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M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

3. Opammavagga 
 

1. Kakac|pamasuttavaÓÓanÈ 

 222. EvaÑ me sutanti Kakac|pamasuttaÑ. Tattha MoÄiyaphaggunoti 
moÄÊti c|ÄÈ vuccati. YathÈha– 

    “ChetvÈna moÄiÑ varagandhavÈsitaÑ, 
     VehÈyasaÑ ukkhipi Sakyapu~gavo. 
     Ratanaca~koÔavarena vÈsavo, 
     Sahassanetto sirasÈ paÔiggahÊ”ti. 

 SÈ tassa gihikÈle mahatÊ ahosi, tenassa MoÄiyaphaggunoti sa~khÈ 
udapÈdi. Pabbajitampi naÑ teneva nÈmena saÒjÈnanti. Ativelanti velaÑ 
atikkamitvÈ. Tattha kÈlavelÈ, sÊmavelÈ, sÊlavelÈti tividhÈ velÈ. “TÈyaÑ 
velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesÊ”ti1 ayaÑ kÈlavelÈ nÈma. “®hitadhammo 
velaÑ nÈtivattatÊ”ti2 ayaÑ sÊmavelÈ nÈma. “VelÈ-anatikkamo setughÈto”ti3 
ca “velÈ cesÈ avÊtikkamanaÔÔhenÈ”ti ca ayaÑ sÊlavelÈ nÈma. TaÑ tividhampi 
so atikkamiyeva. Bhikkhuniyo hi ovadituÑ kÈlo nÈma atthi, so attha~gatepi 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 2; Khu 1. 75 piÔÔhe. 2. Vi 4. 419; Khu 1. 140; AÑ 3. 39 piÔÔhesu. 
 3. Abhi 1. 76 piÔÔhe. 
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s|riye ovadanto taÑ kÈlavelampi atikkami. BhikkhunÊnaÑ ovÈde pamÈÓaÑ 
nÈma atthi sÊmÈ mariyÈdÈ, so uttarichappaÒcavÈcÈhi ovadanto taÑ 
sÊmavelampi atikkami. Kathento pana davasahagataÑ katvÈ 
duÔÔhullÈpattipahonakaÑ katheti, evaÑ sÊlavelampi atikkami. 

 SaÑsaÔÔhoti missÊbh|to samÈnasukhadukkho hutvÈ. SammukhÈti purato. 
AvaÓÓaÑ bhÈsatÊti tÈ pana pacanakoÔÔanÈdÊni karontiyo disvÈ natthi imÈsaÑ 
anÈpatti nÈma, imÈ bhikkhuniyo anÈcÈrÈ dubbacÈ1 pagabbhÈti aguÓaÑ 
katheti. AdhikaraÓampi karotÊti imesaÑ bhikkh|naÑ imÈ bhikkhuniyo 
diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya akkhÊni dayhanti, imasmiÑ vihÈre pupphap|jÈ vÈ 
ÈsanadhovanaparibhaÓÉakaraÓÈdÊni vÈ imÈsaÑ vasena vattanti. KuladhÊtaro 
etÈ lajjiniyo, tumhe imÈ2 idaÒcidaÒca vadatha, ayaÑ nÈma tumhÈkaÑ Èpatti 
hoti, vinayadharÈnaÑ santikaÑ ÈgantvÈ vinicchayaÑ me dethÈti 
adhikaraÓaÑ ÈkaÉÉhati. 

 MoÄiyaphaggunassa avaÓÓaÑ bhÈsatÊti natthi imassa bhikkhuno 
anÈpatti nÈma. NiccakÈlaÑ imassa pariveÓadvÈraÑ3 asuÒÒaÑ bhikkhunÊhÊti 
aguÓaÑ katheti. AdhikaraÓampi karontÊti imesaÑ bhikkh|naÑ 
MoÄiyaphaggunattherassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya akkhÊni dayhanti. ImasmiÑ 
vihÈre aÒÒesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ oloketumpi na sakkÈ. VihÈraÑ 
Ègatabhikkhuniyo ovÈdaÑ vÈ paÔisanthÈraÑ vÈ uddesapadaÑ vÈ therameva 
nissÈya labhanti, kulaputtako lajjÊ kukkuccako, evar|paÑ nÈma tumhe 
idaÒcidaÒca vadatha, etha vinayadharÈnaÑ santike vinicchayaÑ dethÈti 
adhikaraÓaÑ ÈkaÉÉhanti. 

 So bhikkhu BhagavantaÑ etadavocÈti neva piyakamyatÈya na 
bhedÈdhippÈyena, atthakÈmatÈya avoca. EvaÑ kirassa ahosi “imassa 
bhikkhussa evaÑ saÑsaÔÔhassa viharato ayaso uppajjissati. So sÈsanassÈpi 
avaÓÓoyeva. AÒÒena pana kathito ayaÑ na oramissati, BhagavatÈ dhammaÑ 
desetvÈ ovadito oramissatÊ”ti tassa atthakÈmatÈya BhagavantaÑ etaÑ 
“ÈyasmÈ bhante”ti-ÈdivacanaÑ avoca. 
 
 223. ŒmantehÊti jÈnÈpehi. ŒmantetÊti pakkosati. 
______________________________________________________________ 
 1. DubbatÈ (SÊ) 2. ImÈsaÑ (SyÈ) 3. PariveÓaÔÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 
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 224. SaddhÈti saddhÈya. TasmÈti yasmÈ tvaÑ kulaputto ceva 
saddhÈpabbajito ca, yasmÈ vÈ te etÈhi saddhiÑ saÑsaÔÔhassa viharato ye tÈ 
akkosissanti vÈ, paharissanti vÈ, tesu domanassaÑ uppajjissati, saÑsagge 
pahÊne nuppajjissati, tasmÈ. TatrÈti tasmiÑ avaÓÓabhÈsane. GehasitÈti 
paÒcakÈmaguÓanissitÈ. ChandÈti taÓhÈchandÈpi paÔighachandÈpi. 
VipariÓatanti rattampi cittaÑ vipariÓataÑ. DuÔÔhampi, m|Ähampi cittaÑ 
vipariÓataÑ. Idha pana taÓhÈchandavasena rattampi vaÔÔati, 
paÔighachandavasena duÔÔhampi vaÔÔati. HitÈnukampÊti hitena 
anukampamÈno hitena pharamÈno. Na dosantaroti na dosacitto bhavissÈmi. 
 
 225. Atha kho BhagavÈti kasmÈ Èrabhi? Phaggunassa kira ettakaÑ 
ovÈdaÑ sutvÈpi1 “bhikkhunisaÑsaggato oramissÈmi viramissÈmÊ”ti cittampi 
na uppannaÑ, BhagavatÈ pana saddhiÑ paÔÈÓÊ viya paÔiviruddho aÔÔhÈsi, 
athassa Bhagavato yathÈ nÈma jighacchitassa bhojane, pipÈsitassa pÈnÊye, 
sÊtena phuÔÔhassa uÓhe dukkhitassa sukhe patthanÈ uppajjati, evameva imaÑ 
dubbacaÑ bhikkhuÑ disvÈ paÔhamabodhiyaÑ subbacÈ2 bhikkh| ÈpÈthaÑ 
ÈgamiÑsu. Atha tesaÑ vaÓÓaÑ kathetukÈmo hutvÈ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 

 Tattha ÈrÈdhayiÑs|ti gaÓhiÑsu p|rayiÑsu. EkaÑ samayanti ekasmiÑ 
samaye. EkÈsanabhojananti ekaÑ purebhattabhojanaÑ. S|riyuggamanato hi 
yÈva majjhanhikÈ sattakkhattuÑ3 bhuttabhojanampi idha 
ekÈsanabhojananteva adhippetaÑ. AppÈbÈdhatanti nirÈbÈdhataÑ. 
AppÈta~katanti niddukkhataÑ. LahuÔÔhÈnanti sarÊrassa sallahukaÑ 
uÔÔhÈnaÑ. Balanti kÈyabalaÑ. PhÈsuvihÈranti kÈyassa sukhavihÈraÑ. IminÈ 
kiÑ kathitaÑ? DivÈ vikÈlabhojanaÑ pajahÈpitakÈlo kathito. BhaddÈlisutte 
pana rattiÑ vikÈlabhojanaÑ pajahÈpitakÈlo kathito. ImÈni hi dve bhojanÈni 
BhagavÈ na ekappahÈrena pajahÈpesi. KasmÈ? ImÈneva hi dve bhojanÈni 
vaÔÔe sattÈnaÑ ÈciÓÓÈni. Santi kulaputtÈ sukhumÈlÈ, te ekato dvepi bhojanÈni 
pajahantÈ kilamanti. TasmÈ ekato apajahÈpetvÈ ekasmiÑ kÈle divÈ 
vikÈlabhojanaÑ, ekasmiÑ rattiÑ vikÈlabhojananti visuÑ pajahÈpesi. Tesu 
idha divÈ vikÈlabhojanaÑ pajahÈpitakÈlo 
______________________________________________________________ 
 1. KatvÈpi (SyÈ, Ka) 2. SubbacÈpi (SÊ, SyÈ) 
 3. SatakkhattuÑ (SÊ), dasakkhattuÑ (SyÈ) 
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kathito. Tattha yasmÈ BuddhÈ na bhayaÑ dassetvÈ tajjetvÈ pajahÈpenti, 
ÈnisaÑsaÑ pana dassetvÈ pajahÈpenti, evaÑ hi sattÈ sukhena pajahanti. 
TasmÈ ÈnisaÑsaÑ dassento ime paÒca guÓe dassesi. AnusÈsanÊ karaÓÊyÈti 
punappunaÑ sÈsane kattabbaÑ nÈhosi. “IdaÑ karotha idaÑ mÈ karothÈ”ti 
satuppÈdakaraÓÊyamattameva ahosi. TÈvattakeneva te kattabbaÑ akaÑsu, 
pahÈtabbaÑ pajahiÑsu, paÔhamabodhiyaÑ bhikkhave subbacÈ bhikkh| 
ahesuÑ assavÈ ovÈdapaÔikarÈti. 

