkkÈ 118 
UggataÑ 116, 298 
Uggatapo 326 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
 UggatÈpanÈ 246 
Uggatejo 247, 323 
UgghÈÔayiÑ 315 
UgghÈÔitÈ 263 
UttamaÑ 126 
UttamatthaÑ 259 
UttarakuruÑ 245 
UttalÊ 238 
UttÈnak|lÈ 235 
UdakorohaÓÈ 246 
UdaggacittÈ 225 
Udapajjatha 298 
UdukkhalikÈ 245 
Uddhataviso 263 
Uddharate 326 
Uddharasi 249 
Uddharito 262 
Upakkilese 213 
UpagacchiÑ 308 
UpagantvÈna 256 
UpajÊvanti 239 
UpatthaddhÈ 247 
Upatthaddho 325 
Upadisasadisehi 261 
Upaddavo 198 
UpadhÈrayiÑ 249 
UpanissÈya 268 
UpapajjiÑ 299 
UpamÈto 250 
Uparundhati 331 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - � ] 
Upalimpanti 260 
Upasa~kamiÑ 327 
Upasanto 316 
UpÈgataÑ 10, 11 
UpÈgamiÑ 13 
UpÈgami 267 
UpÈgamma 326 
UpÈtivatto 203 
UpÈdÈya 280 
UpÈnayi 337 
UpÈli 312 
UpÈlissa 324 
UpekkhaÑ 214 
UpekkhÈ 221 
Upenti 124 
Upentu 123 
Upemi 263 
UppannaÒÈÓomhi 203 
UppÈtesu 243, 321 
UbbiddhaÑ 116 
Ubhato 119 
Uma~gaga~gÈ 343 
Ur|ÄhavÈ 352 
UssitaÑ 118 
UssÊsamhi 265 
UÄÈrÈ 228 
UÄÈro 207 
UÄurÈjÈva 259 
�miyo 254 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
E 178 
Ekaggo 319 
EkapajjotÈ 122 
Eko 145 
Etarahi 119 
Etehi 321 
EvaÑ 310 
Eva 178 
EsaÑ 314 
EsanÈya 245 
Esanto 258 
EsÈmi 258 
EsikaÑ 320 
EsikÈ 322 
EsikÈthambhÈ 118 
Eseva 257 

[ O ] 
OkiruÑ 122 
OkkÈkakulasambhavo 268 
Okkhittacakkhu 211 
OtaruÑ 252 
OdÈtÈ 117 
Opatati 315 
Opammakusalo 261 
OpupphÈ 238 
ObhÈsati 298 
Oraso 312 
Orime 343 
Oruyha 351 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 360 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
Orena 327 
OropayitvÈ 190 
Oropito 263 
OlokamayÈ 117 
OsadhaÑ 330 
Osadho 260 
OsareyyaÑ 319 
OsÈraÓe 319 

[ Ka ] 
Ka~khaÑ 207, 319 
Ka~khÈsotaÑ 249 
Kacchesu 246 
KaÒcanatoraÓÈ 119 
KaÒcanabh|miyÈ 117 
KaÒcanÈveÄapantikÈ 121 
KataÑ 265 
KatÈdhikÈrÈ 143 
KatvÈ 298 
Kathayassu 256 
KathÈvatthuvisuddhiyÈ 308 
Kathentova 261 
KadaliÑ 255 
Kanakamayasa~ghÈÔaÑ 116 
Kandali 237 
KappakoÔimhi 331 
Kappasatasahassamhi 341 
Kappemi 332 
Kampayi 272 
KambalÈ 118 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KammaÑ 254 
Kammas|lÈvuto 313 
Kammena 124 
KaraÓÊyaÑ 263 
KaravÊkÈ 122 
KaruÓÈ 221 
Karomase 298 
KassÈmi 310 
KÈmaÑ 315 
KÈmar|pÊ 267 
KÈmasukhaÑ 208 
KÈmÈ 197 
KÈraÑ 254, 310 
KÈraÓatthÈ 223 
KÈraye 320 
KÈle 222 
KÈsÈyavattho 212 
KÈsÈvaÑ 331 
KÈhÈsiÑ 298 
KittayantÈ 262 
Kittayi 310 
KittayissÈmi 252, 311 
KittayuÑ 261 
Kittito 262 
Kimi 328 
KiriyaÑ 310 
KilesatamasodhanaÑ 315 
KilesÈ 333 
KÊÄanti 120 
KÊÄamÈnÈ 245 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KukutthakÈ 239 
KuÒjaraÑ 326 
Kutitthe 255, 258 
KupitaÑ 326 
Kuppanti 327 
KumbhaÓÉÈ 248 
KurarÈ 239 
Kulaketussa 352 
Kule kule 213 
Kusalam|lena 268 
KusalÈ 259 
KusÊto 264 
KuÄÊrakÈ 239 
K|janti 117 
K|ÔaÑ 277 
K|ÔÈgÈravar|petÈ 117 
K|lesu 236 
KeÔubhe 242 
KetakÈ 237 
Ketu 249 
KesarÊ 238, 260 
KesarÊva 120 
KoÔÔitÈ 245 
KopaÑ 326 
Kopo 328 
KovidÈ 243 
Kovido 312 
KosajjaÑ 127 
KosikÈ 239 
Kosiyo 327 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhaggavisÈÓakappÈ 225 
KhaggavisÈÓakappo 148, 169, 224 
KhajjaÑ 120 
KhajjÈ 125 
KhaÓÈtÊtÈ 330 
KhaÓo 316 
Khattiyo 325 
KhantÈ 328 
KhantiyÈ 331 
Khandhake 318 
KhamÈpessÈma 327 
KhamitÈ 328 
KhÈriÑ 245 
KhiÉÉÈ 185 
KhippaÑ 124 
KhÊÓÈsavasahassehi 267 
KhÊye 254 
Khemato 127 
Kho 345 

[ Ga ] 
Gagane 249 
Ga~gÈ 343 
GacchaÑ 260 
GacchiÑ 249 
Gajjati 317 
Gajjato 317 
GajjamÈnesu 317 
Gajjasi 261 
GaÓaÑ 267 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GaÓanÈto 253 
GaÓikÈ 123 
GaÓÉo 198 
GaÓhanti 317 
GatapaccÈgatavattaÑ 159 
GatÈ 261 
GatiÑ 124 
Gato 254 
GantukÈmako 325 
GandhadÈmehi 121 
GandhapaÒca~gulala~katÈ 122 
GandhabbÈ 123 
GandhÈ 125 
GandhÈveÄÈ 117 
GandhitÈ 246 
GabbhaÑ 317 
GamanaÑ 328 
Gamane 185 
Gamissati 253 
GambhÊraÑ 121 
Gayha 340 
GarugÈravena 263 
GarucittaÑ 281 
GaruÄÈ 248 
GaruÄo 315 
GavapÈnaÑ 42 
Gavesanto 255, 315 
GavesÊnaÑ 330 
GaÄo 210 
GÈyantu 122 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GiraÑ 125 
GiriÑ 262 
GirirÈjÈ 251 
GihibandhanÈni 190 
GihibyaÒjanÈni 190 
GuÓasampatti 156 
GuÓe dasahi 13 
GuttadvÈro 325 
Guttindriyo 211 
GuhÈsayÈ 120 
GedhaÑ 213 
GocaraÑ 120 
Gocaro 332 
Gottena 268 
GodhukÈ 237 
GoyÈnaÑ 245 
GhanakaÒcanÈbhÈ 226 
Ghoro 326 

[ Ca ] 
CakkavÈkÈ 239 
CakkavÈkova 321 
CakkavÈÄapariyantÈ 261 
CakkhumaÑ 249 
Cakkhuma 250 
CaccaraÑ 322 
Catukkamo 340 
CatuttiÑsakkhattuÑ 351 
CatubbaÓÓÈ 260 
Caturo 117 
Candas|rehi 117 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 363 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cando 260 
CampakÈ 237 
CaraÓuttame 249 
CaraÓena 325 
Caranti 227 
Care 147 
CÈtuddisÈ 122 
CÈtuddiso 187 
CÈturanto 299 
CÈrikÈya 185 
CittaÑ 261 
Cittak|Ôe 340 
CittapasÈdena 344 
CittalatÈvane 316 
CittitaÑ 298 
CittitÈ 119 
CittissarÈ 225 
CitrÈ 197 
CinantÊ 298 
CintanÈ 324 
CintayiÑ 310 
CÊnÈ 118 
CÊvarasaÑyutÈ 120 
CuÓÓito 251 
Cut|papÈte 323 
CullÈsÊsisahassÈni 251 
CetanÈpaÓidhÊhi 124 
CetiyaÑ 298 
CetosamathÈnuyutto 264 
Codito 268, 272 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha ] 
ChandatÈ 157 
ChaÄÈsÊtisahassÈni 312 
ChÈditaÑ 245 
ChiddÈchiddaÒca 320 
Chindasi 261 
ChindiÑ 315 
ChinnavisÈÓo 263 
ChetvÈna 190 

[ Ja ] 
JaÔilÈ 246 
JanatÈ 298 
JaniÑsu 298 
Janinda 226 
Jano 328 
Jambuto 245 
JambonadÈ 119 
Jalanti 299 
Jalantu 122 
JalitaÑ 249 
Jahanti 259 
JahitvÈ 124 
Jahe 250 
JÈgariyÈnuyuttÈ 224 
JÈtÈ 260 
JÈtiÑ 325 
JÈtimanto 242 
JÈyanti 238 
JÈlaÑ 210 
JinasÈsanaÑ 262 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja - Jha - ©a ] 
Jinehi 228 
Jino 252, 262 
Jiya 144 
JÊvanti 239 
JÊvitasa~khayamhi 222 
JeÔÔhaÑ 304 
JotisampannÈ 122 
JhÈnaÑ 217 
JhÈnaratÈ 243 
JhÈnaratisamappitÈ 120 
JhÈnarato 242 
JhÈnavimokkhÈna- 
   khippapaÔilÈbhÊ 263 
JhÈpanatthÈya 337 
JhÈpayiÑ 255 
JhÈpitÈ 333 
JhÈpeti 330 
JhÈyÊ 242 
©ÈÓaÑ 322 
©ÈÓÈlokaÑ 314 
©ÈÓena 250 
©Ètimitte 298 
©Èyati 259 
©Èyare 260 

[ ®ha ] 
®hapayitvÈna 351 
®hapiyamÈnamhi 254 
®hapeti 320 
®hapetvÈ 143 
®hapetvÈna 259 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ ®ha - �a ] 
®hÈnaÑ 121 
®hÈnaca~kamaÑ 332 
®hÈnaca~kamino 247 
®hÈnÈÔÔhÈne 312 
®hÈne 185 
®hito 344 
�aÑsÈ 199 
�ayhati 331 
�ayhamÈnaÑ 329 
�ayhÈmi 326 

[ Ta ] 
Tajjito 313 
TaÓhakkhayaÑ 218 
TaÓhakkhayavimuttiyo 273 
TaÓhÈsotaÑ 315 
Tattha 122 
Tatheva 314 
TadaÉÉhakaÑ 300 
TanumajjhimÈ 312 
Tapassino 328 
Tappayissati 253 
TappitÈ 120 
TamaÑ 315 
TamaggÈhena 314 
Tamato 314 
TamandhakÈraÑ 321 
TamahaÑ 252 
Taranti 249 
TariÑ 343 
TaÄÈke 239 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 365 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TÈdinÈ 264 
TÈdino 297 
TÈdibhi 252 
TÈreti 331 
TÈresi 344 
TÈlapantÊhi 298 
TÈvatiÑsaÑ 124 
TÈvadeva 251 
TiÑsakkhattuÑ 299 
TiÑsapÈramisampuÓÓÈ 115 
TiÓas|likÈ 237 
TiÔÔhatu 264 
TitthiyÈ 251 
Titthiye 255 
TidasaÑ 299 
TidasÈ 337 
Tidase 123 
Tisso vijjÈ 333 
TihaggÊbhi 329 
TuÔÔhamanÈ 336 
TulamaÓÉale 250 
TusitÈ 337 
T|resu 267 
Te 142 
TesaÑ 168 
ToyÈbhisecanakarÈ 246 
Toyena 220 
Tosito 257 
Tosenti 258 
Tosemi 258 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Tha ] 
Thavi 252 
ThavitvÈna 250 
ThÈmabal|papanno 216 
ThÈmena 262 
Thero 334 

[ Da ] 
Dake aggi 328 
DaÉÉhaÑ 210 
DaÓÉaÑ 168 
Dantadamatho 258 
DantiÑ 326 
Dantova 258 
Dassayanto 310 
DassasahassiparamparÈ 122 
DaÄhaÑ 126 
DaÄhanikkamo 216 
DÈÔhabalÊ 221 
DÈtabbakaÑ 126 
DÈnavÈ 248 
DÈyÈdo 312 
DijasaÑghÈ 122 
DiÔÔhaviso 330 
DiÔÔhigahanapakkhandÈ 251 
DiÔÔhivis|kÈni 203 
DiÔÔho 315 
DindibhÈ 239 
DibbagandhÈ 258 
DibbacakkhusamÈ 120 
DibbahaÑsÈ 122 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DibbÈ 119 
DisodisaÑ 247 
Dissati 257 
DisvÈ 127 
DÊghadassÊ 341 
DÊpadÈnassa 305 
DÊparukkhÈ 122 
DÊpÈ 225 
DÊpo 249 
Duk|lÈ 118 
DukkhaÑ 209 
Dukkhito 262 
DuÔÔhamanaÑ 326 
DuppasahÈ 247 
Dumagge 123 
DurÈsadÈ 244 
DurÈsado 323 
DussaÑ 119 
DussadÈmehi 122 
DussanÊye 244 
Dussare 244 
D|rÈgataÑ 316 
D|raphalaÑ 316 
Devadatte 124 
DevadevaÑ 249 
Devaloke 344 
DevasaÑghapurakkhato 266 
DevÈ 316 
DehaÑ 124 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dose 315 
DvÈdasaguÓaÑ 11 
DvÈrakoÔÔhakaÑ 320 
DvÈrapÈlo 322 
Dvipaduttamo 249 

[ Dha ] 
DhajamÈlinÊ 118 
Dhajo 249 
DhaÒÒÈni 208 
DhanÈni 208 
DhammakuÔÊ 322 
DhammagabbhaÑ 317 
DhammacakkaÑ 254 
Dhammadharo 207, 323 
DhammanagaraÑ 322 
Dhammanimmito 312 
DhammapariyÈyaÑ 142 
Dhammameghassa 317 
Dhammameghena 126 
Dhammamegho 317 
DhammarÈjÈ 115 
DhammavaraÑ 315 
DhammavisesadassÊ 224 
DhammavÊthi 322 
DhammavuÔÔhiyo 254 
DhammasabhÈ 322 
DhammasenÈpati 262 
DhammÈgadaÑ 314 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhammÈrakkho 323 
Dhammesu 217 
DhammosadhaÑ 314 
DharaÓÊruhÈ 259 
Dharemi 317 
DhÈrayantÈ 118 
DhÈrentu 121 
DhÈrento 312 
DhÈremi 318 
DhÈreyya 262 
DhÊraÑ 192 
DhÊra 329 
DhÊrÈ 244 
DhutavÈdiguÓena 323 
DhuradhorayhaÑ 344 

[ Na ] 
Na 145 
Nata~go 142 
NadikÈ 235, 236 
NadÊcarÈ 239 
Nandijanano 325 
NappamajjituÑ 257 
NappamuccÈmi 317 
NabhaÑ 116 
NabhacÈrino 247 
Nabhasi 298 
NabhÈ 124 
Namassatha 127 
NamassamÈno 333 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NamassÈmi 316 
NamassitabbÈ 332 
NamassitvÈ 116 
NayitÈ 238 
NarÈ 123, 277 
NarÈsabhaÑ 340 
NarÈsabho 248, 266 
NaruttamaÑ 308 
Naruttamena 228 
NavadosaÑ 10, 11 
NÈgapunnÈgaketakÈ 237 
NÈgasatasahassÈni 325 
NÈgÈ 123 
NÈgo 200 
NÈtivattanti 260 
NÈtivattare 252 
NÈnÈdiÔÔhÊ 261 
NÈnÈra~gehi 118 
NÈnÈvaÓÓehi 262 
NÈnÈsayanavicittÈ 118 
NÈyako 343 
NÈriyo 312 
NÈvakaÑ 344 
NÈvasaÓÔhitaÑ 344 
NÈviko 343 
NÈÄÈgirÊ 137 
Nikkuho 204 
Nikkhantena 337 
NikkhittamÈnadappova 263 
Nikkhitto 323 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 368 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NikkhipitvÈ 319 
NiggaÓhitvÈ 320 
Niggahe 319 
NigghÈtatthaÑ 320 
NiccaÑ 217 
NijjhÈpessÈma 327 
NiÔÔhaÑ 249 
NidÈne 319 
NiddhantakasÈvamoho 204 
NiddhÈvanti 238 
NidhÈnakusalaÑ 321 
NidhÈya 168 
NipakaÑ 192 
NipakÈ 243 
Nipako 352 
NipatitvÈ 327 
NipuÓaÑ 256 
NippipÈso 204 
Nibbattate 316 
NibbÈpesi 329 
NibbÈyissati 268 
Nibbute 297 
NimantetvÈna 267 
Nimittesu 321 
Nimmakkho 204 
Niyato 218 
NiyÈmaÑ 203 
Niyy|hÈ 117, 299 
NirÈsayo 205 
Nir|padhi 316, 341 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nirodho 257 
Nillolupo 204 
NivÈtavutti 352 
NivÈrayiÑ 315 
NivÈsesiÑ 11 
NivedayuÑ 123 
NissaÑsayaÑ 226 
NÊcayoniyaÑ 330 
NÊpÈ 237 
NÊlÈ 117 
NÊharitvÈna 321 
Nekkhamme 126 
NesajjikÈ 247 