 IdÈni nesaÑ subbacabhÈvadÊpikaÑ upamaÑ Èharanto seyyathÈpÊti-
ÈdimÈha. Tattha subh|miyanti samabh|miyaÑ. “Subh|myaÑ sukhette 
vihatakhÈÓuke bÊjÈni patiÔÔhapeyyÈ”ti1 ettha pana maÓÉabh|mi subh|mÊti 
ÈtatÈ. CatumahÈpatheti dvinnaÑ mahÈmaggÈnaÑ vinivijjhitvÈ gataÔÔhÈne. 
ŒjaÒÒarathoti vinÊta-assaratho. Odhastapatodoti yathÈ rathaÑ abhiruhitvÈ 
Ôhitena sakkÈ hoti gaÓhituÑ, evaÑ ÈlambanaÑ nissÈya tiriyato 
Ôhapitapatodo. YoggÈcariyoti assÈcariyo. Sveva assadamme sÈretÊti 
assadammasÈrathi. Yenicchakanti yena yena maggena icchati. 
Yadicchakanti yaÑ yaÑ gatiÑ icchati. SÈreyyÈti ujukaÑ purato peseyya. 
PaccÈsÈreyyÈti paÔinivatteyya. 

 Evameva khoti yathÈ hi so yoggÈcariyo yena yena maggena gamanaÑ 
icchati, taÑ taÑ assÈ ÈruÄhÈva honti. YÈya yÈya ca gatiyÈ icchati, sÈ sÈ gati 
gahitÈva hoti. RathaÑ pesetvÈ assÈ neva vÈretabbÈ na vijjhitabbÈ honti. 
KevalaÑ tesaÑ same bh|mibhÈge khuresu nimittaÑ ÔhapetvÈ gamanameva 
passitabbaÑ hoti. EvaÑ mayhampi tesu bhikkh|su punappunaÑ vattabbaÑ 
nÈhosi. IdaÑ karotha idaÑ mÈ karothÈti satuppÈdanamattameva kattabbaÑ 
hoti. Tehipi tÈvadeva kattabbaÑ katameva hoti, akattabbaÑ jahitameva. 
TasmÈti yasmÈ subbacÈ yuttayÈnapaÔibhÈgÈ hutvÈ satuppÈdanamatteneva 
pajahiÑsu, tasmÈ tumhepi pajahathÈti attho. ElaÓÉehÊti elaÓÉÈ kira 
sÈlad|sanÈ honti, tasmÈ evamÈha. VisodheyyÈti elaÓÉe ceva aÒÒÈ ca valliyo 
chinditvÈ bahi nÊharaÓena sodheyya. SujÈtÈti susaÓÔhitÈ. SammÈ 
parihareyyÈti mariyÈdaÑ bandhitvÈ udakÈsiÒcanenapi kÈlenakÈlaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 280 piÔÔhe. 
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m|lam|le khaÓanenapi1 valligumbÈdicchedanenapi kipillap|ÔakaharaÓenapi 
makkaÔakajÈlasukkhadaÓÉakaharaÓenapi sammÈ vaÉÉhetvÈ poseyya. 
Vuddhi-ÈdÊni vuttatthÈneva. 
 
 226. IdÈni akkhantiyÈ dosaÑ dassento bh|tapubbanti-ÈdimÈha. Tattha 
VedehikÈti VideharaÔÔhavÈsikassa dhÊtÈ. Atha vÈ vedoti paÒÒÈ vuccati, 
vedena Êhati iriyatÊti vedehikÈ, paÓÉitÈti attho. GahapatÈnÊti gharasÈminÊ. 
Kittisaddoti kittighoso. SoratÈti soraccena samannÈgatÈ. NivÈtÈti 
nivÈtavutti. UpasantÈti nibbutÈ. DakkhÈti 
bhattapacanasayanattharaÓadÊpujjalanÈdikammesu chekÈ. AnalasÈti 
uÔÔhÈhikÈ. SusaÑvihitakammantÈti suÔÔhu saÑvihitakammantÈ2. EkÈ analasÈ 
hoti, yaÑ yaÑ pana bhÈjanaÑ gaÓhÈti, taÑ taÑ bhindati vÈ chiddaÑ vÈ 
karoti, ayaÑ na tÈdisÈti dasseti. 

 DivÈ uÔÔhÈsÊti pÈtova kattabbÈni dhenuduhanÈdikammÈni akatvÈ uss|re 
uÔÔhitÈ. He je kÈÄÊti are kÈÄi. KiÑ je divÈ uÔÔhÈsÊti kiÑ te kiÒci aphÈsukaÑ 
atthi, kiÑ divÈ uÔÔhÈsÊti. No vata re kiÒcÊti are yadi te na kiÒci aphÈsukaÑ 
atthi, neva sÊsaÑ rujjhati, na piÔÔhi, atha kasmÈ pÈpi dÈsi3 divÈ uÔÔhÈsÊti 
kupitÈ anattamanÈ bhÈkuÔiÑ akÈsi. DivÈtaraÑ uÔÔhÈsÊti punadivase 
uss|rataraÑ uÔÔhÈsi. AnattamanavÈcanti are pÈpi dÈsi attano pamÈÓaÑ na 
jÈnÈsi, kiÑ aggiÑ sÊtoti maÒÒasi4, idÈni taÑ sikkhÈpessÈmÊti-ÈdÊni 
vadamÈnÈ kupitavacanaÑ nicchÈresi. 

 PaÔivisakÈnanti sÈmantagehavÈsÊnaÑ. UjjhÈpesÊti avajÈnÈpesi. CaÓÉÊti 
asoratÈ kibbisÈ. Iti yattakÈ guÓÈ, tato diguÓÈ dosÈ uppajjiÑsu. GuÓÈ nÈma 
saÓikaÑ saÓikaÑ Ègacchanti, dosÈ ekadivaseneva patthaÔÈ honti. 
Soratasoratoti ativiya sorato, sotÈpanno nu kho, sakadÈgÈmÊ anÈgÈmÊ arahÈ 
nu khoti vattabbataÑ Èpajjati. PhusantÊti phusantÈ ghaÔÔentÈ ÈpÈthaÑ 
Ègacchanti. 
______________________________________________________________ 
 1. M|lapalikhaÓanenapi (SÊ) 
 2. SuÔÔhapitakammantÈ (SÊ), suÔÔhu ÔhapitakammantÈ (SyÈ) 
 3. PÈpadÈsi (SyÈ) 4. SÊtoti maÒÒati (SÊ), atisÊtoti maÒÒasi (SyÈ) 

 



 MajjhimanikÈya 6 

 Atha bhikkhu soratoti veditabboti atha adhivÈsanakkhantiyaÑ Ôhito 
bhikkhu soratoti veditabbo. Yo cÊvara -pa- parikkhÈrahet|ti yo etÈni 
cÊvarÈdÊni paÓÊtapaÓÊtÈni labhanto pÈdaparikammapiÔÔhiparikammÈdÊni 
ekavacaneneva karoti. AlabhamÈnoti yathÈ pubbe labhati, evaÑ alabhanto. 
DhammaÒÒeva sakkarontoti dhammaÑyeva sakkÈraÑ sukatakÈraÑ karonto. 
GaruÑ karontoti garubhÈriyaÑ karonto. MÈnentoti manena piyaÑ karonto. 
P|jentoti paccayap|jÈya p|jento. ApacÈyamÈnoti dhammaÑyeva 
apacÈyamÈno apacitiÑ nÊcavuttiÑ dassento. 
 
 227. EvaÑ akkhantiyÈ dosaÑ dassetvÈ idÈni ye adhivÈsenti, te evaÑ 
adhivÈsentÊti paÒca vacanapathe dassento paÒcime bhikkhaveti-ÈdimÈha. 
Tattha kÈlenÈti yuttapattakÈlena. Bh|tenÈti satÈ vijjamÈnena. SaÓhenÈti 
sammaÔÔhena1. AtthasaÒhitenÈti atthanissitena kÈraÓanissitena. AkÈlenÈti-
ÈdÊni tesaÑyeva paÔipakkhavasena veditabbÈni. MettacittÈti 
uppannamettacittÈ hutvÈ. DosantarÈti duÔÔhacittÈ, abbhantare uppannadosÈ 
hutvÈ. TatrÈti tesu vacanapathesu. PharitvÈti adhimuccitvÈ. 
TadÈrammaÓaÒcÈti kathaÑ tadÈrammaÓaÑ sabbÈvantaÑ lokaÑ karoti? 
PaÒca vacanapathe gahetvÈ ÈgataÑ puggalaÑ mettacittassa ÈrammaÓaÑ 
katvÈ puna tasseva mettacittassa avasesasatte ÈrammaÓaÑ karonto 
sabbÈvantaÑ lokaÑ tadÈrammaÓaÑ karoti nÈma. TatrÈyaÑ vacanattho. 
TadÈrammaÓaÒcÈti tasseva mettacittassa ÈrammaÓaÑ katvÈ. SabbÈvantanti 
sabbasattavantaÑ. Lokanti sattalokaÑ. VipulenÈti anekasattÈrammaÓena. 
MahaggatenÈti mahaggatabh|mikena. AppamÈÓenÈti subhÈvitena. AverenÈti 
niddosena. AbyÈbajjhenÈti2 niddukkhena. PharitvÈ viharissÈmÈti evar|pena 
mettÈsahagatena cetasÈ taÒca puggalaÑ sabbaÑ ca lokaÑ tassa cittassa 
ÈrammaÓaÑ katvÈ adhimuccitvÈ viharissÈma. 
 
 228. IdÈni tadatthadÊpikaÑ upamaÑ Èharanto seyyathÈpÊti-ÈdimÈha. 
Tattha apathavinti nippathaviÑ karissÈmÊti attho. Tatra 
______________________________________________________________ 
 1. MaÔÔhena (SÊ, SyÈ) 2. AbyÈpajjhenÈti (SÊ, SyÈ) 
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tatrÈti tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne. VikireyyÈti pacchiyÈ paÑsuÑ uddharitvÈ 
bÊjÈni viya vikireyya. OÔÔhubheyyÈti kheÄaÑ pÈteyya. ApathaviÑ kareyyÈti 
evaÑ kÈyena ca vÈcÈya ca payogaÑ katvÈpi sakkuÓeyya apathaviÑ kÈtunti? 
GambhÊrÈti bahalattena dviyojanasatasahassÈni cattÈri ca nahutÈni 
gambhÊrÈ. AppameyyÈti tiriyaÑ pana aparicchinnÈ. Evameva khoti ettha 
idaÑ opammasaÑsandanaÑ–pathavÊ viya hi mettacittaÑ daÔÔhabbaÑ. 
KudÈlapiÔakaÑ gahetvÈ Ègatapuriso viya paÒca vacanapathe gahetvÈ 
Ègatapuggalo. YathÈ so kudÈlapiÔakena mahÈpathaviÑ apathaviÑ kÈtuÑ na 
sakkoti, evaÑ vo1 paÒca vacanapathe gahetvÈ Ègatapuggalo mettacittassa 
aÒÒathattaÑ kÈtuÑ na sakkhissatÊti. 
 
 229. Dutiya-upamÈyaÑ haliddinti yaÑkiÒci pÊtakavaÓÓaÑ. NÊlanti 
kaÑsanÊlaÑ vÈ palÈsanÊlaÑ vÈ. Ar|pÊti ar|po. Nanu ca dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ 
vÈ dvinnaÑ rukkhÈnaÑ vÈ dvinnaÑ seyyÈnaÑ vÈ dvinnaÑ selÈnaÑ vÈ 
antaraÑ paricchinnÈkÈsar|panti ÈgataÑ, kasmÈ idha ar|pÊti vuttoti. 
SanidassanabhÈvapaÔikkhepato. TenevÈha “anidassano”ti. TasmiÑ hi r|paÑ 
likhituÑ, r|papÈtubhÈvaÑ dassetuÑ na sakkÈ, tasmÈ “ar|pÊ”ti vutto. 
Anidassanoti dassanassa cakkhuviÒÒÈÓassa anÈpÈtho. UpamÈsaÑsandane 
panettha ÈkÈso viya mettacittaÑ, tulikapaÒcamÈ cattÈro ra~gajÈtÈ viya paÒca 
vacanapathÈ, tulikapaÒcame ra~ge gahetvÈ Ègatapuriso viya paÒca 
vacanapathe gahetvÈ Ègatapuggalo. YathÈ so tulikapaÒcamehi ra~gehi ÈkÈse 
r|papÈtubhÈvaÑ kÈtuÑ na sakkoti, evaÑ vo paÒca vacanapathe gahetvÈ 
Ègatapuggalo mettacittassa aÒÒathattaÑ katvÈ dosuppattiÑ dassetuÑ na 
sakkhissatÊti. 
 
 230. Tatiya-upamÈyaÑ Èdittanti pajjalitaÑ. GambhÊrÈ appameyyÈti 
imissÈ Ga~gÈya gambhÊraÔÔhÈnaÑ gÈvutampi atthi, aÉÉhayojanampi, 
yojanampi. PuthulaÑ panassÈ evar|paÑyeva, dÊghato pana 
paÒcayojanasatÈni, sÈ kathaÑ gambhÊrÈ appameyyÈti. Etena payogena 
parivattetvÈ uddhane udakaÑ viya tÈpetuÑ asakkuÓeyyato. ®hitodakaÑ 
pana kenaci upÈyena a~gulamattaÑ2 vÈ aÉÉha~gulamattaÑ3 vÈ evaÑ 
tÈpetuÑ sakkÈ bhaveyya, ayaÑ pana 
______________________________________________________________ 
 1. Te (Ka) 2. A~gulimattaÑ (Ka) 
 3. AÔÔha~gulamattaÑ (SyÈ), aÉÉha~gulimattaÑ (Ka) 
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na sakkÈ, tasmÈ evaÑ vuttaÑ. UpamÈsaÑsandane panettha Ga~gÈ viya 
mettacittaÑ, tiÓukkaÑ ÈdÈya Ègatapuriso viya paÒca vacanapathe gahetvÈ 
Ègatapuggalo. YathÈ so ÈdittÈya tiÓukkÈya Ga~gaÑ tÈpetuÑ na sakkoti, 
evaÑ vo paÒca vacanapathe gahetvÈ Ègatapuggalo mettacittassa aÒÒathattaÑ 
kÈtuÑ na sakkhissatÊti. 
 
 231. Catuttha-upamÈyaÑ biÄÈrabhastÈti biÄÈracammapasibbakÈ. 
SumadditÈti suÔÔhu madditÈ. SuparimadditÈti anto ca bahi ca samantato 
suparimadditÈ. T|linÊti simbalit|lalatÈt|lasamÈnÈ. ChinnasassarÈti 
chinnasassarasaddÈ. ChinnabhabbharÈti chinnabhabbharasaddÈ. 
UpamÈsaÑsandane panettha biÄÈrabhastÈ viya mettacittaÑ, kaÔÔhakaÔhalaÑ1 
ÈdÈya Ègatapuriso viya paÒca vacanapathe gahetvÈ Ègatapuggalo. YathÈ so 
kaÔÔhena vÈ kaÔhalena vÈ biÄÈrabhastaÑ sarasaraÑ bharabharaÑ saddaÑ 
kÈtuÑ na sakkoti, evaÑ vo paÒca vacanapathe gahetvÈ Ègatapuggalo 
mettacittassa aÒÒathattaÑ katvÈ dosÈnugatabhÈvaÑ kÈtuÑ na sakkhissatÊti. 
 
 232. OcarakÈti avacarakÈ heÔÔhÈcarakÈ, nÊcakammakÈrakÈti attho. Yo 
mano pad|seyyÈti yo bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ mano pad|seyya, taÑ 
kakacena okantanaÑ nÈdhivÈseyya. Na me so tena sÈsanakaroti so tena 
anadhivÈsanena mayhaÑ ovÈdakaro na hoti. Œpatti panettha natthi. 
 
 233. AÓuÑ vÈ th|laÑ vÈti appasÈvajjaÑ vÈ mahÈsÈvajjaÑ vÈ. YaÑ 
tumhe nÈdhivÈseyyÈthÈti yo tumhehi adhivÈsetabbo na bhaveyyÈti attho. No 
hetaÑ bhanteti bhante anadhivÈsetabbaÑ nÈma vacanapathaÑ na passÈmÈti 
adhippÈyo. DÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti iti BhagavÈ arahattena k|ÔaÑ 
gaÓhanto yathÈnusandhinÈ desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

Kakac|pamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÔÔhakathalaÑ (SyÈ, Ka) 
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2. Alagadd|pamasuttavaÓÓanÈ 

 234. EvaÑ me sutanti Alagadd|pamas|ttaÑ. Tattha gaddhe 
bÈdhayiÑs|ti gaddhabÈdhino, gaddhabÈdhino pubbapurisÈ assÈti 
gaddhabÈdhipubbo, tassa gaddhabÈdhipubbassa, 
gijjhaghÈtakakulappasutassÈti attho. SaggamokkhÈnaÑ antarÈyaÑ karontÊti 
antarÈyikÈ. Te kammakilesavipÈka-upavÈda-ÈÓÈvÊtikkamavasena 
paÒcavidhÈ. Tattha paÒcÈnantariyadhammÈ kammantarÈyikÈ nÈma. TathÈ 
bhikkhunÊd|sakakammaÑ, taÑ pana mokkhasseva antarÈyaÑ karoti, na 
saggassa. NiyatamicchÈdiÔÔhidhammÈ kilesantarÈyikÈ nÈma. 
PaÓÉakatiracchÈnagata-ubhatobyaÒjanakÈnaÑ paÔisandhidhammÈ 
vipÈkantarÈyikÈ nÈma. Ariy|pavÈdadhammÈ upavÈdantarÈyikÈ nÈma, te 
pana yÈva ariye na khamÈpenti, tÈvadeva, na tato paraÑ. SaÒcicca vÊtikkantÈ 
satta ÈpattikkhandhÈ ÈÓÈvÊtikkamantarÈyikÈ nÈma, tepi yÈva bhikkhubhÈvaÑ 
vÈ paÔijÈnÈti na vuÔÔhÈti vÈ na deseti vÈ, tÈvadeva, na tato paraÑ. 