[ Pa ] 
PakÈsitÈ 228 
PakÈsitÈni 228 
PakÈsite 341 
PakittetvÈ 246 
Pakittesi 341 
Pak|jare 122 
Pakkamati 315 
PakkamantÈnaÑ 246 
Pakkamanti 247 
PakkhittÈ 300 
PaggahetvÈna 305 
Pa~kadantÈ 246 
Paccantasattesu 225 
Paccabyatha 257 
PaccÈharati ca 163 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaccekajinÈ 225 
PaccekabodhiÑ 143 
PaccekÈ 124 
PacchimakÈ 126 
Pacchimabhave 255 
Pacchime 253 
PajahiÑ 11 
Pajjalito 326 
PaÒcame 318 
PaÒcavaÓÓikaÑ 123 
PaÒcasataÑ 255 
PaÒcÈbhiÒÒÈbalappatto 242 
PaÒcÈvaraÓÈni 213 
PaÒjalikÈ 123, 252 
PaÒjalÊkatÈ 327 
PaÒÒapetvÈna 267 
PaÒÒÈya 124, 259 
PaÔigho 331 
PaÔipattiyuttÈ 227 
PaÔipannÈ 259 
PaÔipannÈnaÑ 330 
PaÔipÈdito 330 
PaÔibaddhacitto 176 
PaÔibhÈnavÈ 207 
PaÔibhÈne 323 
PaÔimÈniÑ 343 
PaÔiladdhamaggo 203 
PaÔisambhidÈ 333 
PaÔisallÈnaÑ 217 
PaÔissutvÈ 298 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔhamaÑ 265 
PaÓidhimhi 352 
PaÓÉite 126 
PaÓÉu 118 
PaÓÓasÈlakaÑ 11 
PaÓÓasÈlÈ 8, 9 
PatiÔÔhÈ 249 
PatiÔÔhÈya 258 
PatippacÈrÈ 225 
PatissatÈ 345 
PattuÓÓÈ 118 
Patto 126 
PatthanÈphalaÑ 124 
PatthayantÈ 143, 243 
Patthaye 311 
Patthemi 313 
PatvÈna 257 
PathabyÈ 125 
PathaviÑ 250 
PathavÊkampakÈ 247 
PadaÑ 329 
PadakÈ 242 
Padissantu 123 
PadumaÑ 219 
PadumÈ 117 
PadumÊ 200 
Padumuttarassa 297 
PadesamattaÑ 143 
PadmareÓurajuggatÈ 122 
PadhÈnaÑ 337 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PadhÈnapahitatto 341 
PadhÈnavÈ 218 
Pantaseyyamhi 341 
PantÈni 221 
Panthe 331 
PannagaÑ 315 
Pannago 315 
PapaÒce 144 
PappeyyuÑ 262 
PabbajiÑ 256 
PabbajitvÈna 268 
PabbajjÈ 156 
Pabbatagge 123 
PabhassaraÑ 274 
PabhassarÈni 194 
PabhÈvitÈ 253, 343 
PabhÈsayaÑ 299 
PabhinnÈ 325 
PamattaÑ 205 
PamÈdaÑ 127 
Pametave 250 
PametuÑ 250 
Pamesi 324 
PayirupÈsanti 316 
Paratitthiye 250 
Parattha 225 
ParamatthadassÊ 225 
ParamatthapattiyÈ 216 
Paramannena 120 
ParamparaÑ 144 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParÈmÈsena 251 
ParÈyaÓo 249 
ParikaÉÉheyya 262 
ParikiÓÓÈ 122 
Parikkhipe 251 
ParikkhÊÓÈ 333 
ParikhaÒca 320 
Paricare 316 
ParicÈrakÈ 121 
PariÒÒÈya 268 
ParittaÑ 209 
Parittakenapi 143 
Parinibbuto 298 
Paripucchahi 273 
ParipucchitvÈ 126 
ParibbÈjÈ 309 
Parimuccanti 317 
ParimuttiÑva 313 
ParimuttiyÈ 313 
ParimetuÑ 262 
PariyosÈne 319 
ParivÈrenti 243, 259 
ParivÈretvÈ 267 
ParissayÈnaÑ 187 
PariÄÈhaÑ 328 
PariÄÈhena 326 
Par|ÄhÈ 246 
Pareto 325 
Palla~kaÑ 120 
Palla~kena 244 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PavattabhojanÈ 247 
PavattitaÑ 264 
Pavanti 258 
Pavassati 317 
PavÈÄaÑsÈ 117 
PavivekaÑ 272 
PavisitvÈ 119 
Pavuccati 321 
Pasannamukhanettosi 257 
PasannÈnaÑ 128 
PasayhacÈrÊ 221 
PasÈdetvÈ 299 
PasÈremi 125 
PasutaÑ 205 
PassÈmi 280 
Passino 324 
PahÈya 213 
Pahitatto 268 
PahÊnasabbÈvaraÓÈ 226 
Pah|tadhanadhaÒÒavÈ 309 
Pahoti 174 
PÈkÈraÑ 320 
PÈkÈrakaÑ 322 
PÈÔali 236 
PÈÔhiko 311 
PÈÓinaÑ 249 
PÈtova 246 
PÈdapÈ 122 
PÈdalolo 211 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈdÈsi 311 
PÈde 327 
PÈpaÑ 205 
PÈpamitte 268 
PÈpiccho 264 
PÈramiÑ 242, 254 
PÈramippatto 332 
PÈricariyÈ 316 
PÈrihÈriyaÑ 161 
PÈrevatÈ 239 
PÈvacane 341 
PÈvisiÑ 329 
PÈvurÈ 118 
PÈvusÈ 236 
PÈsÈdaÑ 116 
PiÔÔhidukkhaÑ 140 
PipÈsÈvedanÈya 313 
PÊtakaÑ 118 
PÊtÈ 117 
PÊti 298 
PÊÄito 314 
PuÒÒakkhette 311 
PuÒÒagabbhaÑ 317 
PuÒÒaphalaÑ 123 
PuÓÓaghaÔÈ 119 
PuÓÓo 310 
PuttaÑ 145 
Puttassa 259 
Puttesu 178 
Puthu 251 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Punabbhavo 333 
PupphachadanaÑ 344 
Pupphati 317 
PhupphanÈya 260 
Pupphanti 238 
Pupphantu 122 
PupphÈbhikiÓÓÈ 122 
PupphitÈ 236 
PupphituÑ 258 
Pupphito 260 
Pupphino 236 
Pupphena 252 
Pubbabuddhesu 143 
PubbavidehakaÑ 245 
PubbavidehÈnaÑ 277 
Purakkhato 308 
Purato 329 
Purato puraÑ 333 
Pure 325 
PulinaÑ 253 
P|jaÑ 297 
P|jayiÑ 298 
P|rito 258 
P|riya 126 
Pekkhato 272 
Pettike 243 
PesetvÈ 326 
PokkharasÈtakÈ 239 
PoÔÔhasÊsÈ 239 
PorÈÓakavaÑsadharo 323 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Porohicce 321 
Poso 255 

[ Pha ] 
PhanditÈni 144 
PhalaÑ 245, 255 
PhalaÑ dassayanti 259 
PhalaÔÔhÈ 259 
PhalaÔÔhÈnaÑ 330 
PhalalÈbhÊnaÑ 330 
Phalasama~gino 259 
PhalikÈ 118 
Phalino 236 
PhassayiÑ 314 
Phassaye 202 
PhÈlaye 255 
Phullito 298 

[ Ba ] 
BandhavÈni 208 
BandhujÊvakÈ 238 
BalakÈyassa 320 
BalajÈ 236 
BalavÈ 320 
BalÈkayonimhi 317 
BalÈdhipo 351 
BalÈbalaÑ 261 
BalÊ 315 
Balena 247 
BahalaÑ 125 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bahalaga~gÈ 343 
BahuÑ 299 
BahukÈ 260 
BahujjanÈ 340 
BahudhammakÈyÈ 225 
BahussutaÑ 207 
Bahussuto 264, 323 
Bah|  239, 260 
BÈhusaccesu 352 
BimbijÈlÈ 237 
Buddhakhettamhi 122 
BuddhakhettÈ 125 
Buddhakhettesu 116 
BuddhadhammÈ 127 
BuddhaputtÈti 260 
BuddhabhaÓitaÑ 324 
Buddhabh|miÑ 336 
BuddharaÑsena 317 
BuddhÈ 121 
BuddhÈpadÈniyaÑ 142 
Buddhe 121 
Buddhehi 143 
Buddho 111 
BodhiÑ 144, 250 
BodhiyÈ m|le 336 
ByaÒjanaÑ 319 
ByaÒjane 318 
Byapanujja 213 
ByamhaÑ 344 
ByÈkaronti 121 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
ByÈdhito 255 
BrahmacÈrino 327 
BrahmaÒÒÈ 341 
Brahmabandhu 255, 341 
BrahmanivesanÈ 125 
BrahmÈnaÑ 274 
BrÈhmaÒÒakulasambh|to 300 
BrÈhmaÓa 258 

[ Bha ] 
BhagavÈ 248 
BhagavantaÑ 304 
BhaginÊmÈlÈ 237 
Bhajanti 223 
BhaÓÉarakkhaÑ 321 
BhaÓÉassa 321 
Bhaddake 299 
BhabbÈbhabbe 261 
BhayaÑ 177 
Bhayato 127 
Bharito 262 
BhavaÑ 315 
BhavadaÓÉena 313 
BhavanaÑ 119, 299 
Bhavanti 142 
Bhavantu 122 
BhavabhÈrena 262 
BhavitvÈ 205 
Bhavissati 341 
Bhave 125, 255 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhavesu 217 
BhÈgÊ 123 
BhÈraÑ 262 
BhÈrato 317 
BhÈrena 262 
BhÈvanÈya 259 
BhÈvetha 127 
BhÈsato 252, 311 
BhÈsitÈ 228 
BhikkhusaÑghe 254 
BhindeyyuÑ 328 
Bhiyyo 209, 298 
Bh|takaÑ 315 
Bh|taggÈhena 314 
Bh|taÔÔito 314 
Bh|tasmÈ 314 
Bh|tesu 144, 168 
Bh|maÔÔhÈ 116 
Bh|miÑ 281 
Bh|mi 328 
Bh|mipÈlo 325 
Bh|misayÈ 277 
BhesajaÑ 143 
Bhogena 311 
BhojanaÑ 120 
BhojjaÑ 120 

[ Ma ] 
MaÑ 124 
Magga~gabojjha~gagate 225 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MacchÈ 236 
MaÒjeÔÔhakaÑ 118 
MaÔÔhÈ 120 
MaÓimayÈ 118 
MaÓimaye 120 
MaÓiverocanÈ 118 
MaÓÉitaÑ 116 
MaÓÉito 117 
MattaÑ 326 
Matthake 121 
Mathenti 197 
MaddasÊ 250 
MadhurÈ 197 
Madh|vakhuddaÑ 143 
ManasÈ 116 
ManujÈdhipo 124 
Manujo 262 
ManussattaÑ 156 
ManoramÈ 117, 235 
MantadharaÑ 321 
Mantadharo 307 
MantÈÓiputto 310 
Mama 123 
Mamatto 321 
MalyavitatÈ 121 
MasÈragallamayÈ 118 
MahaÓÓave 251 
Mahaddhano 325 
MahantadhammÈ 225 
MahÈkÈÄÈ 239 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈjanassa 329 
MahÈnÈdo 336 
MahÈmuniÑ 259 
MahÈmunÊnaÑ 143 
MahÈrahaÑ 116 
MahÈrahamhi 120 
MahÈvÊra 251 
MahÈsamaÓo 257 
MahÈsamudde 254 
MahÈsaraÑ 315 
MahiddhikÈ 350 
MahiyÈ 309 
Mahesi 143 
Mahesino 325 
MahodadhiÑ 253 
MahodadhinivÈsahaÑ 267 
MÈta~gÈ 325 
MÈdiso 324 
MÈnusÈ 119 
MÈnuse 124 
MigÈnaÑ 221 
MigÈraÒÒaÑ 338 
MigÈramÈtupÈsÈdaÑ 272 
Migo 183 
Mittassa 321 
MittÈ 175 
MÊÄhamakkhitaÑ 331 
MuÒcitvÈ 122 
MuÒjÈ 236 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MuttÈjÈlaparikkhitÈ 121 
MuditÈ 221 
Muddhani 264 
Muni 316 
Munino 252 
Muyhanti 244 
MuÄÈliyo 238 
Me 256 
MetaÑ 198 
MettacittavatÈya 331 
MettÈ 221 
MettÈvihÈrino 247 
Mettena cittena 144 
MedhÈvÊ 264 
MohanÊye 244 
MohitÈ 251 

[ Ya ] 
YaÑ 202 
YathÈ 178 
YathodhikÈni 208 
YadicchakaÑ 247 
YamakÈ 125 
YavakhÈdanaÑ 139 
Yasassino 242 
YassaÑ 265 
YÈnÈ 125 
YÈyato 125 
YÈvatÈ 116 
Yujjare 250 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
Y|po 249 
Yena 183 
YojanasataÑ 315 

[ Ra ] 
RaÑsijÈlaÑ 125 
RaÑsivÈhanÈ 125 
Rakkhanti 321 
RakkhasÈ 248 
RakkhÈya 320 
RakkhitamÈnasÈno 211 
RakkhitindriyÈ 244 
RajatÈmayÈ 118 
RajanÊye 244 
RajassirÈ 246 
Rajjanti 244 
RaÔÔhaÑ 328 
Ratanak|Ôala~kataÑ 118 
RatanagabbhaÑ 120 
RatanamayaÑ 116 
RatanamayachattaÑ 351 
RatanÈ 116, 121 
RatanÈmayÈ 122 
RatÈ 259 
Rati 185 
RatiyÈ 121 
Rattamhi 144 
Ramissati 344 
Rammake mÈse 260 
Ramme 317 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RavihaÑsÈ 239 
Rasato 319 
Rasantu 122 
Rasesu 213 
RÈgo 331 
RÈjÈva raÔÔhaÑ 192 
Rittako 255 
RittÈ 255 
R|padakkhe 319 
R|piyabh|miyaÑ 116 
R|pena 119 
Revato 344 
Rogo 198 

[ La ] 
LakkhaÓaÑ 249 
LakkhaÓe 242, 309 
LakkhaÓesu 321 
Lakkhe 254 
LatuttamÈ 316 
Labheyya 262 
LÈbhÈlÈbhena 243 
LÈbhe 126 
LÈsikÈ 123 
Li~gasampatti 156 
LokajeÔÔhaÑ 336 
LokajeÔÔhassa 297 
LokajeÔÔho 248, 266 
LokanÈyakaÑ 261 
LokanÈyake 116 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LokanÈyako 341 
Lokamhi 143 
LokasudakkhiÓeyyÈ 226 
LohitakaÑ 118 
LohitakÈ 117 
Lohita~gamayÈ 299 
Lohita~gÈ 118 

[ Va ] 
VaÑso 178 
Va 178 
VakkhÈmi 143 
VaggaÄÈ 236 
VacaÑ 310 
Vajanti 225 
Vajjantu 122 
VajjayuÑ 267 
VaÓÓaÑ 143 
Vata 333 
Vatasampanno 242 
Vattantu 122 
Vattemi 262 
VanaÑ 277 
Vandati 333 
VandamÈne 127 
VanditabbaÑ 332 
VamanaÑ 330 
Vambhenti 247 
VaruttamaÑ 350 
VasantaÑ 142 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VasibhÈvitÈ 120 
VasÊ 340 
VasÊsatasahassehi 343 
VasudhaÑ 351 
VasudhÈ 261 
VasupatÊnaÑ 263 
Vassante 126 
Vassasahassena 316 
Vasse 337 
Vassento 254 
VÈkacÊraÑ 11 
VÈkyÈni 143 
VÈcÈbhilÈpo 196 
VÈtavegena 117 
VÈto 219 
VÈdesuÑ 267 
VÈyameyyÈtha 330 
VÈrijÈ 260 
VÈrimajjhe 344 
VÈlaÑ viya vedhi 345 
VÈsaÑ 332 
VÈse 185 
VÈÄamigasamÈkule 341 
VikubbanÈni 121 
Vikubbanti 121 
VikubbÈmi 267 
VikubbitÈni 228 
Vikkhambhanti 340 
VikkhÈlayiÑ 315 
Vikkhobheti 315 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VigatÈsavadassanaÑ 158 
VighÈtaÑ 262 
VicittaÑ 123 
VicittattharaÓaÑ 118 
VicittathambhaÑ 116 
VicittavatthÈbharaÓÈ 312 
VicittÈ 121 
VicinaÑ 255 
Vicinanto 316 
VijaÒÒÈ 225 
VijaÔayiÑ 318 
Vijane 341 
VijahitvÈ 325 
VijitÈvÊ 299, 344 
VijinitvÈna 320 
VijjalantÈ 225 
ViÒÒÈpetvÈna 308 
ViÒÒ| 184 
VitatÈ 121 
Vitti 351 
VidhamitvÈ 322 
Vidhamissati 327 
VinayaÑ 332 
Vinaye 318 
VinayogadhaÑ 324 
VinassÈma 327 
VinÈyakaÑ 336 
VinÈsaya 328 
VinÈsaye 314 
Vinibujjhare 121 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
ViniveÔhetvÈ 319 
Vinodemi 319 
Vinodesi 315 
Vinodehi 328 
VipassakÈ 224 
VipÈko 128 
VipiÔÔhikatvÈna 214 
VipulaÑ 351 
Vippamutto 316 
VibhattaÑ 116 
Vibh|saÔÔhÈnÈ 208 
VimatiÑ 261 
Vimati 318 
VimaticchedanÈya 261 
VimalÈ 117 
Vimalo 260 
VimÈnaÑ 298 
VimÈnane 331 
VimuttiÑ 202 
VimuttipupphaÑ 258 
VimuttipupphalÈbhena 258 
VimuttiyÈ 260 
VimokkhÈpi 333 
Vimokkhena 277 
VirajjitvÈ 331 
VirattacittÈ 144 
Virato 208 
VirÈgavatthuÑ 144 
VirÈgasaÒÒÊ 144 
VirÈdhayi 316 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
ViruddhÈnaÑ 330 
Vir|par|pena 197 
Vir|hare 260 
VirecanaÑ 330 
VirodhiyÈ 331 
VivÈdaÑ 127 
VividhaÑ 124 
VivekakÈmo 248 
VisaghÈtakaÑ 313 
Visatto 178 
VisayaÑ 121 
VisÈdo 313 
VisÈrado 253 
VisÈlo 178 
VisiÔÔhamadhunÈdena 126 
VisuddhaÑ 214 
VisuddhasÊlÈ 224 
Vihane 314 
ViharÈmi 308 
Viharissati 312 
ViheÔhayaÑ 315 
VihesayitvÈ 326 
VÊtivattantaÑ 274 
VÊthintare 256 
VÊneyya 207 
VÊriyaÑ 127 
VÊro 190 
VuÔÔhÈpane 319 
VuÔÔhiÑ 350 
VuÔÔhitassa 340 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VuddhiÑ 321 
V|pakaÔÔhaÑ 304 
VejayantapÈsÈdaÑ 273 
VedÈnaÑ 307 
VedÈnapÈrag| 309 
VedikÈ 117 
Vedehamuni 142 
VepullataÑ 259 
VeyyÈkaraÓÈni 243 
Vo 330 

[ Sa ] 

SaÑ 120, 249 
SaÑghÈrÈmassa 311 
SaÑyutÈ 119 
SaÑyojanÈni 222 
SaÑvaro 322 
SaÑvutÈ 244 
SaÑvegajÈtesu 298 
SaÑvegamukhena 143 
SaÑvegasa~gamati- 
   vaÉÉhanatthaÑ 228 
SaÑsaggajÈtassa 173 
SaÑsariÑ 255, 262 
SaÑsÈrasotaÑ 315 
SakakammÈbhiraddho 300 
Sakatejena 299 
SakabhavanaÑ 267 
SakalikÈvedho 136 
Sakyapu~gavaÑ 263 
Sakyaputtena 264 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 380 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SakyasÈsanaÑ 314 
SakyasÊhena 228 
SakhilÈ 127 
Sa~kappo 310 
Sa~khÈtadhammo 218 
Sa~gaÓikÈratassa 202 
Sa~gaÓiyaÑ 267 
Sa~gÈmaÑ 320 
Sa~go 209 
SaccaÑ 337 
SaccadasÈ 227 
SaccavÈdÊ 208 
SacchikatÈ 265 
SacchikÈhiti 337 
Sajjanti 331 
SaÒcariÑ 257 
SaÒchannÈ 241 
SaÒchinnapatto 190 
SaÒjÈtakopo 326 
SaÒjÈtakkhandho 200 
SaÒÒatÈ 327 
SaÒÒino 123 
SaÔÔhikappasahassamhi 299 
SaÓhakÈsikasanthatÈ 118 
SatataÑ 226 
SatasahassaÑ 316 
SatipaÔÔhÈnamaÔÔÈlaÑ 322 
SatÊmÈ 218 
SattadivasÈ 327 
Sattaratanabh|sitÈ 117 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SattÈ 123 
Satthacchedo 138 
SatthÈ 249 
SatthÈradassanaÑ 156 
SatthukappaÑ 332 
Satthuno 254 
Sadatthe 330 
SadÈnavÈ 328 
SadevakaÑ 125 
Sadevakamhi 227 
SadevamÈnusÈ 328 
SaddhammÈgadaÑ 314 
Sadhamme 243, 309 
SantaÑ 316 
SantacittÈ 243 
Santacittehi 252 
SantamanÈ 225 
SantindriyÈ 225 
SantuÔÔhÈ 243 
SantussamÈno 187 
Sandati 237 
SandamÈnÈnaÑ 259 
SandhÊ 119 
SannipatitvÈ 246 
SapaÒÒÈ 227 
SapadÈnacÈrÊ 213 
Sabba~gasampanne 241 
SabbaÒÒu 250 
SabbaÒÒuvaro 143 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 381 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sabbattha 254, 265 
SabbadukkhoghakiÓÓÈ 225 
SabbapÈÔhÊ 323 
SabbapÈÓinaÑ 247, 258 
SabbabuddhÈnaÑ 120 
SabbasaÑyojanakkhayo 313 
SabbasallavinodanaÑ 314 
SabbasoÓÓamaye 119 
SabbasovaÓÓamayÈ 299 
SabbÈ 122 
SabbÈla~kÈrabh|sitÈ 325 
SabbÈsavÈ 333 
SabbÈsave 268 
Sabbe 126 
Sabbesu 144 
SabbosadhÈnaÑ 314 
SabhaÑ 274 
Samako 127, 331 
SamaggÈ 127 
SamathaÑ 214 
SamantÈ 315 
Samaye 258 
Samala~katÈ 312 
SamÈgatÈ 127 
SamÈgatÈnaÑ 143 
SamÈdhi 225 
SamÈdhimhÈ 252 
SamÈnetvÈ 343 
SamÈyutÈ 240 
SamÈhantvÈ 119 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamÈhare 116 
SamÈhitaÑ 327 
SamÈhitÈ 224 
SamuÔÔhÈya 120 
Sam|laÒca 314 
Sam|haniÑ 314 
Sam|hatÈ 333 
Sameto 264 
Sameyya 263 
Samova 143 
SampajÈnÈ 120 
SampaÔicchati 259 
SampannaÑ 120 
Sampanno 124, 321 
Sampabujjhatha 267 
Sampavanti 236 
SampÊtaÑ 118 
SambuddhaÑ 305 
Sambuddho 248 
SambodhiÑ 126 
SambodhivarapattiyÈ 125 
SambhÈvayamÈno 142 
SammasitÈ 217 
SammÈ 264 
SammÈnane 331 
SammÈne 127 
SayaÑ 205 
Sayane 120 
SayambhuÑ 326 
SayambhusÊhena 228 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 382 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sayambh| 119, 225 
SaraÔÔhakÈ 327 
SarÈgavatthusu 144 
SaritvÈna 265 
SarÊsapÈ 199 
SalilambucÈrÊ 210 
SallaÑ 198 
SasaÑghe 116 
SasÈgarantÈ 326 
SasÈvake 119 
SasenakaÑ 321 
SahassalokaÑ 305 
SahassÈrÈni 249 
SahÈyaÑ 145 
SahÈyakaÑ 257 
SahÈyasampadaÑ 193 
SahitÈ 187 
SaÄalÈ 237 
SÈgar|pamaÑ 311 
SÈgaro 328 
SÈgarova 247 
SÈtaÑ 313, 326 
SÈdu 236 
SÈdhu 256 
SÈdhuvihÈriÑ 192 
SÈdh|ti 298 
SÈdh|ni 143 
SÈmaÓere 280 
SÈmayikaÑ 202 
SÈyaÑpÈtaÑ 316 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈyanÊyaÑ 120 
SÈratthiko 255 
SÈramayÈ 119 
SÈlÈ 236 
SÈvakattaÑ 225 
SÈvakÈ 121 
SÈsanaÑ 256 
Sikhino 122 
Si~ghÈÔaÑ 322 
SinehadosaÑ 214 
SinduvÈrakÈ 236 
SiyuÑ 251 
SiraÑ 328 
SirasÈ 116 
SirikaÑ nÈgaÑ 326 
Siro 326 
SilÈvedho 135 
Sissehi 308 
SÊtajalÈ 241 
SÊtaÒca 199 
SÊtibhÈvaÑ 314, 329 
SÊlaÑ 126, 322 
SÊlagandhena 246 
SÊlavÈ 242 
SÊlesu 264 
SÊsadukkhaÑ 138 
SÊhanÈdaÑ 340 
SÊhapaÒjarÈ 117 
SÊhaseyyaÑ 120 
SÊho 219, 221 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 383 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊhopadhÈ 225 
SukataÑ 116, 123, 254 
Sukate 241 
Sukato 8, 9, 235 
SukasÈÄikÈ 239 
SukhaÒca 214 
Sukhumacchikena 251 
Sukhe 126 
SucÈrur|paÑ 351 
SucÊratÈ 246 
SujÈto 309 
Sujjhanti 332 
SuÒÒataÑ 317 
SuÒÒatÈppaÓihitaÒca 225 
SuÓantu 126 
SuÓÈtha 143 
SuÓotha 252 
SutavÈ 218 
SutiÔÔhare 118 
SudaÑ 141 
SuddhakÈÄakÈ 117 
SuddhamÈnasÈ 114 
Suddhena 252 
Suddhehi 252 
SudhammataÑ 333 
SudhammÈyÈbhito 274 
SunandaÑ 310 
SunimmitÈ 241 
SupatitthÈ 235, 241 
SupasannacittÈ 143 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuphullaÑ 340 
SubhÈ 116 
SubhÈnur|po 258 
SubhÈsitÈni 227 
Subhe 120 
SumÈpitaÑ 311 
SumÈpitÈ 8 
Sumutto 255 
Sumekhalo 327 
SumedhaÑ 304 
Suruci 250 
SuvaÓÓassa 194 
SuvapotÈ  239 
SuviditaÑ 123 
SuvinayaÑ 332 
SuvibhattÈ 117 
SuvisuddhapaÒÒÈ 224 
SusaÑvuto 325 
SusaÒÒÈ 312 
SusaÓÔhitaÑ 329 
SusamÈhito 264 
SusuddhapulinÈkiÓÓÈ 235 
SuhajjÈ 175 
S|riyaraÑsena 316 
S|lÈvuto 313 
Se 255 
SekhÈ 259 
SeÔÔhaÑ 124 
SeÔÔho 341 
SetacchattaÑ 350 



 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 384 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SenakÈ 239 

[ Ha ] 

SenÈpaccaÑ 320 
HayavÈhiÑ 299 

SenÈsanÈni 221 
Harati ca 163 

SeritaÑ 184 
HaripiÒjaraÑ 118 

Sele 328 
HalÈhalaÑ 331 

Sevanti 223 
HasulÈ 312 

SokhyaÑ 209 
HÈpeti 176 

Socare 330 
HÈsaÑ 298 

SoÓÓaki~kaÓikÈyuto 117 
HÈsaparetÈnaÑ 336 

SoÓÓatÈrakacittitÈ 121 
HÈsayanto 125, 310 

SoÓÓapalla~kÈ 122 
HitÈnukampÊ 144 

SoÓÓamÈlÈ 117 
HitÈ’me 225 

SotÈvadhÈnaÑ 329 
HitesÊ 247 

Sodhesi 310 
HitvÈ 267 

SobhitÈ 121 
HimavantaÑ 248 

Sobhito 117 
Himavantassa 235 

SossÈma 341 
HimavantÈ 253 

SnehanvayaÑ 174 
HÊnattaÑ 329 

SvÈgataÑ 333 
HÊnavÊriyo 264 
HutÈsanaÑ 249 
HetuÑ 257 [ Ha ] 

HaÑsavatiyÈ 309 Hetu 156 
HaÔÔhena 336 HetuppabhavÈ 256 
HatÈmitto 321 Hetubhi 142 
Hatthikkhandhagato 350 HemacchadanachÈditÈ 122 
Hadayena 332 HemajÈlena 117 
HantÈraÑ 256 Hessati 254 
Handa 298 Homi 124
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LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AgÈrikavibh|sÈ nÈma 
   sÈÔakaveÔhanamÈlÈ- 
   gandhÈdivibh|sÈ 208 
AgÈriyÈ tividhÈ 176 
AggadÈnÈni ekasasse nava 335 
AggasÈvakÈ khattiyabrÈhmaÓa- 
   kulesveva uppajjanti 159 
AggasÈvakÈnaÑ patthanÈ 158 
AggasÈvakÈnaÑ pupphÈsanaÑ 
   tigÈvutaÑ 231 
AggÊnaÑ bhedo 329 
AccambilÈdibhutte ÈdÊnavÈ 164 
AccuÓha-ajjhohaÔe gabbhassa 
   lohakumbhivÈso viya 164 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa 
   pubbakammaÑ 334, 338 
AtivisÈlatÈ 9 
AtisambÈdhatÈ 9 
AtisÊtajjhohaÔe gabbhassa 
   lokantarikavÈso viya 164 
Atthadassibuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ vassasatasahassaÑ 49 
Atthadassibuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 49 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Atthadassibuddhassa mÈtÈ- 
   pitÈdayo 49 
Atthadassibuddhassa sarÊraÑ 
   asÊtihatthubbedhaÑ 49 
AtthapaÔisambhidÈ 265 
Attho tividho 176 
Atrajo putto 145 
AdhikÈro 18 
AdhigamapaÔibhÈnavÈ 207 
AnagÈrikavibh|sÈ nÈma 
   patthamaÓÉanÈdivibh|sÈ 208 
AnagÈriyÈ visesena 
   atthakkhÈyino eva 176 
AnapekkhabhÈvo 13 
AnavajjapiÓÉapÈtapariyesanÈ 9 
Anukampako 176 
AnuÔÔhÈpanÊyabhÈvo 13 
Anupiya-ambavanato 
   RÈjagahaÑ 
   tiÑsayojanaÑ 79 
Anuruddhattherassa 
   pubbakammaÑ 300, 304 
Anuruddho aggo 
   dibbacakkhukÈnaÑ 304 
Anomadassibuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ vassasatasahassaÑ 45 
Anomadassibuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 45 

 



386 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ - I - U ] 
Anomadassibuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 45 
Anomadassibuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhapaÒÒÈsahatthubbedhaÑ 45 
AnomÈnadÊ aÔÔhusabha- 
   vitthÈrÈ 77 
AntevÈsiko putto 145 
AntorukkhatÈ 9 
AppagghaÑ sundaraÑ 
   kappiyaÑ 11 
AppaÔijagganatÈ 13 
AppasamÈrambhatÈ 13 
AbhabbaÔÔhÈnÈni aÔÔhÈrasa 157 
AbhinÊhÈrÈ aÔÔha paÒca dve 156-8 
AriyÈ nÈma majjhattÈ 101 
Avid|renidÈna 2 
AsÈruppabhÈvo 11 
AsÊtimahÈsÈvakÈnaÑ 
   patthanÈ 158 
AsnÈthÈdisadda 3 
Assajittherassa sÈsana- 
   dhammo 233 
Assasadda 3 
Œnandattherassa 
   pubbakammaÑ 346, 352 
Œnandatthero sajjhÈyantÈnaÑ 
   aggo 323 
ŒyatanacariyÈ 147 
Œsabho gavasatasahassa- 
   jeÔÔhako 248 
IriyÈpathacariyÈ 147 
UÔÔhÈpanÊyabhÈvo 12 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpakaraÓesu 
   nicchandarÈgabhÈvo 9 
UpakÈro 176 
UpaÔÔhÈkassa patthanÈ 158 
Upatissassa sotÈpanna- 
   kÈlo 231 
UpapÈramiyo dasa 32 
UpÈlittherassa 
   pubbakammaÑ 308, 334 
UpÈlinÈ sadiso natthi 324 
Usabho gavasatajeÔÔhako 248 

[ Ka ] 
Kakusandhabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   cattÈlÊsavassasahassaÑ 53 
Kakusandhabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 53 
Kakusandhabuddhassa mÈtÈ- 
   pitÈdayo 53 
Kakusandhabuddhassa sarÊraÑ 
   cattÈlÊsahatthubbedhaÑ 53 
KaÓÉaka-asso ÈyÈmena 
   aÔÔhÈrasahattho tadanuccha- 
   vikubbedho 75 
KaÓÉaka-asso sabba- 
   seto 75 
KatÈbhinÊhÈrÈnaÑ bodhi- 
   sattÈnaÑ ÈnisaÑsÈ 55 
Kapilavatthuto AnomÈnadÊ                              
 tiÑsayojanaÑ 77 
Kapilavatthuto RÈjagahaÑ 
   saÔÔhiyojanaÑ 102 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 387 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KappakolÈhalaÑ 58, 59 
KammaÔÔhÈnaÑ duvidhaÑ 160 
KaraÓapariyesanabhÈvo 12 
KalÈpÈdikaraÓe kalÈpaggaÑ 
   adÈsi 335 
KasÈvabhedo 204 
Kassapabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   vÊsati vassasahassaÑ 54 
Kassapabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 54 
Kassapabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 54 
Kassapabuddhassa sarÊraÑ 
   vÊsatihatthubbedhaÑ 54 
KÈmÈ dve 197 
KÈyadaÓÉo 144 
KÈyasaÑsaggo nÈma 
   aÒÒamaÒÒaÑ a~gaparÈma- 
   sanena uppannarÈgo 174 
KÈyassa asanthambhana- 
   bhÈvo 13 
KÈyassa sukhumÈlakaraÓa- 
   bhÈvo 12 
KÈÄasÊho 219 
KilesakÈmo nÈma 
   rÈgappabhedo 197 
KisÈgotamiyÈ udÈnaÑ 73, 74 
KÊÄanÈ duvidhÈ kÈyikÈ ca 
   vÈcasikÈ ca 185 
KulasÈra 253 
KesarasÊho 219 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KoÔÔhakaraÓe koÔÔhaggaÑ 
   adÈsi 335 
KoÓÈgamanabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ tiÑsa- 
   vassasahassaÑ 53 
KoÓagamanabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 53 
KoÓÈgamanabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 53 
KoÓÈgamanabuddhassa sarÊraÑ 
   tiÑsahatthubbedhaÑ 53 
KoÓÉaÒÒabuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ vassasatasahassaÑ 38 
KoÓÉaÒÒabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 38 
KoÓÉaÒÒabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 38 
KoÓÉaÒÒabuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ 38 
KolÈhalÈni tÊÓi 58 
Kolitassa sotÈpanna- 
   kÈlo 234 

[ Kha ] 
Khattiyassa a~gÈni 321 
Khadiravaniyarevatattherassa 
   pubbakammaÑ 342, 345 
KhantivÈdijÈtake khanti- 
   pÈramitÈ paramatthapÈramÊ 
   nÈma 57 
KhandhabhÈramahicchabhÈvo 11 
KhalakaraÓe khalaggaÑ adÈsi 335 
Khettajo putto 145 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Ga~gÈnaÑ bhedÈ 259 
GatapaccÈgatavattaÑ p|rento 
   khippÈbhiÒÒo hoti 
   mahÈpaÒÒo vÈ 163, 164 
GatapaccÈgatavattaÑ vinÈ 
   paccekabodhiÑ pÈpu- 
   Óanto nÈma natthi 159 
GandhamÈdano nÈma 170 
GabbhapatiÔÔhÈnÈnaÑ mÈtugÈ- 
   mÈnaÑ 
   viramitabba-ÈhÈrÈ 164 
GarahÈpaÔicchÈdanabhÈvo 13 
GarahÈya appaÔicchannabhÈvo 13 
GavajeÔÔhakÈ tayo 248 
GahanacchannatÈ 9 
GirimekhalahatthÊ diyaÉÉha- 
   yojanasatiko 88 
GÊtasadda 3 
GuÓasampatti 18 
Gehassa atthibhÈvo nÈma 
   sadutiyakavÈso viya 13 
GehÈlayapaÔikkhepo 13 
Gotamo BhagavÈ uttarÈ- 
   sÈÄhanakkhattena 
   paÔisandhiÑ gaÓhi 62 
Gottabandhu 208 

[ Ca ] 
CakkavattikolÈhalaÑ 58, 59 
Ca~kamadosÈ paÒca 9 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cat|su disÈsu appaÔihata- 
   bhÈvo 10 
CariyÈyo aÔÔha 147, 148 
CÊvarapaccaye appicchabhÈvo 11 
C|ÄasutasomajÈtake 
   nekkhammapÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 56 
C|ÄÈmaÓicetiyaÑ nÈma 
   TÈvatiÑsabhavane 78 
Coravilope 
   nibbhayabhÈvo 9 

[ Cha - Ja ] 
ChandatÈ 18 
ChabbassÈni dukkara- 
   kÈrikÈ 128, 129 
JambudÊpo dasayojana- 
   sahassaparimÈÓo 60 
JiÓÓepi sibbitabbÈbhÈvo 11 
JetavanaÑ sabbabuddhÈnaÑ 
   avijahitaÔÔhÈnameva 110 

[ ©a ] 
©ÈÓacariyÈ 147 
©ÈÓathomanÈya phalaÑ 
   paÒÒÈmahattaÑ 263, 264 
©ÈÓasampattiyÈ sakala- 
   jambudÊpamaÓÉalassa 
   issaro 216 
©Ètibandhu 208 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 389 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TaÓhÈsanthavo 177 
Tara~garÈsayo 
   gÈvutÈdibhedÈ 254 
TÈpasapabbajjÈya 
   asÈruppabhÈvo 11 
TÈpasapabbajjÈya 
   sÈruppabhÈvo 11 
TÈÄasadda 3 
TiÓasÊho 219 
Tissabuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ 
   vassasatasahassaÑ 50 
Tissabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 50 
Tissabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 50 
Tissabuddhassa sarÊraÑ 
   saÔÔhihatthubbedhaÑ 50 

[ Tha - Da ] 
ThaddhavisamatÈ 9 
Therasaddassa atthuddhÈro 228 
DaÓÉÈ tayo 144 
DassanasaÑsaggo nÈma 
   aÒÒamaÒÒaÑ disvÈ 
   uppannarÈgo 173 
DÈna-upapÈramÊ nÈma 
   a~gapariccÈgo 32 
DÈnaparamatthapÈramÊ nÈma 
   jÊvitapariccÈgo 32 
DÈnapÈramÊ nÈma bÈhiraka- 
   bhaÓÉapariccÈgo 32 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DiÔÔhisanthavo 177 
Dinnako putto 145 
DÊpa~karabuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ satasahassavassaÑ 38 
DÊpa~karabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 38 
DÊpa~karabuddhassa th|po 
   chattiÑsubbedhayojano 38 
DÊpa~karabuddhassa 
   padhÈnacaraÓaÑ 
   an|nadasamÈsaÑ 37 
DÊpa~karabuddhassa pabhÈ 
   samantÈ dvÈdasayojanÈ 38 
DÊpa~karabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 37 
DÊpa~karabuddhassa sarÊraÑ 
   asÊtihatthubbedhaÑ 37 
DÊpa~karabuddho 
   NandÈrÈmamhi nibbuto 38 
DÊpa~karabuddho hatthiyÈnena 
   nikkhami 37 
DÊpap|jÈya phalaÑ 301, 305 
D|renidÈna 2 
DesanÈkÈle uppanna- 
   parivitakkassa ÈdÊnavÈ 231 
DvevÈcikÈ TapussabhallikÈ 95 

[ Dha ] 
DhanadhaÒÒapariggahÈbhÈvo 9 
DhanasÈra 253 
Dhammadassibuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   vassasatasahassaÑ 49 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhammadassibuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 49 
Dhammadassibuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 49 
Dhammadassibuddhassa 
   sarÊraÑ asÊtihatthubbedhaÑ 49 
Dhammanagare catupÈrisuddhi- 
   sÊlaÑ pÈkÈraÑ 322 
DhammapaÔisambhidÈ 265 
DhÈraÓe sallahukabhÈvo 11 
Dhiti nÈma asithila- 
   parakkamatÈ 192 
Dhuta~gaguÓena aggo 
   MahÈkassapatthero 323 

[ Na ] 
NandanavanaÑ 
   sabbadevalokesu atthi 61 
NandopanandanÈgarÈjassa 
   damanaÑ 278, 279, 280 
NÈradabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutivassasahassaÑ 46 
NÈradabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 46 
NÈradabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 46 
NÈradabuddhassa sarÊraÑ aÔÔhÈ- 
   sÊtihatthubbedhaÑ 46 
Nidhikumbhiyo catasso 65 
NidhikumbhÊnaÑ pamÈÓaÑ 65 
NibaddhajagganabhÈvo 12 
NibbutapiÓÉapÈta- 
   bhuÒjanabhÈvo 9 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NiruttipaÔisambhidÈ 265 
Nisabho gavasahassa- 
   jeÔÔhako 248 
NÊharaÓakÈbhÈvo 13 

[ Pa ] 
PaccatthikÈnaÑ nirupabhoga- 
   bhÈvo 11 
PaccatthikÈnaÑ sÈdhÈraÓa- 
   bhÈvo 11 
Paccekabuddha 143, 144 
PaccekabuddhÈ khattiya- 
   brÈhmaÓa gahapatikulÈnaÑ 
   aÒÒatarasmiÑ uppajjanti 158 
PaccekabuddhÈnaÑ patthanÈ 158 
PaccekabuddhÈnaÑ 
   samÈgamo 143-4 
PaccekabuddhÈ Nandam|laka- 
   pabbhÈre vasanti 170, 177 
PaccekabuddhÈ nÈma 
   dva~gulakesamass| 
   aÔÔhaparikkhÈrayuttÈ 167 
PaccekabuddhÈ BuddhÈnaÑ 
   uppajjanakÈle nuppajjanti 159 
Paccekabuddho dakkhiÓa- 
   hatthena sÊsaÑ 
   parÈmasitamatteva 
   gihili~gaÑ antaradhÈyi 168 
Pacchimabhavikasatto paÒÒÈya 
   abhibhavanabhÈvo 68 
PaÒÒÈcakkhunÈ sahassacakka- 
   vÈÄaÑ passituÑ sakkoti 305 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 391 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒÒÈdhikÈnaÑ saddhÈ mandÈ, 
   paÒÒÈ tikkhÈ 155 
PaÔikkhepÈ cattÈro 349 
PaÔibhÈnapaÔisambhidÈ 265 
PaÔibhÈnavÈ tividho 207 
PaÔivedhabahussuto 207 
PaÔisambhidÈ catasso 265 
PaÓÉusÊho 219 
PaÓÓasÈlaparibhogasmiÑ 
   ÈdÊnavÈ aÔÔha 12 
PatticariyÈ 147 
PathavÊ catunahutÈdhika- 
   dviyojanasatasahassa- 
   bahalÈ 250 
Padumabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   vassasatasahassaÑ 46 
Padumabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 46 
Padumabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 46 
Padumabuddhassa sarÊraÑ aÔÔha- 
   paÓÓÈsahatthubbedhaÑ 46 
Padumuttarabuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ vassasatasahassaÑ 47 
Padumuttarabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 47 
Padumuttarabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 47 
Padumuttarabuddhassa 
   sarÊrappabhÈ dvÈdasayojanÈ 47 
PabbajjÈ 18 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParapaÔibaddhatÈya uppajjana- 
   bhÈvo 11 
ParamatthajÈnanapaÒÒÈya 
   sadiso natthi 124 
ParamatthapÈramiyo dasa 32 
PariggahakaraÓabhÈvo 13 
ParipucchÈpaÔibhÈnavÈ 207 
ParibhuÒjantassa 
   vibh|sanaÔÔhÈnÈbhÈvo 11 
Paribhogena jÊraÓabhÈvo 11 
Paribhogena lahuÑ kilissana- 
   bhÈvo 11 
PariyattipaÔibhÈnavÈ 207 
Pariyattibahussuto 207 
Pariyesantassa sukhena 
   karaÓabhÈvo 11 
Palla~ko cuddasahattho 85 
PÈramiyo dasa 32 
PÈramiyo samattiÑsa 32 
PÈrihÈriyakammaÔÔhÈnaÑ 160 
PiÓÉolabhÈradvÈjattherassa 
   pubbakammaÑ 339 
PiÓÉo ekaÔÔhitÈlapakkappa- 
   mÈÓo 83 
Piyadassibuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 48 
Piyadassibuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 48 
Piyadassibuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 48 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Piyadassibuddhassa sarÊraÑ 
   asÊtihatthubbedhaÑ 48 
PuÒÒasÈra 253 
PuÓÓattherassa 
   pubbakammaÑ 305-7 
PuÓÓatthero dhamma- 
   kathikÈnaÑ aggo 307 
PuttÈ cattÈro 145 
PubbanimittÈni dvattiÑsa 62, 63 
PuthukakÈle puthukaggaÑ 
   adÈsi 335 
Puna pariyesanÈya durabhi- 
   sambhavabhÈvo 11 
PupphÈsanap|jÈya ÈnisaÑsÈ 231 
PubbayogÈvacare 
   ÈnisaÑsÈ paÒca 155 