 TatrÈyaÑ bhikkhu bahussuto dhammakathiko sesantarÈyike jÈnÈti, 
vinaye pana akovidattÈ paÓÓattivÊtikkamantarÈyike na jÈnÈti, tasmÈ rahogato 
evaÑ cintesi–ime ÈgÈrikÈ paÒca kÈmaguÓe paribhuÒjantÈ sotÈpannÈpi 
sakadÈgÈminopi anÈgÈminopi honti1, bhikkh|pi manÈpikÈni 
cakkhuviÒÒeyyÈni r|pÈni passanti -pa- kÈyaviÒÒeyye phoÔÔhabbe phusanti, 
mudukÈni attharaÓapÈvuraÓÈdÊni paribhuÒjanti, etaÑ sabbaÑ vaÔÔati. KasmÈ 
itthÊnaÑyeva r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbÈ na vaÔÔanti, etepi vaÔÔantÊti. 
EvaÑ rasena rasaÑ saÑsandetvÈ sacchandarÈgaparibhogaÒca 
nicchandarÈgaparibhogaÒca ekaÑ katvÈ th|lavÈkehi saddhiÑ 
atisukhumasuttaÑ upanento2 viya, sÈsapena saddhiÑ SineruÑ 
upasaÑharanto viya, pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppÈdetvÈ “kiÑ BhagavatÈ 
mahÈsamuddaÑ bandhantena viya mahatÈ ussÈhena paÔhamapÈrÈjikaÑ 
paÒÒattaÑ, natthi ettha doso”ti sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ paÔivirujjhanto 
vesÈrajjaÒÈÓaÑ paÔibÈhanto ariyamagge khÈÓukaÓÔakÈdÊni pakkhipanto 
methunadhamme doso natthÊti Jinassa ÈÓÈcakke pahÈraÑ adÈsi. TenÈha 
“tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti-Èdi. 
______________________________________________________________ 
 1. SakadÈgÈminopi honti (SÊ) 2. GhaÔento (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ byÈ khoti evaÑ viya kho. SamanuyuÒjantÊti-ÈdÊsu kiÑladdhiko 
tvaÑ, laddhiÑ vadehÊti pucchamÈnÈ samanuyuÒjanti nÈma. DiÔÔhiÑ 
patiÔÔhÈpentÈ samanuggÈhanti nÈma. Kena kÈraÓena evaÑ vadasÊti kÈraÓaÑ 
pucchantÈ samanubhÈsanti nÈma. AÔÔhika~kal|pamÈti-ÈdÊsu1 

aÔÔhika~kal|pamÈ appassÈdaÔÔhena. MaÑsapes|pamÈ bahusÈdhÈraÓaÔÔhena. 
TiÓukk|pamÈ anudahanaÔÔhena. A~gÈrakÈs|pamÈ mahÈbhitÈpanaÔÔhena. 
Supinak|pamÈ ittarapaccupaÔÔhÈnaÔÔhena. YÈcitak|pamÈ tÈvakÈlikaÔÔhena. 
Rukkhaphal|pamÈ sabba~gapacca~gapalibhaÒjanaÔÔhena1. Asis|n|pamÈ 
adhikuÔÔanaÔÔhena2. Sattis|l|pamÈ vinivijjhanaÔÔhena. Sappasir|pamÈ 
sÈsa~kasappaÔibhayaÔÔhena3. ThÈmasÈti diÔÔhithÈmena. ParÈmÈsÈti 
diÔÔhiparÈmÈsena. Abhinivissa voharatÊti adhiÔÔhahitvÈ voharati dÊpeti vÈ. 
 
 235. Yato kho te bhikkh|ti yadÈ te bhikkh|. EvaÑ byÈ kho ahaÑ 
bhante BhagavatÈti idaÑ esa attano ajjhÈsayena natthÊti vattukÈmopi 
Bhagavato ÈnubhÈvena sampaÔicchati, BuddhÈnaÑ kira sammukhÈ dve kathÈ 
kathetuÑ samattho nÈma natthi. 
 
 236. Kassa kho nÈma tvaÑ moghapurisÈti tvaÑ moghapurisa kassa 
khattiyassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ vessassa vÈ suddassa vÈ gahaÔÔhassa vÈ 
pabbajitassa vÈ devassa vÈ manussassa vÈ mayÈ evaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈsi. Atha kho BhagavÈ bhikkh| ÈmantesÊti ayaÑ pÈÔiyekko anusandhi. 
AriÔÔho kira cintesi “BhagavÈ maÑ moghapurisoti vadati, na kho pana 
moghapurisÈti vuttamattakena maggaphalÈnaÑ upanissayo na hoti. 
Upasenampi hi Va~gantaputtaÑ ‘atilahuÑ kho tvaÑ moghapurisa bÈhullÈya 
Èvatto’ti4 BhagavÈ moghapurisavÈdena ovadi, thero aparabhÈge ghaÔento 
vÈyamanto cha abhiÒÒÈ sacchÈkÈsi. Ahampi tathÈr|paÑ vÊriyaÑ 
paggaÓhitvÈ maggaphalÈni nibbattessÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ bandhanÈ 
pavuttassa paÓÉupalÈsassa viya aviruÄhibhÈvaÑ dassento imaÑ desanaÑ 
Èrabhi. 
______________________________________________________________ 
 1-1. Ma 2. 27, 30 piÔÔhesu vitthÈro. 2. Ma 1. 198 piÔÔhe. 
 3. Khu 7. 5, 6 MahÈniddesepi. 4. Vi 3. 74 piÔÔhe. 
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 UsmÊkatopÊti bhikkhave tumhe kinti maÒÒatha, ayaÑ AriÔÔho 
evaÑladdhiko sabbaÒÒutaÒÒÈÓena paÔivirujjhitvÈ vesÈrajjaÒÈÓaÑ paÔibÈhitvÈ 
TathÈgatassa ÈÓÈcakke pahÈraÑ dadamÈno api nu imasmiÑ dhammavinaye 
usmÊkatopi. YathÈ nibbutepi mahante aggikkhandhe khajjupanakamattÈpi 
aggipapaÔikÈ hotiyeva, yaÑ nissÈya puna mahÈ-aggikkhandho bhaveyya, 
kiÑ nu kho evaÑ imassa appamattikÈpi ÒÈÓusmÈ atthi, yaÑ nissÈya 
vÈyamanto maggaphalÈni nibbatteyyÈti. No hetaÑ bhanteti bhante 
evaÑladdhikassa kuto evar|pÈ ÒÈÓusmÈti maggaphalÈnaÑ 
paccayasamatthÈya ÒÈÓusmÈya usmÊkatabhÈvaÑ paÔikkhipantÈ vadanti. 
Ma~kubh|toti nittejabh|to. Pattakkhandhoti patitakkhandho. AppaÔibhÈnoti 
kiÒci paÔibhÈnaÑ apassanto bhinnapaÔibhÈno1 evar|pampi nÈma 
niyyÈnikasÈsanaÑ labhitvÈ aviruÄhidhammo kiramhi samugghÈtitapaccayo 
jÈtoti attano abhabbataÑ paccavekkhanto pÈda~guÔÔhakena bh|miÑ 
khaÓamÈno nisÊdi. 

 PaÒÒÈyissasi khoti ayampi pÈÔiyekko anusandhi. AriÔÔho kira cintesi 
“BhagavÈ mayhaÑ maggaphalÈnaÑ upanissayo pacchinnoti vadati, na kho 
pana BuddhÈ sa-upanissayÈnaÑyeva dhammaÑ desenti, anupanissayÈnampi 
desenti, ahaÑ Satthu santikÈ SugatovÈdaÑ labhitvÈ attano sampatt|pagaÑ 
kusalaÑ karissÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ ovÈdaÑ2 paÔipassambhento 
“paÒÒÈyissasÊ”ti-ÈdimÈha. Tassattho, tvaÑyeva moghapurisa iminÈ 
pÈpakena diÔÔhigatena nirayÈdÊsu paÒÒÈyissasi, mama santikÈ tuyhaÑ 
SugatovÈdo nÈma natthi, na me tayÈ attho, idhÈhaÑ bhikkh| 
paÔipucchissÈmÊti. 
 
 237. Atha kho BhagavÈti ayampi pÈÔiyekko anusandhi. ImasmiÑ hi 
ÔhÈne BhagavÈ parisaÑ sodheti, AriÔÔhaÑ gaÓato nissÈreti. Sace hi 
parisagatÈnaÑ kassaci evaÑ bhaveyya “ayaÑ AriÔÔho BhagavatÈ akathitaÑ 
kathetuÑ kiÑ sakkhissati, kacci nu kho parisamajjhe BhagavatÈ kathÈya 
samÈraddhÈya sahasÈ kathitan”ti. EvaÑ kathitaÑ pana na AriÔÔhova suÓÈti, 
aÒÒenapi sutaÑ bhavissati. AthÈpissa siyÈ “yathÈ SatthÈ AriÔÔhaÑ 
niggaÓhÈti, mampi evaÑ niggaÓheyyÈti sutvÈpi tuÓhÊbhÈvaÑ ÈpajjeyyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ChinnapaÔibhÈno (SÊ, SyÈ) 2. SatthÈ ovÈdaÑ (SÊ), BhagavÈ etaÑ vÈdaÑ (Ka) 
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TaÑ sabbaÑ na karissantÊ”ti. MayÈpi na kathitaÑ, aÒÒena sutampi natthÊti 
“tumhepime bhikkhave”ti-ÈdinÈ parisÈya laddhiÑ sodheti. ParisÈya pana 
laddhisodhaneneva AriÔÔho gaÓato1 nissÈrito nÈma hoti. 

 IdÈni AriÔÔhassa laddhiÑ pakÈsento so vata bhikkhaveti-ÈdimÈha. 
Tattha aÒÒatreva kÈmehÊti-ÈdÊsu yo so bhikkhave bhikkhu “te paÔisevato 
nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti evaÑladdhiko, so vata kilesakÈmehi ceva 
kilesakÈmasampayuttehi saÒÒÈvitakkehi ca aÒÒatra, ete dhamme pahÈya, 
vinÈ etehi dhammehi, vatthukÈme paÔisevissati, methunasamÈcÈraÑ 
samÈcarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, idaÑ kÈraÓaÑ nÈma natthi, 
aÔÔhÈnametaÑ anavakÈsoti. 
 