[ Pha - Ba ] 
Phale ÔhitÈnaÑ saÑsÈra- 
   paggharaÓaÑ akkhÈsi 330 
Phussabuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutivassasahassaÑ 51 
Phussabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 51 
Phussabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 51 
Phussabuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 51 
Bakabrahmasutta 274, 275, 276 
BandhavÈni cattÈri 208 
Bahussuto duvidho 207 
BuddhakolÈhalaÑ 58, 59 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Buddhaputtassa patthanÈ 158 
Buddhabh|miyo catasso 158 
BuddhamÈtÈ nÈma na lolÈ 
   surÈdhuttÈ 61 
BuddhamÈtÈpÊtunaÑ patthanÈ 158 
Buddhassa kesamassu- 
   ohÈraÓakiccaÑ natthi 78 
Buddhassa kesÈ dakkhiÓato 
   ÈvaÔÔamÈnÈ sÊsaÑ 
   allÊyiÑsu 78 
Buddhassa kesÈ yÈvajÊvaÑ 
   dva~gulamattÈ 77 
Buddhassa pupphÈsanaÑ 
   yojanappamÈÓaÑ 230 
BuddhavacanaÑ sakalaÑ 
   ekavimuttirasaÑ 115 
BuddhÈ khattiyabrÈhmaÓa- 
   kulesu uppajjanti 158 
BuddhÈ JambudÊpeyeva 
   nibbattanti 60 
BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma 
   natthi 283 
BuddhÈnaÑ dhammadesanÈ 
   tilakkhaÓamuttÈ nÈma natthi 59 
BuddhÈnaÑ patthanÈ 155 
BuddhÈ nÈma amoghavacanÈ 24 
BuddhÈ nÈma vessasuddakulesu 
   na nibbattanti 60 
BodhimaÓÉato isipatanaÑ 
   aÔÔhÈrasayojanaÑ 81, 96 
BodhisattamÈtu dhammatÈ 63 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 393 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bodhisattassa abhabbaÔÔhÈnÈni 
   aÔÔhÈrasa 157 
Bodhisattena sahajÈtÈ 
   satta 65 
Bodhisattena vasitakucchi 
   nÈma cetiyagabbhasadisÈ 63 
Bodhisatto koÔi- 
   sahassahatthibalo 75 
Bodhisatto dasakoÔi- 
   sahassapurisabalo 75, 76 

[ Bha ] 
BhaÓÉakaraÓe bhaÓÉaggaÑ 
   adÈsi 335 
Bherisadda 3 
BhogasÈra 253 

[ Ma ] 
MaÑsacakkhunÈ samantato 
   yojanaÑ passati 305 
MaggacariyÈ 147 
Maggasama~gÊnaÑ 
   saÑsÈramocanaÑ akkhÈsi 330 
Ma~galabuddhakÈle rattindiva- 
   paricchedo na paÒÒÈyati 39 
Ma~galabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutivassasahassaÑ 39 
Ma~galabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 43 
Ma~galabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 43 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Ma~galabuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ 43 
Ma~galabuddhassa sarÊrappabhÈ 
   niccakÈlaÑ dasasahassi- 
   lokadhÈtuÑ pharati 39 
Majjhimadesassa paricchedÈ 60 
Majjhimadeso ÈyÈmato 
   tÊÓi yojanasatÈni 60 
Majjhimadeso parikkhepato 
   nava yojanasatÈni 60 
Majjhimadeso vitthÈrato 
   aÉÉhateyyÈni 60 
MaÒj|sakarukkho vitthÈrubbe- 
   dhena yojanaÑ 170 
MadhupÈyÈso ek|na- 
   paÓÓÈsadivasÈhÈro 84 
ManussattaÑ 18 
ManussadevanibbÈnasampattiÑ 
   gavesÊnaÑ puÒÒakhetta- 
   bh|taÑ saÑghaÑ akkhÈsi 330 
ManodaÓÉo 144 
MahagghabhÈvo 11 
MahÈkassapattherassa 
   pubbakammaÑ 282 
MahÈkassapatthero tÊhi 
   ovÈdehi upasampadaÑ 
   labhi 296 
MahÈkassapatthero 
   pabbajitato aÔÔhame 
   divase arahattaÑ pÈpuÓi 297 



394 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈjanakajÈtake vÊriya- 
   pÈramitÈ paramatthapÈramÊ 
   nÈma 57 
MahÈbhinikkhamanaÑ ÈsÈÄhi- 
   puÓÓamÈyaÑ 76 
MahÈmoggallÈnattherassa 
   pubbakammaÑ 266, 271 
MahÈmoggallÈno 
   pabbajitato sattame 
   divase arahattaÑ pÈpuÓi 234 
MahÈsÈvakÈnaÑ patthanÈ 158 
MahÈsutasomajÈtake 
   saccapÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 57 
MahÈvilokanÈni paÒca 59, 61 
MÈtugÈmÈ nÈma 
   vÈmajÈtikÈ 295 
MÈtugÈmo nÈma 
   daÄhanicchayo 165 
MÈrasenÈya pamÈÓÈni 85 
MÈro bh|miyaÑ soÄasa- 
   lekhÈ ÈkaÉÉhi 92, 93 
Mittabandhu 208 
Mittasanthavo 177 
MinakaraÓe minaggaÑ adÈsi 335 
MuttapaÔibhÈno 207 
Mudi~gasadda 3 
M|gapakkhajÈtake adhiÔÔhÈna- 
   pÈramitÈ paramatthapÈramÊ 
   nÈma 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya - Ra ] 
YÈcanÈ catasso 349 
YuttapaÔibhÈno 207 
YuttamuttapaÔibhÈno 207 
Ye dhammÈ hetuppabhavÈ 233 
RaÔÔhapÊÄanakilesÈbhÈvo 9 
Rathasadda 3 
RÈjarÈjamahÈmattehi 
   asaÑsaÔÔhabhÈvo 9 
Rukkham|laÑ dasaguÓaÑ 13 
R|pasÈra 253 
Revatabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   saÔÔhivassasahassaÑ 44 
Revatabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 44 
Revatabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 44 
Revatabuddhassa sarÊraÑ 
   asÊtihatthubbedhaÑ 44 

[ La - Va ] 
LÈyane lÈyanaggaÑ adÈsi 335 
Li~gasampatti 18 
LokatthacariyÈ 147 
LomahaÑsajÈtake 
   upekkhÈpÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 58 
VacÊdaÓÉo 144 
VatthukÈmo nÈma piyar|pÈdi- 
   ÈrammaÓadhammo 197 
VayasÈra 253 
Vasantassa sappÊtikabhÈvo 13 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 395 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VassÈ nava 86-7 
VÈkacÊrasmiÑ ÈnisaÑsÈ 
   dvÈdasa 11 
VÈkacÊre naÔÔhepi anapekkha- 
   bhÈvo 11 
VÈkuppattiyÈ dhammika- 
   anavajjabhÈvo 11 
Vipassibuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   asÊtivassasahassaÑ 51 
Vipassibuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 51 
Vipassibuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 51 
Vipassibuddhassa sarÊraÑ 
   asÊtihatthubbedhaÑ 51 
VipassanÈya avijjÈya 
   pahÈnaÑ 220 
Vibh|sanaÔÔhÈnabhÈvo 11 
Vibh|sÈ duvidhÈ 208 
VÊÓÈsadda 3 
VÊriyÈdhikÈnaÑ saddhÈ paÒÒÈ 
   mandÈ, vÊriyaÑ tikkhaÑ 155 
VejayantapÈsÈdo 
   yojanasahassubbedho 273 
VeÓikaraÓe veÓaggaÑ 
   adÈsi 335 
VesÈkhapuÓÓamÈyaÑ 
   abhisambuddho 335 
Vessabhubuddhassa ÈyuppamÈ- 
   ÓaÑ saÔÔhivassasahassaÑ 52 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va - Sa ] 
Vessabhubuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 52 
Vessabhubuddhassa matÈpitÈ- 
   dayo 52 
Vessabhubuddhassa sarÊraÑ 
   saÔÔhihatthubbedhaÑ 52 
SaÑghanavakassa 
   pupphÈsanaÑ 
   usabhamattaÑ 231 
SaÑghÈrÈmadÈnassa phalaÑ 311 
SaÑsaggo paÒcavidho 173 
SaÑsÈragatÈnaÑ ÈdÊnavÈ 330 
Sakkassa vijayuttarasa~kho 
   vÊsahatthasatiko 86 
Sakkassa vijayuttarasa~kho 
   sakiÑ vÈte cattÈro 
   mÈse saddaÑ karoti 86 
Sa~khapÈlajÈtake sÊlapÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 56 
Sa~khasadda 3 
SaÓikaÑ kilissanÈdi 11 
SaticariyÈ 147 
SattubhastajÈtake 
   paÒÒÈpÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 57 
SatthÈradassanaÑ 18 
SaddÈ dasa 3, 4 
SaddhÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ 
   majjhimÈ, saddhÈ tikkhÈ 155 
SantikenidÈna 2 
Santhavo tividho 177 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SabbatthakakammaÔÔhÈnaÑ 160 
SabbabuddhapaccekabuddhÈ 
   vivaÔÔamÈne kappe 
   uppajjanti 159 
SamaÓasukhÈni aÔÔha 9 
Samathassa sÊlaÑ 
   padaÔÔhÈnaÑ 220 
Samathena taÓhÈya pahÈnaÑ 220 
Samatho samÈdhissa 
   padaÔÔhÈnaÑ 220 
SamÈdhicariyÈ 147 
SamÈdhi vipassanÈya 
   padaÔÔhÈnaÑ 220 
SamÈnasukhadukkho 176 
Samuddo caturÈsÊti- 
   yojanasahassa- 
   gambhÊro 249, 250 
SamullapanasaÑsaggo nÈma 
   aÒÒamaÒÒaÑ Èlapana- 
   samullapanavasena 
   uppannarÈgo 174 
SambhogasaÑsaggo nÈma 
   saddhiÑ paribhogakaraÓe 
   uppannarÈgo 174 
Sammasadda 3 
SavanasaÑsaggo nÈma saddaÑ 
   sutvÈ uppannarÈgo 174 
SasapaÓÉitajÈtake 
   dÈnapÈramitÈ paramattha- 
   pÈramÊ nÈma 56 
SahatthÈ kÈtuÑ sakkÈ 11 
SÈÔakasmiÑ dosÈ nava 11 
SÈrabhedo 253 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈriputtattherassa 
   pubbakammaÑ 228, 265 
SÈriputto pabbajitato 
   addhamÈse arahattaÑ 
   pÈpuÓi 234, 235 
SÈriputto VedanÈpariggaha- 
   suttaÑ suÓanto eva 
   arahattaÑ pÈpuÓi 234, 235 
Sikhibuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ 
   sattativassasahassaÑ 52 
Sikhibuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 52 
Sikhibuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 52 
Sikhibuddhassa sarÊraÑ 
   sattatihatthubbedhaÑ 52 
Sikhibuddhassa sarÊrappabhÈ 
   yojanattayaÑ 52 
Siddhatthabuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ vassasatasahassaÑ 50 
Siddhatthabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 50 
Siddhatthabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 50 
Siddhatthabuddhassa sarÊraÑ 
   saÔÔhihatthubbedhaÑ 50 
Sippabandhu 208 
SÊhÈ cattÈro 219 
SujÈtabuddhassa ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutivassasahassaÑ 48 
SujÈtabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 48 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 397 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SujÈtabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 48 
SujÈtabuddhassa sarÊraÑ 
   paÓÓÈsahatthubbedhaÑ 48 
SujÈtÈya pÈyÈsavidhi 81, 83 
SuddhodanamahÈrÈjassa 
   ÒÈtisamÈgame 
   tatiyavandanÈ 104 
SuddhodanamahÈrÈjassa 
   paÔhamavandanÈ 66, 104 
SuddhodanamahÈrÈjassa 
   vappama~galadivase 
   dutiyavandanÈ 70, 104 
SudhammÈsabhÈvirahito 
   devaloko nÈma 
   natthi 274 
Sumanabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutiyeva vassasahassaÑ 44 
Sumanabuddhassa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 43-4 
Sumanabuddhassa mÈtÈpitÈ- 
   dayo 44 
Sumanabuddhassa sarÊraÑ 
   navutihatthubbedhaÑ 44 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sumedhabuddhassa 
   ÈyuppamÈÓaÑ 
   navutivassasahassaÑ 47 
Sumedhabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 47 
Sumedhabuddhassa 
   mÈtÈpitÈdayo 47 
Sumedhabuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ 47 
SuvaÓÓasÈmajÈtake 
   mettÈpÈramitÈ 
   paramatthapÈramÊ nÈma 57 
Sesabhikkh|naÑ 
   pupphÈsanaÑ 
   aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ 231 
Sobhitabuddhassa Èyuppa- 
   mÈÓaÑ navutivassasahassaÑ 45 
Sobhitabuddhassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 44 
Sobhitabuddhassa mÈtÈ- 
   pitÈdayo 44 
Sobhitabuddhassa sarÊraÑ 
   aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ 45 

[ Ha ] 
Hatthisadda 3 
Hetu 18



  

 



  

ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Akitti (brÈhmaÓa) 56 
Aggidatta (brÈhmaÓa) 53 
A~ga (Paccekabuddha) 143 
A~ga (raÔÔha) 102 
AciravatÊ (nadÊ) 253 
Accuta (Paccekabuddha) 144 
Accuta (seÔÔhi) 110 
AccutagÈmÊ (Paccekabuddha) 144 
AjÈtasattu 137, 270 
Ajita (brÈhmaÓa) 44 
AÒÒÈsikoÓÉa- 
   ÒÒatthera 306, 334 
AÔÔhaka (Paccekabuddha) 143 
AÔÔhama (Paccekabuddha) 143 
Atideva (brÈhmaÓa) 44 
Atula (nÈgarÈjÈ) 43, 51 
AtthadassÊ (Buddha) 4, 8, 9, 54 
AnÈthapiÓÉika 91, 108, 10, 
 274, 277, 280 
AnÈsava (Paccekabuddha) 144 
Anitthigandha 171 
Animisacetiya 92 
Anivattabrahmadatta 210 
AnÊgha (Paccekabuddha) 143 
Anupiya (ambavana) 79, 303 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anuruddhatthera 38, 136 
 276-7, 300, 302-4 
AnuÄÈtherÊ 54 
Anotattadaha 179, 253 
Anoma (nagara) 48, 52 
Anomatthera 44, 5 
AnomadassÊ (Buddha) 45, 6, 54, 
 229, 248-Èdi 
AnomÈ (devÊ) 46 
AnomÈ (nadÊ) 128, 335 
AnnabhÈra 301 
AparagoyÈna 277 
AparÈjita (Paccekabuddha) 143 
Abhayatthera 49 
Abhibhutthera 52 
Abhibh| (Buddha) 133 
AmaravatÊ (nagara) 2, 3 
AmitÈtherÊ 47 
AyogharapaÓÉita 56 
ArakapaÓÉita 56 
Arati (mÈradhÊtÈ) 93 
AriÔÔha (Paccekabuddha) 143 
Arindama (rÈjÈ) 52 
Ariya (Paccekabuddha) 144 
AruÓa (rÈjÈ) 52 
AruÓavatÊ (nagara) 52 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AlÊnasattukumÈra 56 
Asama (rÈjÈ) 46 
Asamatthera 44 
AsamÈtherÊ 47 
AsamÈdevÊ 46 
Asita (Paccekabuddha) 144 
Asurinda 79 
Asokatthera 51 
AsokÈtherÊ 43 
Assajitthera 97, 100, 233, 
 256-7, 265 

[ Œ ] 
ŒkÈsaga~gÈ 343 
Œdiccabandhu 
   (Paccekabuddha) 201-2 
Œnanda (rÈjÈ) 47 
ŒnandakumÈra 39 
Œnandatthera 19, 20, 65, 116, 
 130-1, 142-Èdi 
ŒvaÔÔaga~gÈ 343 
ŒsÈvatÊ (latÈ) 316 
ŒÄÈra 80, 95 

[ I - U ] 
Isipatana 81, 197, 302, 
 335-Èdi 
UkkalÈ (janapada) 94 
Uggata (rÈjÈ) 48 
UggaseÔÔhi 110 
Ucca~gamÈya 
   (Paccekabuddha) 144 
Uttarakuru 277 
Uttaratthera  52-3 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Uttara (nagara) 43 
Uttara (mÈÓava) 47 
Uttara (rÈjÈ) 43 
UttarÈ (brÈhmaÓÊ) 53 
UttarÈtherÊ 46, 53 
UttarÈdevÊ 43 
Udayatthera 50 
UdÈyitthera 302 
Udena (rÈjÈ) 339 
Udenatthera 44 
Upaka (ÈjÊvaka) 96 
UpakÈla (Paccekabuddha) 143 
UpacÈlÈ 345 
UpacÈlÈtherÊ 51 
Upatissa 20, 232, 234, 342 
Upatissa (gÈma) 232 
Upatissatthera 19 
UpatissÈtherÊ 38 
Upadhi (Paccekabuddha) 143 
Upanemisa (Paccekabuddha) 143 
UpariÔÔha (Paccekabuddha) 143, 
 301 
UpavÈna 348 
Upasantatthera 49, 52 
UpasÈlatthera 46 
UpasoÓÈtherÊ 44 
UpÈlitthera 308, 312, 324, 
 333-4 
UpÈlimÈÓava 308 
UpÈsabha (Paccekabuddha) 143 
UppalavaÓÓÈtherÊ 20 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - E ] 
Uruvela 80-1, 97-8, 102, 
 129, 335 
Uruvelakassapa 97-8, 233 
UruveÄÈtherÊ 54 
UsÊraddhaja (pabbata) 60 
EkasÈÔaka (brÈhmaÓa) 283 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 53-4, 110 
KaÓÉa (uyyÈnapÈla) 131 
KaÓÉaka (assa) 65, 78 
KaÓÉaka (devaputta) 78 
KaÓhÈjinakumÈrÊ 91 
Kapila (brÈhmaÓa) 291-2 
Kapilavatthu (nagara) 19, 20, 
 60-1, 66, 102, 104-Èdi 
KalambatitthavihÈra 163 
KalyÈÓavihÈra 173 
KallavÈla (gÈma) 234, 266 
Kassapa (mÈÓava) 48, 53-5, 78, 
 105, 110-Èdi 
KÈla (Paccekabuddha) 143 
KÈladevala (tÈpasa) 66, 81, 
 104 
KÈlÈma-udaka 80 
KÈsi (nagara) 51 
KÈÄadÊghavÈpÊ (gÈma) 173 
KÈÄanÈgarÈjÈ 84, 86 
KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ mahÈ- 
   nÈgatthera 162-3 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈÄudÈyitthera 102-3 
KÈÄudÈyÊ (amacca) 65, 101 
Kimilatthera 303 
KisÈgotamÊ 73-4 
KuddÈlapaÓÉita 56 
KusinÈrÈ 141 
Ketuma (Paccekabuddha) 144 
KoÓÉaÒÒa (Buddha) 38, 43, 
 54, 105 
KoÓÉaÒÒa (brÈhmaÓa) 68-9, 80 
KoÓÉaÒÒatthera 96, 335 
KoÓÉaÒÒamÈÓava  335, 337 
KoÓÈgamana (Buddha) 37, 53-4, 
 110, 286 
Kotumbara~ga 
   (Paccekabuddha) 144 
Kolita (gÈma) 232 
Kolita (paribbÈjaka) 20, 232, 
 234, 257, 323 
Kolitatthera 19 
KosambhÊ 339 
Kosala (Paccekabuddha) 143 
Kosiya gottabrÈhmaÓa 291-2 

[ Kha ] 
KhaÓÉatthera 51 
KharadÈÔhika (yakkha) 39 
Khema (nagara) 50, 53 
Khema (rÈjÈ) 53 
Khema~karatthera 52 
KhemÈtherÊ 19, 20, 49 



402 ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
Ga~gÈ (nadÊ) 129, 253-4, 342-4 
Gaja~gala (nigama) 60 
GandhamÈdana 170, 226-7, 301 
GandhÈra (Paccekabuddha) 143 
Giri (gÈma) 174 
Girimekhala (hatthÊ) 85, 87 
Guttijjita (Paccekabuddha) 143 
Gotama (Buddha) 19, 20, 33, 43, 
 80, 96, 130-Èdi 
GhaÔikÈramahÈbrahmÈ 78, 83 