 238. EvaÑ BhagavÈ ayaÑ AriÔÔho yathÈ nÈma rajako sugandhÈnipi 
duggandhÈnipi jiÓÓÈnipi navÈnipi suddhÈnipi asuddhÈnipi vatthÈni ekato 
bhaÓÉikaÑ karoti, evameva bhikkh|naÑ 
nicchandarÈgapaÓÊtacÊvarÈdiparibhogaÒca anibaddhasÊlÈnaÑ gahaÔÔhÈnaÑ 
antarÈyakaraÑ sacchandarÈgaparibhogaÒca nibaddhasÊlÈnaÑ bhikkh|naÑ 
ÈvaraÓakaraÑ sacchandarÈgaparibhogaÒca sabbaÑ ekasadisaÑ karotÊti 
AriÔÔhassa laddhiÑ pakÈsetvÈ idÈni duggahitÈya pariyattiyÈ dosaÑ dassento 
idha bhikkhave ekacceti-ÈdimÈha. Tattha pariyÈpuÓantÊti uggaÓhanti. 
Suttanti-ÈdÊsu Ubhatovibha~ganiddesakhandhakaparivÈrÈ, SuttanipÈte 
Ma~galasuttaratanasuttanÈlakasuttatuvaÔÔakasuttÈni, aÒÒampi ca 
suttanÈmakaÑ TathÈgatavacanaÑ Suttanti veditabbaÑ. Sabbampi 
sagÈthakaÑ suttaÑ Geyyanti veditabbaÑ, visesena SaÑyuttake sakalopi 
sagÈthÈvaggo. SakalaÑ AbhidhammapiÔakaÑ, niggÈthakaÑ suttaÑ, yaÑ ca 
aÒÒampi aÔÔhahi a~gehi asa~gahitaÑ BuddhavacanaÑ, taÑ VeyyÈkaraÓanti 
veditabbaÑ. DhammapadaÑ, TheragÈthÈ, TherigÈthÈ, SuttanipÈte 
nosuttanÈmikÈ suddhikagÈthÈ ca GÈthÈti veditabbÈ. 
SomanassaÒÈÓamayikagÈthÈpaÔisaÑyuttÈ dve-asÊtisuttantÈ UdÈnanti 
veditabbÈ. “VuttaÒhetaÑ2 BhagavatÈ”ti-ÈdinayappavattÈ3 
DasuttarasatasuttantÈ Itivuttakanti veditabbÈ. ApaÓÓakajÈtakÈdÊni 
paÓÓÈsÈdhikÈni paÒcajÈtakasatÈni JÈtakanti veditabbÈni. “CattÈrome 
bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande”ti-ÈdinayappavattÈ4 sabbepi 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavatÈ (Ka) 2. VuttamidaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. Khu 1. 195 piÔÔhe. 4. AÑ 1. 448 piÔÔhe. 
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acchariya-abbhutadhammappaÔisaÑyuttÈ suttantÈ Abbhutadhammanti 
veditabbÈ. C|Äavedalla MahÈvedalla sammÈdiÔÔhi sakkapaÒha 
sa~khÈrabhÈjaniyamahÈpuÓÓamasuttÈdayo sabbepi vedaÒca tuÔÔhiÒca laddhÈ 
laddhÈ pucchitasuttantÈ Vedallanti veditabbÈ. 

 AtthaÑ na upaparikkhantÊti atthatthaÑ1 kÈraÓatthaÑ na passanti2 na 
pariggaÓhanti. Anupaparikkhatanti anupaparikkhantÈnaÑ. Na nijjhÈnaÑ 
khamantÊti na upaÔÔhahanti na ÈpÈthaÑ Ègacchanti, imasmiÑ ÔhÈne sÊlaÑ 
samÈdhi vissanÈ maggo phalaÑ vaÔÔaÑ vivaÔÔaÑ kathitanti evaÑ jÈnituÑ na 
sakkÈ hontÊti attho. Te upÈrambhÈnisaÑsÈ cevÈti te paresaÑ vÈde 
dosÈropanÈnisaÑsÈ hutvÈ pariyÈpuÓantÊti attho. ItivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ 
cÈti evaÑ vÈdapamokkhÈnisaÑsÈ, parehi sakavÈde dose Èropite taÑ dosaÑ 
evaÑ3 mocessÈmÈti iminÈva kÈraÓena pariyÈpuÓantÊti attho. TaÑ cassa 
atthaÑ nÈnubhontÊti yassa ca maggassa vÈ phalassa vÈ atthÈya kulaputtÈ 
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, taÒcassa dhammassa atthaÑ ete duggahitaggÈhino 
nÈnubhonti. Apica parassa vÈde upÈrambhaÑ ÈropetuÑ attano vÈdaÑ 
mocetuÑ asakkontÈpi taÒca atthaÑ nÈnubhontiyeva. 
 
 239. Alagaddatthikoti Èsivisa-atthiko. Gadoti hi visassa nÈmaÑ, taÑ 
tassa alaÑ paripuÓÓaÑ atthÊti alagaddo. Bhogeti sarÊre. Idha pana 
bhikkhave ekacce kulaputtÈ dhammaÑ pariyÈpuÓantÊti 
nittharaÓapariyattivasena uggaÓhanti. Tisso hi pariyattiyo alagaddapariyatti 
nittharaÓapariyatti bhaÓÉÈgÈrikapariyattÊti. 

 Tattha yo BuddhavacanaÑ uggahetvÈ evaÑ cÊvarÈdÊni vÈ labhissÈmi, 
catuparisamajjhe vÈ maÑ jÈnissantÊti lÈbhasakkÈrahetu pariyÈpuÓÈti, tassa 
sÈ pariyatti alagaddapariyatti nÈma. EvaÑ pariyÈpuÓato hi BuddhavacanaÑ 
apariyÈpuÓitvÈ niddokkamanaÑ varataraÑ. 

 Yo pana BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ sÊlassa ÈgataÔÔhÈne sÊlaÑ p|retvÈ 
samÈdhissa ÈgataÔÔhÈne samÈdhigabbhaÑ gaÓhÈpetvÈ vipassanÈya 
ÈgataÔÔhÈne vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ maggaphalÈnaÑ ÈgataÔÔhÈne maggaÑ 
bhÈvessÈmi 
______________________________________________________________ 
 1. SuttatthaÑ (SyÈ) 2. Na tulayanti (SÊ) 3. EvaÒca evaÒca (SÊ) 
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phalaÑ sacchikarissÈmÊti uggaÓhÈti, tassa sÈ pariyatti nittharaÓapariyatti 
nÈma hoti. 

 KhÊÓÈsavassa pana pariyatti bhaÓÉÈgÈrikapariyatti nÈma. Tassa hi 
apariÒÒÈtaÑ appahÊnaÑ abhÈvitaÑ asacchikataÑ vÈ natthi, so hi 
pariÒÒÈtakkhandho pahÊnakileso bhÈvitamaggo sacchikataphalo, tasmÈ 
BuddhavacanaÑ pariyÈpuÓanto tantidhÈrako paveÓipÈlako 
vaÑsÈnurakkhakova hutvÈ uggaÓhÈti, itissa sÈ pariyatti 
bhaÓÉÈgÈrikapariyatti nÈma hoti. 

 Yo pana puthujjano chÈtabhayÈdÊsu ganthadharesu ekasmiÑ ÔhÈne 
vasituÑ asakkontesu sayaÑ bhikkhÈcÈrena akilamamÈno atimadhuraÑ 
BuddhavacanaÑ mÈ nassatu, tantiÑ dhÈressÈmi, vaÑsaÑ ÔhapessÈmi, 
paveÓiÑ pÈlessÈmÊti pariyÈpuÓÈti, tassa pariyatti bhaÓÉÈgÈrikapariyatti hoti, 
na hotÊti. Na hoti. KasmÈ? Na attano ÔhÈne ÔhatvÈ pariyÈputattÈ. 
Puthujjanassa hi pariyatti nÈma alagaddÈ vÈ hoti nittharaÓÈ vÈ, sattannaÑ 
sekkhÈnaÑ nittharaÓÈva, khÊÓÈsavassa bhaÓÉÈgÈrikapariyattiyeva. ImasmiÑ 
pana ÔhÈne nittharaÓapariyatti adhippetÈ. 

 NijjhÈnaÑ khamantÊti sÊlÈdÊnaÑ ÈgataÔÔhÈnesu idha sÊlaÑ kathitaÑ, 
idha samÈdhi, idha vipassanÈ, idha maggo, idha phalaÑ, idha vaÔÔaÑ, idha 
vivaÔÔanti ÈpÈthaÑ Ègacchanti. TaÒcassa atthaÑ anubhontÊti yesaÑ 
maggaphalÈnaÑ atthÈya pariyÈpuÓanti. SuggahitapariyattiÑ nissÈya 
maggaÑ bhÈvetvÈ phalaÑ sacchikarontÈ taÒcassa dhammassa atthaÑ 
anubhavanti. ParavÈde upÈrambhaÑ ÈropetuÑ sakkontÈpi1 sakavÈde 
ÈropitaÑ dosaÑ icchiticchitaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ mocetuÑ sakkontÈpi1 
anubhontiyeva. DÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattantÊti sÊlÈdÊnaÑ 
ÈgataÔÔhÈne sÊlÈdÊni p|rentÈnampi, paresaÑ vÈde sahadhammena 
upÈrambhaÑ ÈropentÈnampi, sakavÈdato dosaÑ harantÈnampi, arahattaÑ 
patvÈ parisamajjhe dhammaÑ desetvÈ dhammadesanÈya pasannehi upanÊte 
cattÈro paccaye paribhuÒcantÈnampi dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 
saÑvattanti. 
______________________________________________________________ 
 1. AsakkontÈpi (SyÈ) 
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 EvaÑ suggahite Buddhavacane ÈnisaÑsaÑ dassetvÈ idÈni tattheva 
niyojento tasmÈtiha bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha tasmÈti yasmÈ 
duggahitapariyatti duggahita-alagaddo viya dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya 
saÑvattati, suggahitapariyatti suggahita-alagaddo viya dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya saÑvattati, tasmÈti attho. TathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti tatheva naÑ 
dhÈreyyÈtha, teneva atthena gaÓheyyÈtha. Ye vÈ panÈssu viyattÈ bhikkh|ti 
ye vÈ pana aÒÒe SÈriputtamoggallÈnamahÈkassapamahÈkaccÈnÈdikÈ byattÈ 
paÓÉitÈ bhikkh| assu, te pucchitabbÈ. AriÔÔhena viya pana mama sÈsane na 
kalalaÑ vÈ kacavaraÑ vÈ pakkhipitabbaÑ. 
 
 240. Kull|pamanti kullasadisaÑ. NittharaÓatthÈyÈti 
caturoghanittharaÓatthÈya. UdakaÓÓavanti yaÒhi udakaÑ gambhÊraÑ, na 
puthulaÑ. PuthulaÑ vÈ pana na gambhÊraÑ, na taÑ aÓÓavoti vuccati. YaÑ 
pana gambhÊraÑ ceva puthulaÑ ca, taÑ aÓÓavoti vuccati. TasmÈ mahantaÑ 
udakaÓÓavanti mahantaÑ puthulaÑ gambhÊraÑ udakanti ayamettha attho. 
SÈsa~kaÑ nÈma yattha corÈnaÑ nivutthokÈso dissati. ®hitokÈso, 
nisinnokÈso, nipannokÈso dissati. SappaÔibhayaÑ nÈma yattha corehi 
manussÈ hatÈ dissanti, viluttÈ dissanti, ÈkoÔitÈ dissanti. Uttaraset|ti 
udakaÓÓavassa upari baddho setu. KullaÑ bandhitvÈti kullo nÈma 
taraÓatthÈya kalÈpaÑ katvÈ baddho. PattharitvÈ baddhÈ pana padaracÈÔi-
Èdayo1 uÄumpoti vuccanti. UccÈretvÈti ÔhapetvÈ. KiccakÈrÊti pattakÈrÊ2 
yuttakÈrÊ, patir|pakÈrÊti attho. DhammÈpi vo pahÈtabbÈti ettha dhammÈti 
samathavipassanÈ. BhagavÈ hi samathepi chandarÈgaÑ pajahÈpesi, 
vipassanÈyapi. Samathe chandarÈgaÑ kattha pajahÈpesi? “Iti kho UdÈyi 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanassapi pahÈnaÑ vadÈmi, passasi no tvaÑ UdÈyi taÑ 
saÑyojanaÑ aÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ, yassÈhaÑ no pahÈnaÑ vadÈmÊ”ti3 ettha 
samathe chandarÈgaÑ pajahÈpesi. “ImaÑ ce tumhe bhikkhave diÔÔhiÑ evaÑ 
parisuddhaÑ evaÑ pariyodÈtaÑ na allÊyetha na kelÈyetha na dhanÈyethÈ”ti4 
ettha vipassanÈya chandarÈgaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÈrucÈÔi-Èdayo (SyÈ) 2. KattabbakÈrÊ (SÊ) 
 3. Ma 2. 119 piÔÔhe. 4. Ma 1. 327 piÔÔhe. 
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pajahÈpesi. Idha pana ubhayattha pajahÈpento “dhammÈpi vo pahÈtabbÈ, 
pageva adhammÈ”ti Èha. 

 TatrÈyaÑ adhippÈyo–bhikkhave ahaÑ evar|pesu santappaÓÊtesu 
dhammesu chandarÈgappahÈnaÑ vadÈmi, kiÑ pana imasmiÑ asaddhamme 
gÈmadhamme vasaladhamme duÔÔhulle odakantike, yattha ayaÑ AriÔÔho 
moghapuriso niddosasaÒÒÊ paÒcasu kÈmaguÓesu chandarÈgaÑ nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈti vadati, AriÔÔhena viya na tumhehi mayhaÑ sÈsane kalalaÑ vÈ 
kacavaraÑ vÈ pakkhipitabbanti evaÑ BhagavÈ iminÈpi ovÈdena 
AriÔÔhaÑyeva niggaÓhÈti. 
 
 241. IdÈni yo paÒcasu khandhesu tividhaggÈhavasena ahaÑ mamanti 
gaÓhÈti, so mayhaÑ sÈsane ayaÑ AriÔÔho viya kalalaÑ kacavaraÑ 
pakkhipatÊti dassento chayimÈni bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha 
diÔÔhiÔÔhÈnÈnÊti diÔÔhipi diÔÔhiÔÔhÈnaÑ, diÔÔhiyÈ ÈrammaÓampi diÔÔhiÔÔhÈnaÑ, 
diÔÔhiyÈ paccayopi. R|paÑ etaÑ mamÈti-ÈdÊsu etaÑ mamÈti taÓhÈggÈho. 
EsohamasmÊti mÈnaggÈho. Eso me attÈti diÔÔhiggÈho. EvaÑ r|pÈrammaÓÈ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhiyo kathitÈ honti. R|paÑ pana attÈti na vattabbaÑ. 
VedanÈdÊsupi eseva nayo. DiÔÔhaÑ r|pÈyatanaÑ, sutaÑ saddÈyatanaÑ, 
mutaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ, taÒhi patvÈ 
gahetabbato mutanti vuttaÑ. AvasesÈni sattÈyatanÈni viÒÒÈtaÑ nÈma. 
Pattanti pariyesitvÈ vÈ apariyesitvÈ vÈ pattaÑ. Pariyesitanti pattaÑ vÈ 
appattaÑ vÈ pariyesitaÑ. AnuvicaritaÑ manasÈti cittena anusaÑcaritaÑ. 
LokasmiÑ hi pariyesitvÈ pattampi atthi, pariyesitvÈ nopattampi. 
ApariyesitvÈ pattampi atthi, apariyesitvÈ nopattampi. Tattha pariyesitvÈ 
pattaÑ pattaÑ nÈma. PariyesitvÈ nopattaÑ pariyesitaÑ nÈma. ApariyesitvÈ 
pattaÒca, apariyesitvÈ nopattaÒca manasÈnuvicaritaÑ nÈma. 

 Atha vÈ pariyesitvÈ pattampi apariyesitvÈ pattampi pattaÔÔhena pattaÑ 
nÈma. PariyesitvÈ nopattaÑ pariyesitaÑ nÈma. ApariyesitvÈ nopattaÑ 
manasÈnuvicaritaÑ nÈma. SabbaÑ vÈ etaÑ manasÈ anuvicaritattÈ 
manasÈnuvicaritaÑ nÈma. IminÈ viÒÒÈÓÈrammaÓÈ taÓhÈmÈnadiÔÔhiyo 
kathitÈ, desanÈvilÈsena heÔÔhÈ diÔÔhÈdi-ÈrammaÓavasena viÒÒÈÓaÑ 
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dassitaÑ. Yampi taÑ diÔÔhiÔÔhÈnanti yampi etaÑ so lokoti-ÈdinÈ nayena 
pavattaÑ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ. 

 So loko so attÈti yÈ esÈ1 “r|paÑ attato samanupassatÊ”ti-ÈdinÈ nayena 
pavattÈ diÔÔhi loko ca attÈ cÈti gaÓhÈti, taÑ sandhÈya vuttaÑ. So pecca 
bhavissÈmÊti so ahaÑ paralokaÑ gantvÈ nicco bhavissÈmi, dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo bhavissÈmi, SinerumahÈpathavÊmahÈsamuddÈdÊhi 
sassatÊhi samaÑ tatheva ÔhassÈmi. Tampi etaÑ mamÈti tampi dassanaÑ 
etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈti samanupassati. IminÈ 
diÔÔhÈrammaÓÈ taÓhÈmÈnadiÔÔhiyo kathitÈ. VipassanÈya paÔivipassanÈkÈle 
viya pacchimadiÔÔhiyÈ purimadiÔÔhiggahaÓakÈle evaÑ hoti. 

 Sukkapakkhe r|paÑ netaÑ mamÈti r|pe taÓhÈmÈnadiÔÔhiggÈhÈ 
paÔikkhittÈ. VedanÈdÊsupi eseva nayo. SamanupassatÊti imassa pana padassa 
taÓhÈsamanupassanÈ mÈnasamanupassanÈ diÔÔhisamanupassanÈ 
ÒÈÓasamanupassanÈti catasso samanupassanÈti attho. TÈ kaÓhapakkhe 
tissannaÑ samanupassanÈnaÑ, sukkapakkhe ÒÈÓasamanupassanÈya vasena 
veditabbÈ. Asati na paritassatÊti avijjamÈne bhayaparitassanÈya 
taÓhÈparitassanÈya vÈ na paritassati. IminÈ BhagavÈ ajjhattakkhandhavinÈse 
aparitassamÈnaÑ khÊÓÈsavaÑ dassento desanaÑ matthakaÑ pÈpesi. 
 
 242. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkh|ti evaÑ BhagavatÈ vutte aÒÒataro 
anusandhikusalo bhikkhu “BhagavatÈ ajjhattakkhandhavinÈse aparitassantaÑ 
khÊÓÈsavaÑ dassetvÈ desanÈ niÔÔhÈpitÈ, ajjhattaÑ aparitassante kho pana sati 
ajjhattaÑ paritassakena bahiddhÈ parikkhÈravinÈse paritassakena 
aparitassakena cÈpi bhavitabbaÑ, iti imehi cat|hi kÈraÓehi ayaÑ paÒho 
pucchitabbo”ti cintetvÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ aÒjaliÑ paggayha 
BhagavantaÑ etadavoca. BahiddhÈ asatÊti bahiddhÈ parikkhÈravinÈse. Ahu 
vata meti ahosi vata me bhaddakaÑ yÈnaÑ vÈhanaÑ hiraÒÒaÑ suvaÓÓanti 
attho. TaÑ vata me natthÊti taÑ vata idÈni mayhaÑ natthi, rÈj|hi vÈ corehi 
vÈ haÔaÑ2, agginÈ vÈ daÉÉhaÑ, udakena vÈ vuÄhaÑ, 
______________________________________________________________ 
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paribhogena vÈ jiÓÓaÑ. SiyÈ vata meti bhaveyya vata mayhaÑ yÈnaÑ 
vÈhanaÑ hiraÒÒaÑ suvaÓÓaÑ sÈli vÊhi yavo godhumo. TaÑ vatÈhaÑ na 
labhÈmÊti tamahaÑ alabhamÈno tadanucchavikaÑ kammaÑ akatvÈ 
nisinnattÈ idÈni na labhÈmÊti socati, ayaÑ agÈriyasocanÈ, anagÈriyassa 
pattacÊvarÈdÊnaÑ vasena veditabbÈ. 