[ Ca ] 
Cakkhulolabrahmadatta 211 
CandakumÈra 56 
Candagabbha (pabbata) 170 
Candana (rÈjÈ) 325 
CandabhÈgÈga~gÈ 259 
CandamittÈtherÊ 51 
CandavatÊnagara 45 
CandÈtherÊ 51 
CandÈdevÊ 48 
Campaka (nagara) 46 
CampÈtherÊ 53 
Campeyya (nÈgarÈjÈ) 56 
CÈtumahÈrÈjika 267 
CÈtumÈsikabrahmadatta 211 
CÈlÈ 345 
CÈlÈtherÊ 51 
CiÒcamÈÓavikÈ 132-3 
Cittak|Ôa 340 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CittalatÈvana 64, 316 
Cunda 348 
Cundatthera 229 
C|ÄakÈÄa (pabbata) 170 
C|ÄÈmaÓicetiya 78 
C|ÄasubhaddÈ 108 
Cetiya (raÔÔha) 304 
Cetiyagiri 9 

[ Cha - Ja ] 
Chaddanta (nÈgarÈjÈ) 56 
Channa (amacca) 65, 78 
JaÔila (mahÈraÔÔhiya) 47 
JanapadakalyÈÓÊ 107 
Janasandha (rÈjÈ) 50 
JambudÊpa 60, 100, 128, 131-2, 
 104 
Jayaddisa 56 
Jayasena (rÈjÈ) 50, 1 
JahÊ (Paccekabuddha) 143 
JÈlÊkumÈra 91 
Jita (Paccekabuddha) 143 
Jitamittatthera 46 
JÊvaka 138 
JetakumÈra 142 
Jetavana 91, 108-9, 
 132, 134, 142 
JotipÈla (brÈhmaÓa) 128-9 
JotipÈla (mÈÓava) 54 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
Tagarasikhi (Paccekabuddha) 143 
TaÓha~kara (Buddha) 54 
TaÓhÈ (mÈradhÊtÈ) 93 
Tatha (Paccekabuddha) 143 
TadÈdhimutta 
   (Paccekabuddha) 144 
Tapussa 37, 94 
TambapaÓÓidÊpa 100 
TÈraka (cakkavattirÈjÈ) 344 
TÈvatiÑsa 66, 78, 124, 
 131, 273, 4 
Tissa (Buddha) 50, 54 
Tissatthera 37, 51, 54 
TissÈtherÊ 38 
Tusita 2, 58, 61, 129, 
 302, 335 
Th|Óa (brÈhmaÓagÈma) 60 

[ Da ] 
Dibbila (Paccekabuddha) 144 
DÊpa~kara (Buddha) 2, 14, 17, 19, 
 22, 24, 33 
Dukkham|la (Paccekabuddha) 143 
DuÔÔhagÈmaÓi-abhaya (rÈjÈ) 174 
Devadatta 135-8, 303, 331 
Devadaha (nagara) 63 
Devalatthera 47 
DoÓavatthu 
   (brÈhmaÓagÈma) 306, 335 
Dve jÈlina (Paccekabuddha) 143 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhaja (brÈhmaÓa) 68 
DhaÒÒavatÊ (nagara) 46 
DhanaÒcaya (rÈjÈ) 56 
DhanapÈla (hatthÊ) 89, 137-8 
DhanavatÊ (brÈhmaÓÊ) 54 
DhamadassÊ (Buddha) 48, 50, 54 
DhammadinnÈtherÊ 48 
Dhammasenatthera 43, 51 
DhammÈtherÊ 49 
Dhammika (pabbata) 7, 8 

[ Na ] 
NakulatherÊ 44 
Nandanavana 61 
Nandam|lakapabbhÈra 170, 
 177-80, 186-Èdi 
NandarÈjakumÈra 107, 133, 290 
NandÈtherÊ 37 
NandÈrÈma 38 
Nandiyaga~gÈ 259 
Nandopananda (nÈgarÈjÈ) 277-80 
NÈgapaliveÔhana (pabbata) 170 
NÈgasamÈlÈtherÊ 48 
NÈgÈtherÊ 48 
NÈgita 348 
NÈrada (Buddha) 45-7, 54 
NÈradatthera 48 
NÈlaka (gÈma) 342 
NÈÄÈgiri (hatthÊ) 137-8 
NigaÓÔhanÈÔaputta 130 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nita (Paccekabuddha) 143 
Nimi (rÈjÈ) 156 
Nisabhatthera 45, 252 
Nemisa (Paccekabuddha) 143 
NeraÒjarÈ (nadÊ) 20, 83 

[ Pa ] 
Pa~ka (Paccekabuddha) 143 
PaÒcaggaÄaleÓavÈsÊtissa 174 
PaÒcavaggiya 96, 335, 337 
PaÓÉava (pabbata) 79 
PaÓÉita (paccakabuddha) 143 
Paduma (Buddha) 45-6 
Paduma (rÈjÈ) 341 
Padumatthera 49 
PadumavatÊ (aggamahesÊ) 226 
PadumÈtherÊ 52 
PadumÈdevÊ 37, 50 
Padumuttara (Buddha) 46-7, 54, 
 282, 297-Èdi 
PabhÈvatÊ (devÊ) 52 
PabhÈvatÊ (rÈjÈ) 48 
PassÊ (Paccekabuddha) 143 
PÈdalolabrahmadatta 209 
PÈlitatthera 43, 48 
PiÓÉola (Paccekabuddha) 143 
PiÓÉolabhÈradvÈja 130, 339-40 
PippalimÈÓava 291-2, 295 
PiyadassÊ (Paccekabuddha) 143 
PiyadassÊ (Buddha) 48-9, 54 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PuÓÓa (dÈsÊ) 82 
PuÓÓatthera  305-7 
PuÓÓamÈÓava 306, 310 
Punabbasumitta (seÔÔhi) 110 
PubbÈrÈma 272-3 

[ Pha - Ba ] 
PhaggunÊtherÊ 46 
Phussa (Buddha) 50-1, 54, 139 
Phussatthera 49, 229 
PhussÈtherÊ 50 
Bandhuma (Paccekabuddha) 144 
Bandhuma (rÈjÈ) 51, 284 
BandhumatÊ (devÊ) 51 
BandhumatÊ (nagara) 51, 283 
Bahalaga~gÈ 343 
BÈrÈÓasÊ 54, 96, 164, 
 166-7, 171-3-Èdi 
BimbisÈra (rÈjÈ) 97, 130 
Buddhijatthera 53 
Bodhi (paribbÈjaka) 56 
ByÈmaka (Paccekabuddha) 144 
Brahmadatta (brÈhmaÓa) 54 
Brahmadatta (rÈjÈ) 164, 166-7 
Brahmadevatthera 44, 50 

 [ Bha ] 
Bhagutthera 303 
Bhaddatthera 38 
BhaddavaggiyakumÈra 97 
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[ Bha ] 
BhaddakÈpilÈnÊ 291, 293-5 
BhaddasÈlatthera 46 
BhaddÈtherÊ 44 
Bhaddiyatthera 278, 303 
Bhallika 37, 94 
BhÈradvÈjatthera 54 
BhÈradvÈjamÈÓava 339 
BhÈvitatta (Paccekabuddha) 143 
BhÈvitattatthera 44 
Bhiyyasatthera 53 
Bh|ridatta (nÈgarÈjÈ) 56 

[ Ma ] 
Magadha (raÔÔha) 102, 234, 291-2, 
 266, 342 
Ma~gala (tÈpasa) 50 
Ma~gala (Buddha) 38-9, 43-4, 54 
MaÒj|sakarukkha 170 
Madda (raÔÔha) 172, 291-2 
Maddava (rÈjÈ) 172 
MaddÊdevÊ 91 
Manomaya (Paccekabuddha) 144 
MaricavaÔÔimahÈvihÈra 174 
Malla (raÔÔha) 303 
MahÈkappinatthera 274-7 
MahÈkassapatthera 274-7, 
 282-3, 296-7, 323 
MahÈkÈla (kuÔumbika) 334 
MahÈkÈÄa (pabbata) 170 
MahÈgovindapaÓÉita 56 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈjanaka (rÈjÈ) 192, 226 
MahÈtitthabrÈhmaÓagÈma 291-2 
MahÈnÈma (sakka) 303 
MahÈnÈmatthera 97 
MahÈnisabhatthera 282 
MahÈpaduma 
   (Paccekabuddha) 290 
MahÈpadumadevaputta 180 
MahÈpapÈta (pabbata) 222 
MahÈphussadevatthera 
   (ÈlindakavÈsÊ) 161 
MahÈmÈyÈdevÊ 61, 63 
MahÈmoggallÈnatthera 100, 130 
 140, 229-Èdi 
MahÈvana 91 
MahÈvihÈra 100, 174 
MahÈsÈla 60 
MahÈsudassana (rÈjÈ) 56 
MahÈsubhaddÈ 108 
Mahindatthera 9 
MahÊ (nadÊ) 253, 259 
MahosadhapaÓÉita 56, 65 
MÈta~ga (Paccekabuddha)144, 222 
MÈta~ga (rÈjÈ) 150 
MÈnacchida (Paccekabuddha) 144 
MÈyÈdevÊ 19, 20 
MÈra 76, 85, 89, 92, 283 
MigadÈya 96, 283, 302, 337-8 
MigÈra (seÔÔhi) 272 
Mucalinda 94 
MunÈÄi (dhutta) 129, 133 
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[ Ma ] 
Mekhala (nagara) 43 
Meghiya 348 
Methula (Paccekabuddha) 143 
Medha~kara (Buddha) 54 
MoggalÊ (brÈhmaÓÊ) 232 

[ Ya - Ra ] 
YaÒÒa (brÈhmaÓa) 68 
YaÒÒadatta (brÈhmaÓa) 53 
YamunÈ (nadÊ) 253, 259 
Yasa (kulaputta) 97 
Yasava (rÈjÈ) 45 
YasavatÊ (devÊ) 52 
YasassÊ (Paccekabuddha) 143 
YasodharÈdevÊ 45 
RagÈ (mÈradhÊtÈ) 93 
RaÔÔhapÈlatthera 278 
Ratanagharacetiya 92 
Ratanaca~kamacetiya 92 
RammaÓa (nagara) 300 
Rammanagara 14, 17, 20, 32, 35 
RammavatÊ (nagara) 37-8 
RÈjagaha 79, 97, 102, 109, 
 129-30, 136-Èdi 
RÈmabrÈhmaÓa 68 
RÈmÈtherÊ 46-7, 52 
RÈhu 35 
RÈhulakumÈra 73, 135, 303 
RÈhulatthera 65, 70, 75, 
 105-7-Èdi 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra - La ] 
R|pasÈrÊ (brÈhmaÓÊ) 232, 342 
Revata (Buddha) 38, 44-5, 54 
Revatatthera 50, 342, 344-5 
LakkhaÓa (brÈhmaÓa) 68 
Lambaka (pabbata) 229, 235 
LumbinÊvana 63-5 
Lokaby|ha (devÈ) 58 
LomahaÑsa (Paccekabuddha) 144 

[ Va ] 
Va~ka (pabbata) 39 
VanavasÊmahÈtissatthera 162 
Vappatthera 96 
VaruÓa (nÈgarÈjÈ) 267 
VaruÓatthera 44-6 
VÈseÔÔhatthera 46 
Vijayuttara (sa~kha) 86 
Vijita (Paccekabuddha) 143 
VijitÈvÊ (cakkavattirÈjÈ) 38, 51 
ViÉaÉ|bha 139 
Vidhuratthera 53, 56 
VipassÊ (Buddha) 51, 54, 110, 142, 
 283, 334 
Vipula (rÈjÈ) 44 
VipulÈdevÊ 44 
Vibh|sakabrÈhmaÓa 207 
Vimala (Paccekabuddha) 144 
Viraja (Paccekabuddha) 143 
Visayha (seÔÔhi) 56 
VisÈkhÈ (upÈsikÈ) 272, 280 
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[ Va ] 
VisÈkhÈ (brÈhmaÓÊ) 53 
VejayantapÈsÈda 121-3, 273, 
 278 
Vedeha (raÔÔha) 142, 282 
VedehÊ 142 
VebhÈra (nagara) 50 
VebhÈra (pabbata) 47, 136 
VeraÒja (brÈhmaÓa) 139, 140 
VeraÒjabrÈhmaÓagÈma 139, 140 
VesÈlÊ 91 
Vessantara (rÈjÈ) 2, 56, 65, 
 88, 155 
Vessabh| (Buddha) 52-4, 110 
VeÄuvana 100, 130, 138, 234, 
 295, 302 

[ Sa ] 
Sakka (devarÈjÈ) 41-2, 49, 
 59, 65, 86-Èdi 
SakhilÈtherÊ 52 
Sa~kha (brÈhmaÓa) 56 
Sacca (Paccekabuddha) 143 
SaÒcaya 100 
SaÒjÊvatthera 53 
Santacitta (Paccekabuddha) 143 
Santatthera 49 
SabbakÈmatthera 47 
Sabbadassitthera 48 
SabbanÈmÈtherÊ 49 
Sabbamittatthera 54 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sabhiyatthera 51 
SamuddÈtherÊ 53 
Sambalatthera 50 
Sambhavatthera 44, 52 
SaraÓa (nagara) 49 
SaraÓa (rÈjÈ) 49 
SaraÓa~kara (Buddha) 54 
SaraÓatthera 44, 47 
Sarada (tÈpasa) 230-1 
SaradamÈÓava 229, 250 
Sarabha~ga (Paccekabuddha) 143 
Sarabhi (Paccekabuddha) 129 
Sarabh|nadÊ 253, 259 
SarassatÊga~gÈ 259 
SallavatÊnadÊ 60 
Sahampati (brahmÈ) 95 
SÈgatatthera 348 
SÈgara (rÈjÈ) 49 
SÈgaratthera 47 
SÈgala (nagara) 172, 291-2 
SÈmÈtherÊ 53 
SÈriputtatthera 8, 10, 11, 
 100-Èdi 
SÈrÊ (brÈhmaÓÊ) 253 
SÈlatthera 46 
SÈvatthi 91, 131, 155, 274, 342 
SikhÊ (Buddha) 52, 54, 110 
Siddhattha (Buddha) 50, 54, 91 
SiddhatthakumÈra 68, 71, 74, 79, 
 85-8-Èdi 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sineru (pabbata) 277-8, 284, 295 
Sindhuva (ga~gÈ) 259 
SirimÈ 37, 44, 51 
SirivaÉÉha (seÔÔhi) 110 
Sivi (rÈjÈ) 42, 56 
SÊlava (nÈgarÈjÈ) 56 
SÊvalÈtherÊ 50 
SÊvalitherÊ 43 
SÊs|pacÈlÈ 345 
SÊhaÄadÊpa 160, 162, 173 
Sukkodana (sakka) 302 
SutÈja (rÈjÈ) 50 
SujÈtatthera 47 
SujÈtabuddha 47-9, 54 
SujÈtabrÈhmaÓa 309 
SujÈtÈ (dÈrikÈ) 81-2 
SujÈtÈ (devÊ) 38, 47 
SujÈtÈtherÊ 44, 48 
Sutava (Paccekabuddha) 143 
Sutasoma (rÈjÈ) 192 
Sudatta (brÈhmaÓa) 68 
Sudatta (rÈjÈ) 43, 47 
SudattÈtherÊ 50 
SudattÈdevÊ 47 
Sudassana (Paccekabuddha) 143 
Sudassana (rÈjÈ) 52 
Sudassanatthera 48 
Sudassananagara 47 
SudassanamahÈvihÈra 14-5 
SudassanÈdevÊ 49 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SudÈÔha (Paccekabuddha) 143 
Sudinna (rÈjÈ) 48 
Sudevatthera 43, 48 
SudevarÈjÈ 37, 46 
Suddhodana (rÈjÈ) 19, 20, 60, 
 63, 66-9, 73-Èdi 
SudhaÒÒavatÊ (nagara) 44 
Sudhamma (nagara) 44 
Sudhamma (rÈjÈ) 44 
SudhammÈ (sabhÈ) 274 
SudhammÈtherÊ 49 
SudhammÈdevÊ 44 
Sunakkhatta 348 
SunandatÈpasa 310 
SunandarÈjÈ 38 
SunandÈtherÊ 37 
SunandÈdevÊ 49 
Sunettatthera 44, 49 
SundarÊ (paribbÈjikÈ) 133-4 
SundarÊtherÊ 45 
SuppatÊta (rÈjÈ) 52 
SuphassÈdevÊ 50 
SubÈhu (Paccekabuddha) 143 
Subha (Paccekabuddha) 143 
Subhaddatthera 38 
SubhaddÈtherÊ 44 
Subhoja (brÈhmaÓa) 68 
Suma~gala (nagara) 48 
Suma~gala (Paccekabuddha) 144 
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[ Sa ] 
Suma~gala (seÔÔhi) 110 
Suma~galatthera 37 
Sumana 346 
Sumana (Buddha) 38, 43-4, 54 
Sumanatthera 47, 50, 346 
SumanÈtherÊ 45 
Sumittatthera 50 
Sumedha (Paccekabuddha) 143 
Sumedha (Buddha) 47, 54 
Sumedha (brahmaÓa) 3, 4, 8 
SumedhatÈpasa 14-6, 19, 21, 
 26, 31-Èdi 
SumedhapaÓÉita 10, 156-7 
Sumbha (Paccekabuddha) 143 
SuyÈma (brÈhmaÓa) 68 
Surakkhitatthera 51 
Surabhi (Paccekabuddha) 133 
SurÈmÈtherÊ 46-7, 50, 52 
SurucitÈpasa 242, 250 
SurucibrÈhmaÓa 40-1 
SuvaÓÓapassa (pabbata) 170 
SusÊmatÈpasa 49 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
S|riyagabbha (pabbata) 170 
SetakaÓÓika (nigama) 60 
SenakapaÓÉita 56 
SenÈ (nigama) 81 
SoÓatthera 52 
SoÓÈtherÊ 44 
Sotthijatthera 53 
Sotthiya 84, 110 
Sobhana (nagara) 49 
SobhavatÊ (nagara) 53 
Sobhita (Buddha) 38, 44, 45, 54 
Sobhitatthera 48 
Somanassa (kumÈra) 56 

[ Ha ] 
HaÑsavatÊ (nagara) 47, 282, 
 305-Èdi 
HatthipÈla (rÈjÈ) 56 
Hi~ga (Paccekabuddha) 143 
Hi~gu (Paccekabuddha) 143 
Himavanta 7, 8, 10, 61, 134, 170, 
 222, 229-Èdi



  

 



   

ApadÈnaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho. 
 
NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkiÒcanabhÈvaÑ = ŒkiÒcaÒÒavÈsaÑ (SÊ) 145 
AgamÈsi = Œpajji (SÊ) 79 
AgavesanaÑ nÈma = AgavesanaÑ (SÊ) 5 
AggiÑ cinantÊ = UdaggacittÈ (PÈÄi) 298 
Acarissa = Agamissa (SÊ) Œcarissa (I) 303 
Accayena = Pacchato (SÊ, I, Ka) 291 
Ajja = Ettha (SÊ) Ajja ettha (I) 15 
AÔÔakaraÓe = AdhikaraÓavinicchaye (sabbattha) 165 
AÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ = AÔÔhÈsÊtihatthubbedhaÑ (SÊ, I) 47 
AÔÔhayojanasahassÈ lokantarikanirayÈ 
                      sattas|riyappabhÈhipi = AÔÔhayojanasahassa- 
 Lokantarikaniraye sattÈ  
 s|riyapabhÈhipi (SÊ) 90 
AÔÔhasataÑ = AÔÔhuttarasataÑ (SÊ) 67 
AÉÉhayojanikÈdibhedaÑ = AÉÉhagÈvutÈdibhedaÑ (Ka) 231 
AÉÉharattasamaye = AÉÉharattisamaye (SÊ, I) 72 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa = AÒÒÈkoÓÉaÒÒattherassa (SÊ, I) 
 AÒÒÈtakoÓÉaÒÒattherassa (Ka) 306 
Atitto = Attano (I, Ka) 177 
AdhigaÒchiÑ = AdhigacchiÑ (I) 337 
AdhigatattÈ = Adhigatatto (I, Ka) 318
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Ananur|pÈcÈrattÈ = Garuppatto (SÊ, I) 340 
Anantatejo = AnantasÊlo (SÊ, I) 50 
Anantarepagamane = Anantare ca gamane (SÊ, I) 111 
Anavajjabh|to dhammopi = Anavajjadhammopi (I, Ka) 5 
AnavaÒÒattiko = AÒÒena viÒÒattiko (SÊ) 352 
AnÈrocetvÈ = ŒrocetvÈ (I) 346 
AnuggahÈrahÈ = PariggahÈ (Ka) 179 
AnupabbajissÈmÈti = AhaÑ mahÈpurisaÑ anupabbajissÈmÊti (SÊ) 69 
AnopamÈya = AnantÈya (Ka) 16 
Antantena = Maddantena (Ka) 77 
AnnÈdipaccayadÈyakÈnaÑ = SamatthÈti paccayadÈyakÈnaÑ (SÊ) 112 
AparÈyattataÑ = AparÈyattakataÑ (SÊ) AparÈyattakaÑ (I) 184 
AparimÈÓÈya = AppaÔimÈya (I, Ka) 109 
ApÈvuso jÈnÈsi = Api vÈsava jÈnÈsi (Ma 1. 414 piÔÔhe) 273 
AppatvÈpi = AppattÈpi (sabbattha) 63 
AbbokiÓÓaÑ = AbbocchinnaÑ (SÊ) 255 
AbhiÒÒÈbala pÈpuÓinti = AbhiÒÒÈbalamapÈpuÓinti (SÊ, I) 8 
AbhivandisuÑ = MaÑ abhivandiya (SÊ) AbhivÈdiÑsu (Ka) 33 
AbhisamayÈ = Abhisamayo (SÊ, I) 36 
AmatamahÈnibbÈnataÄÈkassa = AmatamahÈtaÄÈkassa (Ka) 5 
AmatamahÈnibbÈnataÄÈke = AmatamahÈtaÄÈke (Ka) 5 
AmbaÓamattena = AmmaÓamattena (SÊ, I) 75 
AmhÈkaÑ gehe candanÈni bah|ni = AmhÈkaÑ gehe rattacandanÈni 
 bah|nÊti (?) 129 
Ayampi = Mayhampi (I) 6 
ArahaddhajaÑ = ArahattadhajaÑ (Ka) 78 
Ala~kato = Ala~katopi (I, Ka) 15 
AvaÒjhaÑ = AvajjhaÑ (Ka) 346 
Avattatha pavattati = PavattathÈti pavattati (SÊ) Pavattatha pavattati (I) 336 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

Asa~khiyÈ = Asa~khiyo (SÊ, I) 36 

Asa~khyeyÈnaÑ = Asa~kheyyÈnaÑ (I) 2 

AssÈsake = ŒsÊsake (Ka) 98 

  [ Œ ] 

ŒkÈsanabhagatÈ = ŒkÈsena gatÈ (I) 17 

ŒkÈso = ŒkÈsaÑ (SÊ, I) 250 

Œgacchati = Gacchati (sabbattha) 137 

ŒcÈmakabhattamattaÑ = JhÈmakabhattamattaÑ (SÊ) 227 

ŒnÈpÈnakajjhÈnaÑ = AppÈÓakaÑ jhÈnaÑ (JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ) 80 

Œmalaka = SÈmalatÈ (SÊ) 73 

ŒyupariyosÈne = ŒyusapariyosÈne (I) Œy|hapariyosÈne (Ka) 43 

Œrocenti = Œropenti (SÊ) 184 

Œsamantato moditÈ = ŒmoditapamoditÈ (SÊ, I) 298 

  [ I ] 

Itthili~gavasena = Nibbattili~gavasena (SÊ) 345 

ImaÑ balakÈyaÑ = AyaÑ balakÈyo (I, Ka) 86 

  [ U ] 

UttamagamanÊyaÔÔhÈnaÑ = UttamapatiÔÔhÈnaÑ (SÊ) 249 

UttaritvÈ = PataritvÈ (SÊ) 19 

UdakaÒca = UddakaÒca (SÊ, I) 80 

UdakabhÈraÑ = UdakadhÈraÑ (Ka) 253 

UdagÈhiniÑ = UdakagÈhiniÑ (SÊ, I, Ka) 7 

UpagacchuÑ = UpagaÒchuÑ (SÊ, I) 35 

UpaÔÔhissati taÑ = UpaÔÔhissati maÑ (Ka) 20 

Upatisso nÈma thero = Upatisso nÈma thero aggasÈvako (SÊ) 19 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UpadisasadisehevÈ = Upatissasadiseheva (PÈÄiyaÑ) 261 
UpadesaÑ sutvÈ = Upadese ÔhatvÈ (Ka) 232 
Upanissayo = Paccayo (SÊ) 301 
Uppajji so Jino = Uppajji nÈyako (BuddhavaÑse 368 piÔÔhe) 52 
Ubbiddho = UÔÔhiyo (SÊ, I) 299 

  [ E ] 
EkaccÈ “vihÈrotveveso arahatan”ti ca ÈhaÑsu = EkaccÈ “nirÈhÈratÈya  
 mucchito eso”ti 
 ÈhaÑsu (Ka) 80 
Ekantenesa = Ekanteneva (SÊ) 68 
EkamÈlÈmÈlinÊ = EkamÈlinÊ (SÊ) 63 
EkÈ = Eva (SÊ) 83 
Ekekena satasatapuÒÒe = Ekena satapuÒÒe (Ka) 297 
EÓÊmigo = TiÓamigo (SÊ, I) 183 
Ete ca = Ete cÈhaÑ ca (Ka) 105 
EvamahaÑ = EvamÈha (SÊ, I) 133 
Evamettha = Ettheva (SÊ, SuttanipÈta-®Ôha 1. 108 piÔÔhe) 

  [ O ] 
Ovadati = Ovadeti (SÊ, I) 36 

  [ Ka ] 
Kakudharukkho = Piya~gurukkho (SÊ) 48 
KaÓÉako = Kanthako (SÊ, I) 65 
KaÓÉamba = GaÓÉamba (SÊ, I) 91 
Kadambaka = Kutumbaka (SÊ, Ka) 73 
Kandali = KadalÊ (SÊ, I) 237 
KappakoÔÊpi = KappakoÔiÑ (SÊ) 262 
Kale = BhÈge (SÊ, I) 254 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
...kÈlaÑ viya = KÈlo viya (Ka) 296 
KÈladevalo = KÈladevilo (Ka) 66 
Ki~kaÓikajÈlaÑ = Ki~kiÓikajÈlaÑ (SÊ, I) 41 
KÊÄÈpasutova = KhiÉÉÈpasutova (SÊ, I) 70 
KumÈre ativissÈsaÑ karoti = Sa~gaÓhÈti kumÈraÑ, avissÈsaniyÈni  
 rÈjahadayÈni (SÊ) Sa~gaÓhÈti 
 kumÈraÑ, ativissÈsaniyÈni rÈjahadayÈni 
 (SuttanipÈta-®Ôha 1. 79 piÔÔhe) 188 
KoÔiyaÑ gahetvÈ = CakkavÈÄakoÔiyaÑ ÔhapetvÈ (SÊ) 86 
KoÔisataÑ = KoÔisatasahassaÑ (I, Ka) 44 
KoÔisataÑ bhikkh| = KoÔisatasahassabhikkh| (Ka) 50 
KoÔisatasahassabhikkhuparivÈrassa = ...parivutassa (SÊ) 43 
KoÔisatasahassÈnaÑ hatthÊnaÑ = KoÔisatahatthÊnaÑ (SÊ) 141 
Kolambe = KoÄumbe (Ka) 42 

  [ Kha ] 
KhÈrikÈjaÑ = KhÈribhÈraÑ (SÊ, I) 12 
KhÊre thoke = KhÊrodake (SÊ) 42 

  [ Ga - Gha ] 
Gaja~galaÑ = Kaja~galaÑ (SÊ, I) Ja~galaÑ (Ka) 60 
Gamanampathe = Gamane pathe (sabbattha) 6 
Gamissati = Pavisissati (I, Ka) 79 
GamissÈmÊti = GahessÈmÊti (SÊ) 19 
GaÄitaÑ = AphalaÑ (SÊ) 330 
GÈmaÓÉalÈ = GomaÓÉalÈ (SÊ, I) 58 
GiraÑ = GiriÑ (PÈÄiyaÑ) 125 
GhaÔakÈ = GhaÔikÈ (SÊ) 41 
Ghana = Bahala (SÊ) 63 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca - Cha ] 
CandÈ = SucandÈ (SÊ, I) 48 
CaraÓo = Caranto (Ka) 36 
Calati ravati pathavÊ = CalatÊ ravatÊ pathavÊ (BuddhavaÑse) calatÈ 
 ravati (Ka) 32 
CÈtumahÈrÈjasakkasuyÈmasantusitasunimmita = Paranimmita (SÊ, Ka) 59 
CÈlÈ ca UpacÈlÈ ca = SÈlÈ ca upasÈlÈ ca (SÊ) 51 
ChaÒÈÓavijambhanaÑ = SaÒÒÈÓavijambhanaÑ (SÊ, I) 96 

  [ Ja ] 
JarÈjiÓÓaÑ = JarÈjajjaraÑ (Ka) 71 
JÈnÈti = JÈnanÈ (SÊ) 242 
Jigucchiya = JigucchiyaÑ (I) 7 
Jitavanto = Vijitavanto (Ka) 344 
Jiya phanditÈni = JitaphanditÈni (PÈÄiyaÑ) 144 
Jegucchito = Jeguccho (SÊ, I) 181 

  [ Jha - ®ha ] 
JhÈpaye mama = Sodhaye mama (Ka) 17 
®hatvÈ = ®hapetvÈ (I, Ka) 64 

  [ Ta ] 
TaÑ ÔhÈnaÑ tena bhikkhunÈ = PatiÔÔhitaÑ ÔhÈnantaraÑ ahaÑ 
 patthayiÑ patthesinti attho (SÊ) 311 
Ta~khaÓaÒÒeva = TaÑ khaÓeyeva (SÊ, I) 39 
TaÓhÈrÈganti = TaÓhaÑ rÈganti (Ka) 214 
Tattha naÑ pÈsÈdaÑ bah|hi = Tattha yaÑ na pÈsÈde taÑ na bah| (SÊ) 
 Tattha yaÑ naÑ pÈsÈdaÑ 
 nÈnÈ bÈh|ti (I) 118 
Tatheva = Tameva (SÊ) 134 
TadÈ pana = TadÈ kira (SÊ) 75 
Tapussa = Tapassu (SÊ, I) 94 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TamantarahitaÑ = SamantarahitaÑ (SÊ, I) 38 
TasmiÑ = Tampi (SÊ) 219 
TasmiÑ kÈle = TasmiÑ khaÓe (SÊ) 14 
Tassa = Tattha (SÊ, I) 224 
TaÄÈkÈ’suÑ = TaÄÈkÈpi (SÊ) 241 
TÈretvÈ = TÈrento (SÊ) 229 
TÈvadeva = Tava (SÊ) 349 
TiÓÓaÑ saÑsÈrasÈgaraÑ = TiÓÓasaÑsÈrasÈgaraÑ (SÊ, I) 1 
Te = Te te (I, Ka) 217 
Te paÓÉitajanÈ -pa- paÒÒÈsahitÈ 
                       bhavantÊti attho = te tathÈr|paÑ -pa- sundarapaÒÒÈ  
 saccadassino bhavantÊti 
 sambandho (SÊ) 227 
TelayantaÑ = YantaÑ (SÊ) 32 

  [ Tha ] 
ThÈmabh|tena = Thirabh|tena (I, Ka) 216 
Thiratara = Thirakara (Ka) 229 
Thiratara = ThirÈcÈra (Ka) 113 
Thirapalla~ko = Varapalla~ko (SÊ, I) 91 
Thirabh|tÈ = VÊrabh|tÈ (SÊ) 244 
Thiravara = ThirÈcÈra (Ka) 113 
“Theropi tÈva mahÈ” iccÈdÊsu = Thero pitÈmahÈ vÈ 
 padÊpasÈtantakÈrÈdÊsu (I, Ka) 228 

  [ Da ] 
DaddallamÈnÈ = DaddaÄhamÈnÈ (Ka) 121 
...dala = JÈla (SÊ) 235 
Dasasahassilokamhi = Sahassiyamhi lokamhi (SÊ, Ka) 22 
DassayamÈnaÑ = MaddayamÈnaÑ (Ka) 284 
DÈrikaÑ = TaÑ dÈrikaÑ (I) 172 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DÈse = Dhane dÈse ca (SÊ, I) 135 
DiÔÔhamattena = DaÔÔhamattena (I) 330 
DiÔÔhaviso = DaÔÔhaviso (I) 330 
Dibbacakkhu = ...vattha... (PÈÄiyaÑ) 120 
DivÈ pana hasitamattampi nÈkaÑsu = DivÈpi hasitamattaÑ 
 nÈkaÑsu (I, Ka) 293 
DuÔÔhacora = DuÔÔhatara (SÊ) 270 
DuÔÔhamanaÑ = RuÔÔhamanaÑ (SÊ, I) 326 
“DuÔÔho = RuÔÔho evÈyaÑ samaÓo (SÊ) Kuddho evÈyaÑ 
 samaÓo (SuttanipÈta-®Ôha 1. 72 piÔÔhe.) 182 
DutiyasÈvako = Dutiya-aggasÈvako (SÊ) 19 
Dussantena = Dasantena (SÊ) 6 
DussitvÈ = VatvÈ (SÊ, I) KujjhitvÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 109 piÔÔhe) 215 
DvÈsÊti = DvÈsÊtiÑ (SÊ, I) 115 
DvÊsu = DvÈdasasu (Ka) 75 
DvÊsu = TÊsu (I, Ka) 220 

  [ Dha ] 
DhanalÈbhena = Dhanalobhena (SÊ, I) 269 
DhanavatÊ = BandhumatÊ (SÊ) DhaÒÒavatÊ (I) 54 
DhÈrayamÈnena = DhÈriyamÈno (SÊ, I) 65 
DhikkatapÈpoti = VikkhittapÈpoti (Ka) 192 
DhÊradhÊrehi = DhÊrÈtivÊradhÊrehi (SÊ) Therehi ÔhitavÊrehi (I) 1 
DhÊrapurisehi = VÊrapurisehi (SÊ, I) 12 

  [ Na ] 
Na ijjhati = Na sijjhati (SÊ) 156 
NagaraÑ = VasananagaraÑ (Ka) 76 
NadikÈdi-avayavehi = NatikÈdi-avayavehi (SÊ, I) 241 
Na naÑ = NÈnÈ (I) 118 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
“NandaraÒÒo = NandiyaraÒÒo (SÊ, I) 289 
NandarÈjÈ = NandiyarÈjÈ (SÊ, I) 290 
Nando = Nanto (SÊ) 133 
Na passÈmi = Na sarÈmi (SÊ) 124 
Na yojeyyuÑ = Na yojeyya (SÊ, I) 250 
NarÈ nÈgÈ ca gandhabbÈ = DevÈ manussÈ asurÈ ca (BuddhavaÑse) 22 
Na vaÓijjÈdikammaÑ = Na vejjÈdikammaÑ (I, Ka) 183 
NavapurisasahassaparivÈrena = ...parivÈre (SÊ, Ka) 101 
Navuti = Sattati (SÊ, I, Ka) 49 
NavutikoÔi = Satasahassa (SÊ, I) 36 
NÈma = Pana (I, Ka) 41 
NÈhaÑ ÈhÈraÑ labhÈmÊti = ŒhÈraÑ na labhÈmÊti (Ka) 13 
NikkhamanÈkÈrappattÈni = ...pavattÈni (I, Ka) 79 
Nikkhamanto = Nikkhamantamatto (Ka) 65 
NikhÈtÈ thambhÈ = NikhÈta-ayathambhÈ (SÊ, I) 119 
Nikhilo = Niccalo (SÊ) 207 
“NiggahÈraho = TajjananiggahÈraho (SÊ) 204 
NicchandarÈgabhÈvo = NicchandakilesabhÈvo (Ka) 9 
Nitho = Niddho (Ka) 143 
NidÈnesu kosallatthaÑ = NidÈnakosallatthaÒca (SÊ) 2 
Nibaddho = Nibuddho (Ka) Codito (SÊ, I, Ka) 162 
NibbijjitvÈ = NibbinditvÈ (Ka) 185 
NiyyÈtetvÈ = PaÔiyÈdetvÈ (SÊ, Ka) 291 
NÊparukkho = VaruÓo (SÊ) 47 

  [ Pa ] 
PakatinipakaÑ = PakatinipuÓaÑ (SÊ) 192 
PaggharitakheÄÈ kilinnagattÈ = LÈlÈkilinnagattÈ (SÊ, I) 74 
PaccatthikÈnaÑ nirupabhogabhÈvo = Patir|pabhogÈbhÈvo (SÊ) 11 
PaÒcavaggiyÈ = PaÒca pabbajitÈ (I, Ka) 80 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÒÒÈ = ©ÈÓaÑ (SÊ) 322 
PaÔÈkÈ = PaÔÈkÈnaÑ koÔiyo (SÊ) 90 
PaÔisandhijÈtibodhi = ...bodhippatta (Ka) 14 
PaÔhamÈbhisambodhiÑ = ParamÈbhisambodhiÑ (SÊ) 233 
Pati-ekÈ = Pati pÈÔiyekkaÑ (SÊ) 226 
PatiÔÔhÈya = PatiÔÔhiya (Ka) 44 
PatissatikÈ = PatissarakÈ (SÊ) 345 
PattakÈle = SampannakÈle (I) 71 
Pattiko = Patthivo (PÈÄiyaÑ) 138 
PattitaÑ patthitaÑ = PaÓÊtaÑ paÓÊtaÑ (SÊ) 182 
PatthetabbaÑ uttamaÑ = PÊÔhe ÔhapetabbaÑ uttamaÑ (SÊ) 350 
PadaÑ = SaddaÑ (Ka) 302 
...padumakaÓÓikaÑ = PadumakiÒjakkhaÑ (SÊ) 226 
Padumo = Sumano (SÊ, Ka) 49 
Pabha~gunaÑ = Pabha~guraÑ (SÊ) 271 
PabhavÈ = Pabh|tÈ (SÊ) 253 
PamajjÈ”ti = MÈpajjÊti (Ka) 290 
PamÈdacÈraÑ = PamÈdÈcÈraÑ (SÊ) 12 
PammakÈ = PampakÈ (SÊ) CampakÈ (Ka) 239 
ParamatthasaccaÑ sacchikarotÊ”ti = ParamasaccaÑ sacchikaroti, 
 paÒÒÈya ca naÑ ativijjha passatÊti  
 (SuttanipÈta-®Ôha 1. 110 piÔÔhe) 216 
PahÈnaÔÔhena = PahÈnena (SÊ) 145 
PÈturahesuÑ = PÈturahaÑsu (SÊ) 14 
...pÈpanesu = PÈpuÓanesu (SÊ, I) 227 
PÈramiÑ = NekkhammapÈramiÑ (PÈÄiyaÑ) 126 
Pippali = Pipphali (SÊ, SyÈ) 291 
Piyar|pÈdi-ÈrammaÓadhammo = ManÈpiyar|pÈdi (SÊ) 197 
PÊÓindriyo = PÊÓitindriyo (SÊ, I) 96 
Pucchi = Œha (SÊ) 66 
PuÒÒameva = PuÒÒakammaÑ (SÊ) 138 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa - Pha ] 
PuÔÔhaparijanasadisÈ = PuttaparijanasadisÈ (Ka) 86 
PupphaparÈgÈdÊhi = PubbamparÈbharaÓÈdÊhi (Ka) 138 
PupphitakusumÈnaÑ = PupphanakakusumÈnaÑ (SÊ, I) 39 
Pupphehi = PupphaÑ (SÊ) 212 
Pubbacariyavasena = Pubbaparicayavasena (SÊ) 343 
PubbuÄÈ = BubbulÈ (SÊ, I) 82 
Purise = PurisaÑ (PÈÄiyaÑ) 138 
P|renti = P|rentÈ (I, Ka) 55 
PhalikÈhi katÈ = PhalikamaÓÊhi katÈ (SÊ, I) 118 

  [ Ba ] 
BalaggaÑ = PhalakaÑ (Ka) 86 
BalÈ = PhalÈ (SÊ, I) 92 
BidalamaÒcakapasse = NisÊdanamaÒcakapasse, 
 viraÄamaÒcakapasse (Ka) 12 
BuddhalÊlÈya = BuddhalÊÄÈya (SÊ, I) 16, 109 
Buddhassa = SaÑghassa (SÊ, I, Ka) 311 
Buddhe = Paccekabuddhe (SÊ, I) 119 
Buddhoti vacanaÑ = Buddhoti mama (SÊ, I) 16 
Buddho, buddhi BuddhaÑ 
   bodhoti anatthantarametaÑ = Buddho buddhi BuddhaÑ bodhoti  
 atthantarametaÑ (SÊ) Buddho buddhi  
 BuddhaÑ bodheti atthantarametaÑ (I) 112 
BeluvapakkavaÓÓÈ paribhaÓÉakatÈ = BeluvapakkavaÓÓa- 
 paribhaÓÉikatÈ (SÊ, I) 12 
Bodhi = Natthi (SÊ) 128 
BrahmanivesanÈ = BrahmanivesanaÑ (PÈÄiyaÑ) 125 
BrÈhmaÓo = BrÈhmaÓena (SÊ) 292 