 AparitassanÈvÈre na evaÑ hotÊti yehi kilesehi evaÑ bhaveyya, tesaÑ 
pahÊnattÈ na evaÑ hoti. 
DiÔÔhiÔÔhÈnÈdhiÔÔhÈnapariyuÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈnanti diÔÔhÊnaÒca 
diÔÔhiÔÔhÈnÈnaÒca diÔÔhÈdhiÔÔhÈnÈnaÒca diÔÔhipariyuÔÔhÈnÈnaÒca 
abhinivesÈnusayÈnaÒca. Sabbasa~khÈrasamathÈyÈti nibbÈnatthÈya. 
NibbÈnaÑ hi Ègamma sabbasa~khÈra-iÒjitÈni sabbasa~khÈracalanÈni 
sabbasa~khÈravipphanditÈni sammanti v|pasammanti, tasmÈ taÑ 
“sabbasa~khÈrasamatho”ti vuccati. Tadeva ca Ègamma khandh|padhi 
kiles|padhi abhisa~khÈr|padhi paÒcakÈmaguÓ|padhÊti ime upadhayo 
paÔinissajjiyanti, taÓhÈ khÊyati virajjati nirujjhati, tasmÈ taÑ 
“sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho”ti vuccati. 
NibbÈnÈyÈti ayaÑ panassa sar|paniddeso, iti sabbeheva imehi padehi 
nibbÈnassa sacchikiriyatthÈya dhammaÑ desentassÈti ayamattho dÊpito. 
TassevaÑ hotÊti tassa diÔÔhigatikassa ucchijjissÈmi nÈmassu, vinassissÈmi 
nÈmassu, nÈssu nÈma bhavissÈmÊti evaÑ hoti. DiÔÔhigatikassa hi 
tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ suÒÒatÈpaÔisaÑyuttaÑ katvÈ desiyamÈnaÑ dhammaÑ 
suÓantassa tÈso uppajjati. VuttaÑ hetaÑ1 “tÈso heso bhikkhave asutavato 
puthujjanassa no cassaÑ, no ca me siyÈ”ti2. 
 
 243. EttÈvatÈ bahiddhÈparikkhÈravinÈse tassanakassa ca notassanakassa 
ca ajjhattakkhandhavinÈse tassanakassa ca notassanakassa cÈti imesaÑ 
vasena catukkoÔikÈ suÒÒatÈ kathitÈ. IdÈni bahiddhÈ parikkhÈraÑ pariggahaÑ 
nÈma katvÈ, vÊsativatthukaÑ sakkÈyadiÔÔhiÑ attavÈdupÈdÈnaÑ nÈma katvÈ, 
sakkÈyadiÔÔhipamukhÈ dvÈsaÔÔhi diÔÔhiyo diÔÔhinissayaÑ nÈma katvÈ 
tikoÔikaÑ suÒÒataÑ dassetuÑ taÑ bhikkhave pariggahanti-ÈdimÈha. Tattha 
pariggahanti bahiddhÈ parikkhÈraÑ. PariggaÓheyyÈthÈti yathÈ viÒÒ| 
manusso 
______________________________________________________________ 
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pariggaÓheyya. Ahampi kho taÑ bhikkhaveti bhikkhave tumhepi na 
passatha, ahampi na passÈmi, iti evar|po pariggaho natthÊti dasseti. EvaÑ 
sabbattha attho veditabbo. 
 
 244. EvaÑ tikoÔikaÑ suÒÒataÑ dassetvÈ idÈni ajjhattakkhandhe attÈti 
bahiddhÈ parikkhÈre attaniyanti katvÈ dvikoÔikaÑ dassento attani vÈ 
bhikkhave satÊti-ÈdimÈha. Tattha ayaÑ sa~khepattho, bhikkhave attani vÈ 
sati idaÑ me parikkhÈrajÈtaÑ attaniyanti assa, attaniyeva vÈ parikkhÈre sati 
ayaÑ me attÈ imassa parikkhÈrassa sÈmÊti, evaÑ ahanti. Sati mamÈti, 
mamÈti sati ahanti yuttaÑ bhaveyya. Saccatoti bh|tato thetatoti tathato 
thirato vÈ. 

 IdÈni ime paÒcakkhandhe aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti evaÑ 
tiparivaÔÔavasena aggaÓhanto ayaÑ AriÔÔho viya mayhaÑ sÈsane kalalaÑ 
kacavaraÑ pakkhipatÊti dassento taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave r|paÑ 
niccaÑ vÈti-ÈdimÈha. Tattha aniccaÑ bhanteti bhante yasmÈ hutvÈ na hoti, 
tasmÈ aniccaÑ, uppÈdavayavattito 
vipariÓÈmatÈvakÈlikaniccapaÔikkhepaÔÔhena vÈti cat|hi kÈraÓehi aniccaÑ. 
DukkhaÑ bhanteti bhante paÔipÊÄanÈkÈrena dukkhaÑ, 
santÈpadukkhamadukkhavattukasukhapaÔikkhepaÔÔhena vÈti cat|hi kÈraÓehi 
dukkhaÑ. VipariÓÈmadhammanti bhavasa~kanti-upagamanasabhÈvaÑ 
pakatibhÈvavijahanasabhÈvaÑ. KallaÑ nu taÑ samanupassituÑ etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈti yuttaÑ nu kho taÑ imesaÑ tiÓÓaÑ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhiggÈhÈnaÑ vasena ahaÑ mamÈti evaÑ gahetuÑ. No hetaÑ 
bhanteti iminÈ te bhikkh| avasavattanÈkÈrena r|paÑ bhante anattÈti 
paÔijÈnanti. SuÒÒa-assÈmika-anissara-attapaÔikkhepaÔÔhena vÈti cat|hi 
kÈraÓehi anattÈ. 

 BhagavÈ hi katthaci aniccavasena anattataÑ dasseti, katthaci 
dukkhavasena, katthaci ubhayavasena. “Cakkhu attÈti yo vadeyya, taÑ na 
upapajjati, cakkhussa uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi 
vayopi paÒÒÈyati, attÈ me uppajjati ca veti cÈti iccassa evamÈgataÑ hoti, 
tasmÈ taÑ na upapajjati, cakkhu attÈti yo vadeyya, iti cakkhu anattÈ”ti1 
imasmiÑ hi Chachakkasutte aniccavasena anattataÑ dasseti. “R|paÒca 
hidaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 329 piÔÔhe. 
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bhikkhave attÈ abhavissa, na yidaÑ r|paÑ ÈbÈdhÈya saÑvatteyya, labbhetha 
ca r|pe ‘evaÑ me r|paÑ hotu, evaÑ me r|paÑ mÈ ahosÊ’ti. YasmÈ ca kho 
bhikkhave r|paÑ anattÈ, tasmÈ r|paÑ ÈbÈdhÈya saÑvattati, na ca labbhati 
r|pe ‘evaÑ me r|paÑ hotu, evaÑ me r|paÑ mÈ ahosÊ’ti”1 imsmiÑ 
AnattalakkhaÓasutte dukkhavasena anattataÑ dasseti. “R|paÑ bhikkhave 
aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ, taÑ 
‘netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ’ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabban”ti2 imasmiÑ Arahattasutte ubhayavasena 
anattataÑ dasseti. KasmÈ? AniccaÑ dukkhaÒca pÈkaÔaÑ. AnattÈti na 
pÈkaÔaÑ. 

 ParibhogabhÈjanÈdÊsu hi bhinnesu aho aniccanti vadanti, aho anattÈti 
vattÈ nÈma natthi. SarÊre gaÓÉapiÄakÈdÊsu vÈ uÔÔhitÈsu kaÓÔakena vÈ viddhÈ 
aho dukkhanti vadanti, aho anattÈti pana vattÈ nÈma natthi. KasmÈ? IdaÑ hi 
anattalakkhaÓaÑ nÈma avibh|taÑ duddasaÑ duppaÒÒÈpanaÑ. Tena taÑ 
BhagavÈ aniccavasena vÈ dukkhavasena vÈ ubhayavasena vÈ dasseti. 
TayidaÑ imasmimpi teparivaÔÔe aniccadukkhavaseneva dassitaÑ. 
VedanÈdÊsupi eseva nayo. 

 TasmÈtiha bhikkhaveti bhikkhave yasmÈ etarahi aÒÒadÈpi r|paÑ 
aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ, tasmÈti attho. YaÑkiÒcir|panti-ÈdÊni 
Visuddhimagge Khandhaniddese vitthÈritÈneva. 
 
 245. NibbindatÊti ukkaÓÔhati. Ettha ca nibbidÈti 
vuÔÔhÈnagÈminÊvipassanÈ adhippetÈ. VuÔÔhÈnagÈminÊvipassanÈya hi bah|ni 
nÈmÈni. EsÈ hi katthaci saÒÒagganti vuttÈ. Katthaci dhammaÔÔhitiÒÈÓanti. 
Katthaci pÈrisuddhipadhÈniya~ganti. Katthaci 
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhÊti. Katthaci tammayatÈpariyÈdÈnanti3. Katthaci 
tÊhi nÈmehi. Katthaci dvÊhÊti. 