  [ Bha ] 
BhaddÈya = BhaddÈyapi (SÊ, I) 292 
Bhabbapuggalavasena = Dhammapuggalavasena (SÊ) 
 Aggapuggalavasena (I) 185 
BhavantvantarÈyÈ = BhavatvantarÈyo (SÊ) 34 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
BhÈgabhattaÑ = BhattavaÉÉhitaÑ (SÊ, I, Ka) 301 
BhÈgÊ rasÈnaÑ = BhagÊrasÈnaÑ (SÊ, I) Khu 2. 300 piÔÔhe 
 TheragÈthÈyaÑ. 102 
BhÈvayamÈno = ŒsevamÈno (Ka) 222 
BhikkhamÈnaÑ = BhikkhamÈnÈ (SÊ, I) 135 
Bhiyyaso = Bhiyyo (SÊ, I) 53 
Bh|miÑ nimmitanti = Bh|mi nimmilÈti (SÊ, I) 116 
BhedÈpetvÈ = BhaÒjÈpetvÈ (SÊ) 130 
BhojanÈkÈraÑ = BhojÈpanÈkÈraÑ (SÊ, I) 268 

  [ Ma ] 
Maggantopi = Ca~kamantopi (I, Ka) 192 
MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈpaÔivedhako = MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈnaÑ 
 paÔividdhattÈ (SÊ) 207 
MaggurÈ = MakarÈ (SÊ, I) 238 
MaÒjerikanÈgabhavanaÑ = MandiranÈgabhavanaÑ (I, Ka) 86 
MadagaÄitÈ = MadagaÄino (Ka) 325 
MaddamÈno = AkkamamÈno (SÊ) 19 
Madhuke kÈsumÈriyo = Madhuke kÈsumÈrayo (SÊ, I) 
 MadhukÈ kÈsumÈrayo (Ka) *** 
MantanÈ = VaÓÓanÈ (SÊ) 127 
MantÊ = Jotimanti (Ka) 68 
ManthaÑ = MatthaÑ (SÊ) 284 
MahÈjanaÑ = SadevakaÑ (SÊ) 38 
MahÈtalaÑ = MahÈtale (Ka) 335 
MahÈtale = MahÈpathaÑ (I) 186 
MahÈpathavÊkampanÈdÊni = MahÈpaÔhaviÑ kampetvÈ (SÊ, I) 
 MahÈpathavÊkampanÈdikÈraÓÈni (Ka) 58 
MahÈmuni = TadÈ Muni (Ka) 36 
MahÈmunÊnaÑ = PaccekabuddhÈnaÑ mahÈmunÊnaÑ (SÊ, I) 143 
MahÈraÔÔhiyo = MahÈseÔÔhi (SÊ) 47 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈrasaÑ = MahÈrahaÑ (I) 338 
MahimaÑ = PaÔimaÑ (Ka) 298 
MahesakkhÈ = MahesakkÈ (SÊ, I) 60 
“MÈ uggali mÈ uggalÊ”ti vacanamupÈdÈya = MÈ uggili 
 mÈ uggilÊti (SÊ, I) 232 
MÈ bhÈtha = MÈ bhetha (BuddhavaÑse) 33 
MÈlÈhi = MÈlÈdÊhi (Ka) 21 
MucchÈkaraÓavisaÑ = MuÒchÈkaraÓavisaÑ (I) 330 
MucchitÈ = MucchitamucchitÈ (SÊ) 32 
MuÒjatiÓaÑ = UsiramuÒjatiÓaÑ (I, Ka) 11 
...muÓÉacchadanaÑ = MaÓÉalacchadanaÑ (SÊ, I) 322 
Mudi~gasaddena = Muti~gasaddena (SÊ, I) 3 
MulÈlakalÈpaÑ = M|lakalÈpaÑ (Ka) 39 
MekhalaÑ = KhemaÑ (SÊ, I) 43 
MeghadhanitakÈlo viya = MeghatthanitakÈlo viya (SÊ, I) 77 

  [ Ya - Ra ] 
YaÒÒopacitÈ = YaÒÒopavÊtakaÓÔhÈ (SÊ) YaÒÒopavÊtÈ (I) 
 PubbopacitakammÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 81 piÔÔhe) 191 
YatijanÈnaÑ = JanÈnaÑ (SÊ, I) 308 
YathÈ pubbevÈti = Yato pubbevÈti (SÊ) Yato pubbeva 
 (SuttanipÈta-®Ôha 1. 108 piÔÔhe) 
YadÈ = YathÈ (SÊ, I) (AÑ 3. 68 piÔÔhe) 304 
Yamhi kÈle = YadÈ vasi (SÊ, I) 36 
YojanamattaÑ = SattayojanamattaÑ (SÊ, I) 49 
Yojaniyaratanaca~koÔakena = ...ca~goÔakena (SÊ, I) 78 
Rajju maÒcake vÈ = ThaÓÉilale vÈ (Ka) 195 
RaÔÔhuppÈdaÑ = RÈjapÈbhataÑ (SÊ) 48 
RatananÈsabhayena = Ratananassanabhayena (I) 6 
RatanamattamakuÄaÑ = RatanamakuÄaÑ (SÊ, I) 40 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
RathÊsÈsadisadantÈ = RamhasadisadantÈ (SÊ) 352 
RÈmÈ ca surÈmÈ ca = DÈmÈ ca sudÈmÈ ca (SÊ, Ka) 
 RÈmÈ ceva samÈlÈ ca (BuddhavaÑse 370 piÔÔhe) 52 
RÈmÈ ca surÈmÈ ca = RÈdhÈ ceva surÈdhÈ ca (BuddhavaÑse) 46 
RÈsivaÉÉhako = DhanarÈsivaÉÉhako (I) 3 
RÈhulamÈtÈ = YasodharÈ (SÊ) 73 
RudamukhÈ = RudammukhÈ (SÊ, I) 58 
R|pasÈradhanasÈravayasÈrakulasÈrabhogasÈra = KesasÈra (SÊ) 253 
Rogena = SÈbhÈvikarogena (SÊ) 223 

  [ La - Va ] 
L|khamaÑsÈhÈresu = ŒhÈracÈresu ca (SÊ, I) ŒhÈresu (Ka) 198 
LokÈ muccitvÈ = LokaÑ muÒcitvÈ (SÊ) 35 
Lobho = Dhanalobho (SÊ) 204 
VaÑsakkaÄÊrova = VaÑse kaÄÊrova (PÈÄiyaÑ) 178 
VakulÈ = BahulÈ (SÊ, Ka) 237 
VaggaÄÈ = VaggulÈ (SÊ) 236 
VaÉÉhiÒca avaÉÉhiÒca = VajjaÑ ca avajjaÑ ca (SÊ) 320 
VatiÑ = GuttiÑ (SÊ) 196 
VattitvÈ = AnivattitvÈ (SÊ) NivattitvÈ (I) 83 
VatvÈ = ®hatvÈ (SÊ) 2 
VandamÈne = VandamÈnÈ (PÈÄiyaÑ) 127 
VamanÈdÊni = VamanÈdÊhi (SÊ, I) 331 
VasÊkariÑsu = VasaÑ kariÑsu (SÊ, I) 120 
VÈ = VÈti (SÊ, I) 84 
Vicarati = Viharati (SÊ, I, Ka) 70 
VicchitaÑ = PÊÄitaÑ (SÊ) 141 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vicchito = Virecito (SÊ) 141 
VijaÔayiÑ = VijanayiÑ (PÈÄi) 318 
ViÔaÔ|bho = ViÉ|Éabhena (SÊ, I) 139 
VitathaÑ natthi BuddhÈnaÑ, dhuvaÑ 
                      Buddho bhavÈmahaÑ = IdaÑ pÈdadvayaÑ natthi 
 JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ 24 
Vidhuro = Viduro (SÊ, I) 53 
VimhayamanÈpajjanato = VimhayÈdÊnaÑ pajahanato (Ka) 204 
Viy|hitvÈ = By|hitvÈ (Ka) 19 
VivaÔacchado = VivaÔÔacchado (SÊ, I) 62 
VisamaÑ maggaÑ = ImaÑ maggaÑ (SÊ, I) 15 
Vis|kÈni, evaÑ diÔÔhiyÈ vis|kÈni, diÔÔhi 
           eva vÈ vis|kÈni diÔÔhivis|kÈni = Vis|kÈnÊti diÔÔhi eva vÈ 
 vis|kÈnÊti diÔÔhivis|kÈni (SÊ) 203 
VissakammadevaputtaÑ = VisukammadevaputtaÑ (Ka) 8 
VÊriyaÑ = KiriyaÑ (SÊ) 255 
VÊriyasamataÑ = SamathaÑ (SÊ, I) 350 
VuÔÔhito = UÔÔhahitvÈ (SÊ) 45 
Vossaggatthe = Vavassaggatthe (SÊ, Ka) 298 

  [ Sa ] 
SaÑgharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ) 284 
SaÑsÈrato = Sa~khÈrato (I, Ka) 304 
SaÑ suÔÔhu cittena = SaÑsuddhacitto (SÊ) 116 
SakasakÈrammaÓe appavattanato = SakalÈrammaÓappavattanato (SÊ, I) 225 
SakhilÈ = MakhilÈ (SÊ) 52 
SacÊvaraÑ dÈnaÑ = TicÊvaradÈnaÑ (SÊ, I) 47 
SaccavÈdÊ = PaccapÈdi (TheragÈthÈ-®Ôha 1. 138 piÔÔhe) 345 
SaccÈkÈraÑ = PaÓÓÈkÈraÑ (I, Ka) 292 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÒcayaÑ = SaÒjayaÑ (SÊ, I) 100 
SaÒchinnapatto = SaÑsÊnapatto (SÊ) 189 
SaÒjÈta-ekaggo = SaÒjÈtapÊtipÈmojjo ekako (SÊ, I) 183 
SataguÓapuÒÒÈnaÑ = SatadviguÓapuÒÒÈnaÑ (Ka) 297 
SatasahassaÑ = SatasahassaÑ satasahassaÑ (SÊ, I) 108 
SatasahassagghanikÈ = SatasahassagghÈ (Ka) 42 
SatiyÈ = PÊtiyÈ (Ka) 339 
Sattamyatthe topaccayo = Sattamyatthe paccattavacanaÑ (Ka) 246 
SadÈ = SabbadÈ (SÊ) 26 
SantamanÈ = SantuÔÔhacittÈ (SÊ, I) SantuÔÔhamanÈ (Ka) 225 
SandhÈya = NissÈya (SÊ, I) 8 
SappaccayÈ sabhÈvadhammÈ = SappaccayÈ sa~khÈradhammÈ (SÊ, I) 256 
SabbajÈtikhepanato = TappaÔipakkhena (I) 5 
SabbadÈ = Sadevake (SÊ, I) 37 
SabbanÈmÈ = SaccanÈmÈ (SÊ) 49 
SabhÈvarasalakkhaÓe = SabhÈvasarasalakkhaÓe (BuddhavaÑse) 32 
SabhÈvena = SasÈvake (Ka) 119 
Sabhiyo = Abhayo (SÊ) 51 
SamathavipassanÈya vÈ = VipassanÈya (SÊ) 203 
SamÈruhuÑ = SamÈhariÑ (PÈÄiyaÑ) 119 
SamÈhantvÈ = SamÈhantÈ (PÈÄiyaÑ) 119 
SamuddÈ = SumuttÈ (I, Ka) 53 
Sampatti = SampattaÑ (SÊ, I) 123 
SampÈdetvÈ = PacÈpetvÈ (SÊ, I) 67 
Sambhavo = Sambh|to (SÊ) 52 
SambhÈveyyÈma vÈ = SampÈpuÓeyyÈma vÈ (SÊ, I) 68 
Samma = Samma sÈrathi (SÊ) 71 
Sammasaddena = PaÓavasaddena (SÊ, I) 3 
SayÈpetvÈ = GÈhÈpetvÈ (SÊ, I) 140 
SaraÓo = Nimbarukkho (I, Ka) 47 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SarÊrasÊsÈdi = ...ni (SÊ) 140 
SarÊsape = SiriÑsape (SÊ, I) 109 
SallavatÊ = SalalavatÊ (SÊ, I) 60 
SallÊnÈ = AllÊnÈ (Ka) 121 
Sa’haÑ = CahaÑ (SÊ, I) 4 
SÈgato = SÈgaro (SÊ) Sobhito (I) 37 
Si~ga = Si~gÈ (SÊ) 69 
SindhuvÈdi = SindhuvÈraÑ (SÊ) 259 
SÊvalÈ = SÊvalÊ (SÊ) SÊlÈ (I) 50 
Sukhadukkhesu = Sukhadukkhepi (SÊ) 31 
SukhuggahaÓadhÈraÓaÑ = SukhaggahaÓadhÈraÓaÑ (I) 2 
Sutama~galikÈdÊsu = S|tamÈgadhikÈdÊsu (SÊ) 73 
SuttapadaÑ = YuttapadaÑ (SÊ, I) 319 
SutvÈ = ©atvÈ (SÊ) 292 
SudÈÔho = Sudatto (I) 143 
SundaradÈnapaÔiggahaÓÈrahÈ = SattÈnaÑ dÈnapaÔiggahaÓÈrahÈ (SÊ) 226 
SupatiÔÔhitaÑ nÈma = SuppatiÔÔhaÑ nÈma (Ka) 83 
Subhojo = KoÓÉaÒÒo ca bhojo (SÊ, I) 68 
Sumano = Suma~galo (AÔÔhasÈlinÊ) Sama~go (BuddhavaÑsapÈÄi) 50 
SumÈpitanti = SumÈpitÈ (PÈÄi) 322 
SumedhatÈpaso = SumedhatÈpaso pana (SÊ) 19 
SuraÑ pivantesu = SurÈpaÓe suraÑ pivitvÈ (Ka) 270 
SuvaÓÓapaÔikaÒca = SovaÓÓapÈdukaÒca (SÊ) SovaÓÓa- 
 pÈdukaÒceva (BuddhavaÑse 374 piÔÔhe) 53 
SuvaÓÓabhi~gÈrena = SuvaÓÓabhi~kÈrena (SÊ, I) 83 
S|riyuggamanaÑ = AruÓe uggate s|riyassuÔÔhÈnaÑ (SÊ, Ka) 24 
S|ro = Surato (SÊ) 220 
SenÈnigame = SenÈninigame (SÊ) 81 
SotÈpattimaggaphale = SotÈpattimagge (AÑ-®Ôha 1. 124 piÔÔhe) 233 
SobhanaÑ = SobhitaÑ (SÊ, I) 49 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ha ] 
HaÔÔhatuÔÔhena cittena, ÈsanÈ vuÔÔhahiÑ tadÈ = SayanÈ vuÔÔhahitvÈna, 
 palla~kaÑ ÈbhujiÑ 
 tadÈ (BuddhavaÑse) 22 
Hadayasukhajananena = Sukhavasena sukhajananena (SÊ) 175 
HanatthÈya = AtthÈya (SÊ, I) 137 
Hi = Ca (sabbattha) 11 
HimavantapÈde = Himavanta (SÊ, I) 10
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GÈthÈs|ci

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkkamitvÈna maÑ Buddho 
   (Khu 4. 310 piÔÔhe) 17, 157 
AggipÈkÊ anaggÊ ca 245 
A~gÈrino dÈni dumÈ 
   bhadante 102 
AcetanaÑva koÔÔente 57 
AcetanÈyaÑ pathavÊ 
   (Khu 4. 396 piÔÔhe) 58 
AjapÈlarukkham|le  20 
AjjÈpi te Èvuso 
   sÈ diÔÔhi 276 
AjjhÈyako mantadharo 4 
AÒÒe gacchanti goyÈnaÑ 245 
AÒÒe pupphanti padumÈ 238 
AÔÔhÈnataÑ sa~gaÓikÈratassa 151 
AtÊradassÊ jalamajjhe 57 
Atthi hehiti so maggo 4 
Atha BuddhÈpadÈnÈni 111 
Athavassa agÈrÈni 272 
AdaÑsu te mamokÈsaÑ 16 
AddhÈ pasaÑsÈma 
   sahÈyasampadaÑ 150 
AdvejjhavacanÈ BuddhÈ 24 
AdhikÈre ma~gale ceva 111 
AdhikiccaÑ adhiÔÔhÈnaÑ  111 
AdhimuttÈ asokÈ ca 237 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A - Œ ] 
AnÈsavÈ vÊtarÈgÈ 20 
AniÔÔhagandho pakkamati 24 
AniÔÔhite mamokÈse 16 
AnekajÈtisaÑsÈraÑ 
   (Khu 1. 36 piÔÔhe 
   Dhammapade) 90 
Anomadassissa aparena  
   (Khu 4. 338 piÔÔhe) 46 
AnovaÔÔhena udakaÑ 23 
AppicchÈ nipakÈ ete 243 
AbhiÒÒÈpÈramippattÈ 243 
AmbÈ sÈlÈ ca tilakÈ 236 
AvacÈhaÑ JotipÈlo 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 129 
AvÊcimhi nuppajjanti 55 
AsakkharÈ apabbhÈrÈ 235 
AsÊtihatthamubbedho 37 
AssamassÈvid|ramhi 241 
Assamo sukato mayhaÑ 9 
AhaÑ KevaÔÔagÈmasmiÑ 
   (Khu 3. 349 piÔÔhe) 139 
AhaÑ tena samayena 15, 36 
Ahu KapilavhayÈ rammÈ 20 
ŒkÈsaÔÔhÈ ca bh|maÔÔhÈ 23 
ŒmantanÈ hoti 
   sahÈyamajjhe 149 
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PaÔhamapÈdÈ  PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
ŒraddhavÊriyo 
   paramatthapattiyÈ 153 
ŒluvÈ ca kaÄambÈ ca 241 
ŒÄakÈ isimuggÈ ca 238 

[ I ] 
IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ 
   (DÊ-®Ôha 2. 82; 
   AÑ-®Ôha 1. 146; 
   Dhammapada-®Ôha 1. 127) 112 
IdaÑ sutvÈna vacanaÑ 
   (Khu 4. 312 BuddhavaÑse) 21 
Iddhi vÊmaÑsamÈnÈ te 244 
IddhividhaÑ dibbasotaÑ 334 
ImaÑ tvaÑ aÔÔhamaÑ tÈva 
   (Khu 4. 318 BuddhavaÑse) 30 
ImaÑ tvaÑ catutthaÑ tÈva 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27 
ImaÑ tvaÑ chaÔÔhamaÑ tÈva 
   (Khu 4. 317 BuddhavaÑse) 29 
ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27 
ImaÑ tvaÑ dasamaÑ tÈva 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe) 31 
ImaÑ tvaÑ dutiyaÑ tÈva 26 
ImaÑ tvaÑ navamaÑ tÈva 
   (Khu 4. 318 BuddhavaÑse) 31 
ImaÑ tvaÑ paÒcamaÑ tÈva 
   (Khu 4. 317 piÔÔhe) 28 
ImaÑ tvaÑ paÔhamaÑ tÈva 25 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I - ¢ ] 
ImaÑ tvaÑ sattamaÑ tÈva 29 
Imassa janikÈ mÈtÈ 20 
IminÈ me adhikÈrena 18 
Ime dhamme sammasato 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 32 
¢tÊ ca gaÓÉo ca upaddavo ca 151 
 

[ U - E ]   
UkkuÔÔhisaddÈ vattanti 21 
UttÈnak|lÈ nadikÈ 235 
UttiÔÔhe nappamajjeyya 
   (Khu 1. 38 piÔÔhe 
   Dhammapade) 106 
UdakorohaÓÈ keci 246 
UddÈlakÈ ca kuÔajÈ 237 
UpakÈro ca yo mitto 
   (DÊ 3. 153 piÔÔhe) 224 
UpasaggÈ nipÈtÈ ca 226 
Uppajjante ca jÈyante 14 
UppÈtesu nimittesu 243 
UbbiggÈ tasitÈ bhÊtÈ 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 33 
Ubho k|lesu nadiyÈ 236 
UssÈho vÊriyaÑ vuttaÑ 158 
EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ 
   (SaÑ 3. 146; Khu 7. 362  
   piÔÔhesu) 146 
EvaÑ kilesapariruddho 6 
EvaÑ kilesabyÈdhÊhi 6 
EvaÑ kilesamaladhove 6 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EvaÑ jino viyÈkÈsi 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 141 
EvaÑ dutÊyena sahÈ mamassa 151 
EvaÑ me siddhippattassa 14 
EvaÑ sabba~gasampannÈ 55 
EvaÑ sabba~gasampanne 241 
EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ 
   (Khu 1. 201-268; 
   Khu 7. 362; Khu 8. 211 
   piÔÔhesu) 146, 168 
Ete ahesuÑ SambuddhÈ 54 
EttakÈyeva te loke 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 32 
Esa bhiyyo pasÊdÈmi 338 
Evameva ayaÑ kÈyo 7 
Evameva mayaÑ sabbe 21 
EvamevÈhaÑ imaÑ kÈyaÑ 7 
EvÈhaÑ cintayitvÈna 8 

[ O ] 
Okkhittacakkh| na ca 
   pÈdalolo 153 
OropayitvÈ gihibyaÒjanÈni 150 
OhÈrayitvÈ gihibyaÒjanÈni 153 

[ Ka ] 
Kakusandhassa aparena 53 
KaÓikÈrÈ kaÓÓikÈ ca 237 
Katena tassa etassa 1 
Kappe ca satasahasse 3 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kammuno tassa sesena 
   (Khu 3. 349 piÔÔhe) 138 
Kassaci deti sÈmaÒÒaÑ 35 
Kassaci varasamÈpattiyo 36 
KÈmaÑ taco ca nhÈru ca 
   (AÑ 1. 52; Ma 2. 146  
   piÔÔhÈdÊsu) 85 
KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ 
   manoramÈ 151 
KiÑ bhavissati lokassa 
   (Khu 4. 319 BuddhavaÑse) 33 
KiÑ me aÒÒÈtavesena  18 
KiÑ me ekena tiÓÓena  18 
KinnarÈ vÈnarÈ ceva 240 
Kimeva disvÈ UruvelavÈsi 
   (Vi 3. 46 piÔÔhe) 98 
KÊÄamÈnÈ ca te sissÈ 245 
KukutthakÈ kuÄÊrakÈ 239 
KuÔÔÈ kavÈÔÈ selÈ ca 24 
KumbhÊlÈ makarÈ cettha 236 
KumbhÊlÈ susumÈrÈ ca 239 
KetakÈ kandali ceva 237 
Kena kattha kadÈ cetaÑ 2 
Kese muÒcitvÈhaÑ tattha 17 
KoÓÈgamanassa aparena 
   (Khu 4. 375 piÔÔhe) 54 
KoÓÉaÒÒassa aparena  
   (Khu 4. 326 piÔÔhe) 43 
KosambÈ saÄalÈ nimbÈ 240 
KosikÈ poÔÔhasÊsÈ ca 239 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Kha ] 
KhiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca 
   loke 152 
KhiÉÉÈ ratÊ hoti 
   sahÈyamajjhe 149 
KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca 
   (Khu 4. 311 BuddhavaÑse) 20 

[ Ga - Gha ] 
GabbhaÑ gaÓhanti padumÈ 238 
GhaÔÈnekasahassÈni 
   (Khu 4. 319 BuddhavaÑse) 33 

[ Ca - Cha - Ja - Jha ] 
Ca~kamaÑ tattha mÈpesiÑ 8 
CatuvÊsasahassÈni 242 
CattÈri satasahassÈni 37 
CattÈlÊsaÑ’padÈnÈni 113 
CampakaÑ salalaÑ nÊpaÑ 17 
CampakÈ saÄalÈ nÊpÈ 237 
Calati ravati pathavÊ 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 32 
CÈtuddiso appaÔigho ca 
   hoti 150 
CutÊ ca upapatti ca 24 
ChetvÈna moÄiÑ varagandha- 
   vÈsitaÑ (Ma-®Ôha 2. 1 piÔÔhe) 78 
Jayo hi Buddhassa sirÊmato 
   ayaÑ 89 
JÈtidhammo jarÈdhammo 4 
JotayitvÈna saddhammaÑ 38 
JhÈyÊ jhÈnaratÈ dhÊrÈ 243 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÓhakkhayaÑ 
   patthayamappamatto 154 
TaÓha~karo Medha~karo 54 
TaÓhÈdutiyo puriso 
   (Khu 1. 201-268; 
   Khu 7. 362) 146, 168 
Tato padakkhiÓaÑ katvÈ 20 
Tato mÈÓavakÈ sabbe 
   (Khu 3. 347 piÔÔhÈdÊsu) 135 
Tato vÈtÈtapo 
   ghoro (Vi 4. 291  
   292 piÔÔhesu) 109 
TatohaÑ avacaÑ sisse 
   (Khu 3. 347 piÔÔhÈdÊsu) 135 
Tatheva anaghaÑ saÑghaÑ 1 
Tatheva cat|su bh|mÊsu 
   (Khu 4. 316 BuddhavaÑse) 26 
Tatheva tvaÑ sabbakÈlaÑ 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 28 
Tatheva tvaÑ sabbabhave 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27, 28 
Tatheva tvampi adhiÔÔhÈne 
   (Khu 4. 318 BuddhavaÑse) 30 
Tatheva tvampi saccesu 29 
Tatheva tvampi sabbesaÑ 29 
Tatheva tvampi sukhadukkhe 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 31 
Tatheva tvampi hitÈhite 
   (Khu 4. 318 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 31 
Tatheva paramaÑ santaÑ 1 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tattha ÔhatvÈ vicintesiÑ 16 
TatthappadhÈnaÑ padahiÑ 8, 14 
TatthÈgato isi bhÊmo 
   (Khu 3. 347 piÔÔhÈdÊsu) 135 
Tattheva maÓÉakappamhi 
   (Khu 4. 348 piÔÔhe) 48, 49, 
 51, 52 
Tatheva yÈcake disvÈ 
   (Khu 4. 315 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 26 
TathevimaÑ p|tikÈyaÑ 7 
TadÈ te bhojayitvÈna 35 
TapussabhallikÈ nÈma 37 
TasmÈ tamupanissÈya 2 
Tassa sammasato dhammaÑ 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 33 
TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya 304 
TÈrÈgaÓÈ virocanti 23 
Tikicchako ahaÑ ÈsiÑ 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 141 
TicÊvaraÒca patto ca 78 
TiÓÓo tiÓÓehi -pa-  
   (Vi 3. 38-49 piÔÔhe) 99 
TindukÈni piyÈlÈni 240 
Tisso Phusso ca Sambuddho 54 
TÊÓi satasahassÈni 37 
TuÔÔhahaÔÔho pamudito 15 
Tena kammavipÈkena 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 129, 
 134, 135, 136, 137, 138, 
 139, 140 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Tha ] 
Tena kammÈvasesena 
   (Khu 3. 347 piÔÔhe) 133, 134 
Tena yogena janakÈyaÑ 36 
Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu 16 
TevijjÈ iddhipattÈ ca 277 
TesaÑ tadÈ saÒÒÈpesi 
   (Khu 4. 319 piÔÔhe 
   BuddhavaÑse) 33 
Tehi thutappasattho so 35 
ThalajÈ dakajÈ pupphÈ 22 
Therehi dhÊradhÊrehi 1 

[ Da ] 
Dadeyya ujubh|tesu 
   (Vi 4. 291-292 piÔÔhesu) 109 
Danto dantehi saha purÈÓa- 
   jaÔilehi 
   (Vi 3. 48-49 piÔÔhesu) 99 
DasavassasahassÈni 
   (Khu 3. 347 piÔÔhe) 37, 133 
DasavÈso Dasabalo 
   Vi 3. 48-49 piÔÔhesu) 99 
DasavÊsasahassÈnaÑ 36 
Dasasahassilokamhi 22 
DasasahassÊ lokadhÈt| 22 
DassanaÑ me atikkante 22 
DaÄhaÑ paggaÓha vÊriyaÑ 
   (Khu 4. 312 BuddhavaÑse) 24 
DiÔÔhÊvis|kÈni upÈtivatto 151 
DibbaÑ candanacuÓÓaÒca 17 
DibbaÑ mandÈravaÑ pupphaÑ 17 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DibbaÑ mÈnusakaÑ pupphaÑ 34 
DisvÈ suvaÓÓassa 
   pabhassarÈni 150 
DÊpa~karassa aparena 
   (Khu 4. 321 piÔÔhÈdÊsu) 38 
DÊpa~karo Jino SatthÈ 38 
DÊpa~karo Lokavid| 
   (Khu 4. 311 BuddhavaÑse) 
 20, 22 
DukkaraÒca abbhakkhÈnaÑ 128 
Dussa~gahÈ pabbajitÈpi 
   eke 150 
DevÈ dibbehi turiyehi 17 
DevÈ manusse passanti 17 
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ 115 

[ Dha ] 
DhammaÒcare sucaritaÑ 
   (Khu 1. 39 piÔÔhe 
   Dhammapade) 106 
Dhammadassissa aparena 
   (Khu 4. 357 piÔÔhe) 50 
Dhammo have rakkhati 
   dhammacÈriÑ (Khu 2. 272; 
   Khu 5. 215 piÔÔhesu) 40 
DharaÓimpi sugambhÊraÑ 280 

[ Na ] 
NagaraÑ RammavatÊ nÈma 37 
NagaraÑ sabba~gasampannaÑ 4 
Nagare AmaravatiyÈ 4 
NandÈ ceva SunandÈ ca 37 
Na bhavanti pariyÈpannÈ 55 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na maÑ koci uttasati 
   (Khu 4. 418 piÔÔhe) 57 
Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi 276 
NayitÈ ambagandhÊ ca 238 
Na hete ettakÈyeva 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27, 28,  
 30, 31 
Na hoti arati sattÈnaÑ 23 
Na honti khuddakÈ pÈÓÈ 55 
NÈgova y|thÈni 
   vivajjayitvÈ 151 
NÈtisÊtaÑ nÈti-uÓhaÑ 102 
NÈradassa aparena 
  (Khu 4. 343 piÔÔhe) 47 
NÈhaÑ etena maggena 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 129 
NÈÄÈgiri sattacchedo 128 
NidÈnesu kosallatthaÑ 2 
NibbutÈ n|na sÈ mÈtÈ 
   (Abhi-®Ôha 1. 76 piÔÔhe) 73 
Nibbuddhe vattamÈnamhi 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 141 
Nimitte caturo disvÈ 37 
Nirayepi dasasahasse 23 
Nillolupo nikkuho 
   nippipÈso 152 
NeraÒjarÈya tÊramhi 20 
No ce labhetha nipakaÑ 
   sahÈyaÑ 150 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Paccantadesavisaye 15 
PaccuggamanÈ vattanti 17 
PaÒcasatadasapadÈnÈni 113 
PaÒceva apadÈnÈni 113 
PaÒÒÈya vicinantohaÑ 57 
PaÔisallÈnaÑ 
   jhÈnamariÒcamÈno 153 
PaÔhamÈbhisamaye Buddho 36 
PathaviyaÑ nipannassa 17 
Padumassa aparena 
   (Khu 4. 341 piÔÔhe) 46 
Padumuttarassa aparena 
   (Khu 4. 346 piÔÔhe) 47 
PadumuppalasaÒchannÈ 241 
PadhÈnacÈraÑ caritvÈna 37 
PabhÈ vidhÈvati tassa 38 
Par|ÄhakacchanakhalomÈ 246 
Palla~kÈbhujane mayhaÑ 22 
Palla~kena nisajjÈya 244 
Palla~kena nisÊditvÈ 22 
PasadÈ ca varÈhÈ ca 240 
Passatha imaÑ tÈpasaÑ 20 
PahÈya paÒcÈvaraÓÈni 
   cetaso 153 
PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ 236, 238 
PÈtova sannipatitvÈ 246 
PÈpaÑ sahÈyaÑ 
   parivajjayetha 152 
PÈrevatÈ ravihaÑsÈ 239 
PuÒÒapÈpaparikkhÊÓo 
   (Khu 3. 349 piÔÔhÈdÊsu) 129 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PuÓÓamÈye yathÈ cando 35 
PuttaÒca dÈraÑ pitaraÒca 
   mÈtaraÑ 152 
Puna nÈradak|Ôamhi 36 
PunappunÈdareneva 1 
PunnÈgÈ giripunnÈgÈ 237 
Purato pesenti khÈriÑ 245 
PurÈ SÊhaÄabhÈsÈya 2 
PurehaÑ dÈrako hutvÈ 137 

[ Pha - Ba ] 
Phussassa ca aparena 
   (Khu 4. 363 piÔÔhe) 51 
PhussassÈhaÑ pÈvacane 
   (Khu 3. 349 piÔÔhe) 140 
BahussutaÑ dhammadharaÑ 
   bhajetha 152 
BilÈsayÈ darÊsayÈ 23 
Buddhassa vacanaÑ sutvÈ 
   (Khu 4. 315 piÔÔhe) 24 
BuddhotivacanaÑ sutvÈna 16 
BodhaneyyaÑ janaÑ disvÈ 36 
BrÈhmaÓo sutavÈ ÈsiÑ 
   (Khu 3. 347 piÔÔhÈdÊsu) 135 

[ Bha ] 
Bhajanti sevanti ca kÈraÓatthÈ 154 
BhayaÑ tadÈ na bhavati 23 
BhÈgyavÈ BhaggavÈ yutto 141 
BhikkhÈya upagataÑ disvÈ 
   (Khu 4. 398 CariyÈpiÔake) 56 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
Ma~galassa aparena 
   (Khu 4. 329 piÔÔhe) 44 
Ma~galo ca Sumano ca 54 
ManussattaÑ li~gasampatti 
   (Khu 4. 301 piÔÔhe) 18, 55, 
 156, 158 
Mama sa~kappamaÒÒÈya 304 
MahÈrajjaÑ hatthagataÑ 56 
MahÈvÈtÈ na vÈyanti 22 
MahÈsamuddo Èbhujati 23 
MahÈhan|’sabhakkhandho 36 
MÈtÈpitÈ na me dessÈ 
   (Khu 4. 413 CariyÈpiÔake) 57 
MÈnusakÈ ca dibbÈ ca 23 
Migo araÒÒamhi yathÈ 
   abaddho 149 
MicchÈdiÔÔhiÑ na sevanti 55 
Mitte suhajje 
   anukampamÈno 149 
Mutto muttehi -pa- 
   (Vi 3. 48-49 piÔÔhesu) 99 
MunÈÄi nÈmahaÑ dhutto 
   (Khu 3. 347 piÔÔhe) 133 
MettaÑ upekkhaÑ karuÓaÑ 
   vimuttiÑ 154 

[ Ya ] 
YathÈ andughare puriso 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27 
YathÈ arÊhi pariruddho 6 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈ ÈpannasattÈnaÑ 
   (Khu 4. 315 BuddhavaÑse) 25 
YathÈ uccÈraÔÔhÈnamhi 7 
YathÈ khittaÑ nabhe leÉÉu 24 
YathÈ g|thagato puriso 6 
YathÈ nikkhantasayanassa 25 
YathÈpi uÓhe vijjante 5 
YathÈpi udakaÑ nÈma 
   (Khu 4-318-BuddhavaÑse) 31 
YathÈpi osadhÊ nÈma 29 
YathÈpi kuÓapaÑ puriso 7 
YathÈpi kumbho sampuÓÓo 25 
YathÈpi camarÊ vÈlaÑ 26 
YathÈpi jajjaraÑ nÈvaÑ 7 
YathÈpi dukkhe vijjante 5 
YathÈpi pathavÊ nÈma 
   (Khu 4. 317 
   BuddhavaÑse) 29, 31 
YathÈpi pabbato selo 
   (Khu 4. 318 BuddhavaÑse) 30 
YathÈpi pÈpe vijjante 5 
YathÈpi puriso corehi 7 
YathÈpi byÈdhito puriso 6 
YathÈpi bhikkhu bhikkhanto 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 27 
YathÈpi sabbasattÈnaÑ 25 
YathÈpi samaye patte 34 
YathÈpi sÊho migarÈjÈ 
   (Khu 4. 317 BuddhavaÑse) 28 
YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ 21 
YathÈ yÈ kÈci nadiyo 35 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈ ye keci SambuddhÈ 34, 35 
YathÈ rattikkhaye patte 25 
YadÈ ca devabhavanamhi 36 
YadÈ me ahu sa~kappo 304 
Yadi Buddhassa sodhetha 16 
Yadimassa LokanÈthassa 21 
Yann|nimaÑ p|tikÈyaÑ 4 
YamahaÑ ajja byÈkÈsiÑ 
   (Khu 4. 319 BuddhavaÑse) 33 
Yamhi kÈle mahÈvÊro 36 
Yassa jÈlinÊ visattikÈ 
   (Khu 1. 40 piÔÔhe) 94 
Yassa jitaÑ nÈvajÊyati 
   (Khu 1. 40 piÔÔhe) 94 
YÈ pubbe bodhisattÈnaÑ 22 
YÈvatÈ nirayÈ nÈma 24 
YÈvatÈ parisÈ Èsi 
   (Khu 4. 319 BuddhavaÑse) 33 
Ye keci tena samayena 37 
Ye tatthÈsuÑ JinaputtÈ 22 
Yo daÓÉena adaÓÉesu 271 
Yo dhÊro sabbadhi danto 
   (Vi 3. 49 piÔÔhe) 99 
Yo VejayantapÈsÈdaÑ 273 

[ Ra ] 
RajanÊye na rajjanti 244 
Rajo nuddhaÑsati uddhaÑ 24 
Rasesu gedhaÑ akaraÑ 
   alolo 153 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ra ] 
Rahogato nisÊditvÈ 4 
RÈgaÒca dosaÒca pahÈya 
   mohaÑ 154 
RÈgo tadÈ tanu hoti 23 
RÈjato vÈ upasaggaÑ 271 
RÈjÈhaÑ pattiko ÈsiÑ 
   (Khu 3. 349 piÔÔhe) 138 
RÈmo dhajo lakkhaÓo 
   cÈpi mantÊ (Khu 11. 229  
   MilindapaÒhe, 
   Ma-®Ôha 2 92 piÔÔhe) 68 
RÈhumutto yathÈ s|riyo 35 
R|pe ca sadde ca atho 
   rase ca (Vi 3. 46 piÔÔhe) 98 
Revatassa aparena  
   (Khu 4. 334 piÔÔhe) 45 
RogÈ tadupasammanti 23 

[ La - Va ] 
LakkhaÓe itihÈse ca 242 
LatÈ vÈ yadi vÈ rukkhÈ 22 
VaÑso visÈlova 
   yathÈ visatto 149 
Vatti cakkaÑ mahÈvÊro 37 
VanditvÈ sirasÈ seÔÔhaÑ 1 
VÈpitaÑ ropitaÑ dhaÒÒaÑ 8, 13 
VicittapupphÈ gaganÈ 23 
Vicinanto tadÈ dakkhiÑ 
   (Khu 4. 316 piÔÔhe) 25, 26, 
 27, 28, 29 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ 36 
Vipassissa aparena 
   (Khu 4. 366 piÔÔhe) 52 
VipiÔÔhikatvÈna sukhaÒca 
   dukkhaÑ 153 
Vimalo hoti s|riyo 23 
VisesanayadÊpassa 1 
VihÈradÈnaÑ saÑghassa 
   (Vi 4. 291-292 piÔÔhesu) 109 
VihÈre kÈraye ramme 
   (Vi 4. 291-292 piÔÔhesu) 109 
VedajÈtaÑ janaÑ disvÈ 15 
VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ 271 
Vedayanti ca te sotthiÑ 34 
VemÈtubhÈtaraÑ pubbe 
   (Khu 3. 348 piÔÔhe) 136 
Vessabhussa aparena  
   (Khu 4. 371 piÔÔhe) 53 

[ Sa ] 
SaÑvutÈ chasu dvÈresu 244 
SaÑsaggajÈtassa bhavanti 
   snehÈ 149 
SaÑsÈrasotaÑ chinditvÈ 18 
Sa~go eso parittamettha 
   sokhyaÑ 152 
Sace labhetha nipakaÑ 
   sahÈyaÑ 150 
SaccavÈcaÑ anurakkhanto 57 

PaÔhamapÈdÈ  PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Satasahassena me kÊtaÑ 347 
Santo santehi -pa- 
   (Vi 3. 48-49 piÔÔhe) 99 
SandÈlayitvÈna 
   saÑyojanÈni 152 
SannipÈtÈ tayo ÈsuÑ 36 
SapadÈnaÑ apadÈnaÑ 115 
SabbÈbhibhussa Buddhassa 
   (Khu 3. 347 piÔÔhe) 133 
SabbÊtiyo vivajjantu 34 
Sabbe devÈ padissanti 24 
Sabbesu bh|tesu nidhÈya 
   daÓÉaÑ 149 
SaraÓagamane kaÒci 35 
SÈ ca iddhi so ca yaso 38 
SÈÔakaÑ pajahiÑ tattha 8 
Siddhatthassa aparena 50 
SiniddhanÊlamudukuÒcitakeso 105 
SÊtaÑ uÓhaÑ paÔihanti 
   (Vi 4. 291-292 piÔÔhesu) 109 
SÊtaÑ byapagataÑ hoti 22 
SÊtaÒca uÓhaÒca 
   khudaÑ pipÈsaÑ 151 
SÊlavÈ vatasampanno 241 
SÊhabyagghÈ ca dÊpÊ ca 240 
SÊho yathÈ dÈÔhabalÊ 
   pasayha 154 
SÊhova saddesu 
   asantasanto 154 
Sukhena sukhito homi 22 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SujÈtassa aparena  
   (Khu 4. 351 piÔÔhe) 49 
SuddhÈvÈsesu devesu 55 
SupupphitaÑ pÈvacanaÑ 37 
Suma~galo ca Tisso ca 37 
Sumanassa aparena 
   (Khu 4. 331 piÔÔhe) 44 
Sumedho ca SujÈto ca 54 
SusÈne seyyaÑ kappemi 
   (Khu 4. 419 piÔÔhe) 58 
S|lehi vijjhayantopi 
   (Khu 4. 407 CariyÈpiÔake) 56 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SotavekallatÈ natthi 55 
Sobhitassa aparena 
   (Khu 4. 336 piÔÔhe) 45 

[ Ha ] 
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca 239 
HatthÈroho pure ÈsiÑ 
   (Khu 3. 348 piÔÔhe) 138 
HatthisaddaÑ assasaddaÑ 4 
Handa Buddhakare dhamme 25 
HarÊtakÈ ÈmalakÈ 240 
Himavantassa avid|re 235 
HimavantassÈvid|re 8 
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