 Tattha PoÔÔhapÈdasutte tÈva “saÒÒÈ kho PoÔÔhapÈda paÔhamaÑ uppajjati, 
pacchÈ ÒÈÓan”ti4 evaÑ saÒÒagganti vuttÈ. Susimasutte “pubbe kho Susima 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 18; SaÑ 2. 55 piÔÔhesu. 2. SaÑ 2. 68 piÔÔhe. 
 3. TammayapariyÈdÈnanti (SÊ), tammayaÑ pariyÈdÈnanti (SyÈ) 4. DÊ 1. 172 piÔÔhe. 
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dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ, pacchÈ nibbÈne ÒÈÓan”ti1 evaÑ dhammaÔÔhitiÒÈÓanti 
vuttÈ. Dasuttarasutte “paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhipadhÈniya~gan”ti2 evaÑ 
pÈrisuddhipadÈniya~ganti vuttÈ. RathavinÊte “kiÑ nu kho Èvuso 
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti3 
evaÑ paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhÊti vuttÈ. SaÄÈyatanavibha~ge 
“atammayataÑ bhikkhave nissÈya atammayataÑ Ègamma yÈyaÑ upekkhÈ 
nÈnattÈ nÈnattasitÈ, taÑ abhinivajjetvÈ yÈyaÑ upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, taÑ 
nissÈya taÑ Ègamma evametissÈ pahÈnaÑ hoti, evametissÈ samatikkamo 
hotÊ”ti4 evaÑ tammayatÈpariyÈdÈnanti vuttÈ. PaÔisambhidÈmagge “yÈ ca 
muÒcitukamyatÈ, yÈ ca paÔisa~khÈnupassanÈ, yÈ ca sa~khÈrupekkhÈ, ime 
dhammÈ ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti5 evaÑ tÊhi nÈmehi vuttÈ. PaÔÔhÈne 
“anulomaÑ gotrabhussa anantarapaccayena paccayo, anulomaÑ vodÈnassa 
anantarapaccayena paccayo”ti6 evaÑ dvÊhi nÈmehi vuttÈ. ImasmiÑ pana 
Alagaddasutte nibbindatÊti nibbidÈnÈmena ÈgatÈ. 

 NibbidÈ virajjatÊti ettha virÈgoti maggo. VirÈgÈ vimuccatÊti ettha 
virÈgena maggena vimuccatÊti phalaÑ kathitaÑ. VimuttasmiÑ vimuttamiti 
ÒÈÓaÑ hotÊti idha paccavekkhaÓÈ kathitÈ. 

 EvaÑ vimuttacittaÑ mahÈkhÊÓÈsavaÑ dassetvÈ idÈni tassa yathÈbh|tehi 
paÒcahi kÈraÓehi nÈmaÑ gaÓhanto ayaÑ vuccati bhikkhaveti-ÈdimÈha. 
AvijjÈti vaÔÔam|likÈ avijjÈ. AyaÑ hi durukkhipanaÔÔhena palighoti vuccati. 
Tenesa tassa ukkhittattÈ ukkhittapalighoti vutto. TÈlÈvatthukatÈti 
sÊsacchinnatÈlo viya katÈ, sam|laÑ vÈ tÈlaÑ uddharitvÈ tÈlassa vatthu viya 
katÈ, yathÈ tasmiÑ vatthusmiÑ puna so tÈlo na paÒÒÈyati, evaÑ puna 
apaÒÒattibhÈvaÑ nÊtÈti attho. Ponobbhavikoti punabbhavadÈyako. 
JÈtisaÑsÈroti-ÈdÊsu jÈyanavasena ceva saÑsaraÓavasena ca evaÑ 
laddhanÈmÈnaÑ punabbhavakhandhÈnaÑ paccayo kammÈbhisa~khÈro. So hi 
punappunaÑ uppattikaraÓavasena parikkhipitvÈ ÔhitattÈ parikkhÈti vuccati, 
tenesa tassÈ saÑkiÓÓattÈ vikiÓÓattÈ saÑkiÓÓa- 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 344 piÔÔhe. 2. DÊ 3. 252 piÔÔhe. 3. Ma 1. 201 piÔÔhe. 
 4. Ma 3. 263 piÔÔhe, thokaÑ visadisaÑ. 5. Khu 9. 58 piÔÔhe, atthato samÈnaÑ. 
 6. Abhi 8. 138. 139 piÔÔhÈdÊsu. 
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parikkhoti vutto. TaÓhÈti vaÔÔam|likÈ taÓhÈ. AyaÑ hi gambhÊrÈnugataÔÔhena 
esikÈti vuccati. Tenesa tassÈ abb|ÄhattÈ luÒcitvÈ chaÉÉitattÈ abb|Ähesikoti 
vutto. OrambhÈgiyÈnÊti oraÑ bhajanakÈni kÈmabhave upapattipaccayÈni. 
EtÈni hi kavÈÔaÑ viya nagaradvÈraÑ cittaÑ pidahitvÈ ÔhitattÈ aggaÄÈti 
vuccanti. Tenesa tesaÑ nirÈkatattÈ bhinnattÈ niraggaÄoti vutto. Ariyoti 
nikkileso parisuddho. Pannaddhajoti patitamÈnaddhajo. PannabhÈroti 
khandhabhÈrakilesabhÈra-abhisa~khÈrabhÈrapaÒcakÈmaguÓabhÈrÈ pannÈ 
orohitÈ assÈti pannabhÈro. Apica idha mÈnabhÈrasseva oropitattÈ 
pannabhÈroti adhippeto. VisaÑyuttoti cat|hi yogehi sabbakilesehi ca 
visaÑyutto. Idha pana mÈnasaÑyogeneva visaÑyuttattÈ visaÑyuttoti 
adhippeto. AsmimÈnoti r|pe asmÊti mÈno, vedanÈya, saÒÒÈya, sa~khÈresu, 
viÒÒÈÓe asmÊti mÈno. 

 EttÈvatÈ BhagavatÈ maggena kilese khepetvÈ nirodhasayanavaragatassa 
nibbÈnÈrammaÓaÑ phalasamÈpattiÑ appetvÈ viharato khÊÓÈsavassa kÈlo 
dassito. YathÈ hi dve nagarÈni ekaÑ coranagaraÑ, ekaÑ khemanagaraÑ. 
Atha ekassa mahÈyodhassa evaÑ bhaveyya “yÈvimaÑ coranagaraÑ tiÔÔhati, 
tÈva khemanagaraÑ bhayato na muccati, coranagaraÑ anagaraÑ 
karissÈmÊ”ti sannÈhaÑ katvÈ khaggaÑ gahetvÈ coranagaraÑ upasa~kamitvÈ 
nagaradvÈre ussÈpite esikatthambhe khaggena chinditvÈ sadvÈrabÈhakaÑ 
kavÈÔaÑ chinditvÈ palighaÑ ukkhipitvÈ pÈkÈraÑ bhindanto parikkhaÑ 
saÑkiritvÈ nagarasobhanatthÈya ussite dhaje pÈtetvÈ nagaraÑ agginÈ 
jhÈpetvÈ khemanagaraÑ pavisitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha ÒÈtigaÓaparivuto 
surasabhojanaÑ bhuÒjeyya, evaÑ coranagaraÑ viya sakkÈyo, 
khemanagaraÑ viya nibbÈnaÑ, mahÈyodho viya yogÈvacaro. TassevaÑ hoti 
“yÈva sakkÈyavaÔÔaÑ vattati, tÈva dvattiÑ sakammakÈraÓa-
aÔÔhanavutirogapaÒcavÊsatimahÈbhayehi parimuccanaÑ natthÊ”ti. So 
mahÈyodho viya sannÈhaÑ sÊlasannÈhaÑ katvÈ, paÒÒÈkhaggaÑ gahetvÈ 
khaggena esikatthambhe viya arahattamaggena taÓhesikaÑ luÒcitvÈ, so 
yodho sadvÈrabÈhakaÑ nagarakavÈÔaÑ viya 
paÒcorambhÈgiyasaÑyojanaggaÄaÑ ugghÈÔetvÈ, so yodho palighaÑ viya 
avijjÈpalighaÑ ukkhipitvÈ, so yodho pÈkÈraÑ bhindanto parikkhaÑ viya 
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kammÈbhisa~khÈraÑ bhindanto jÈtisaÑsÈraparikkhaÑ saÑkiritvÈ, so yodho 
nagarasobhanatthÈya ussÈpite dhaje viya mÈnaddhaje pÈtetvÈ 
sakkÈyanagaraÑ jhÈpetvÈ, so yodho khemanagare uparipÈsÈde 
surasabhojanaÑ viya kilesanibbÈnaÑ nagaraÑ pavisitvÈ 
amatanirodhÈrammaÓaÑ phalasamÈpattisukhaÑ anubhavamÈno kÈlaÑ 
vÊtinÈmeti. 
 
 246. IdÈni evaÑ vimuttacittassa khÊÓÈsavassa parehi 
anadhigamanÊyaviÒÒÈÓataÑ dassento evaÑ vimuttacittaÑ khoti-ÈdimÈha. 
Tattha anvesanti anvesantÈ gavesantÈ. IdaÑ nissitanti idaÑ nÈma nissitaÑ. 
TathÈgatassÈti ettha sattopi TathÈgatoti adhippeto, uttamapuggalo 
khÊÓÈsavopi. Ananuvijjoti asaÑvijjamÈno vÈ avindeyyo vÈ. TathÈgatoti hi 
satte gahite asaÑvijjamÈnoti attho vaÔÔati, khÊÓÈsave gahite avindeyyoti 
attho vaÔÔati. 

 Tattha purimanaye ayamadhippÈyo–bhikkhave ahaÑ diÔÔheva dhamme 
dharamÈnakaÑyeva khÊÓÈsavaÑ TathÈgato satto puggaloti na paÒÒapemi. 
AppaÔisandhikaÑ pana parinibbutaÑ khÊÓÈsavaÑ sattoti vÈ puggaloti vÈ kiÑ 
paÒÒapessÈmi. Ananuvijjo TathÈgato, na hi paramatthato satto nÈma koci 
atthi, tassa avijjamÈnassa idaÑ nissitaÑ viÒÒÈÓanti anvesantÈpi kiÑ 
adhigacchissanti, kathaÑ paÔilabhissantÊti attho. Dutiyanaye 
ayamadhippÈyo–bhikkhave ahaÑ diÔÔheva dhamme dharamÈnakaÑyeva 
khÊÓÈsavaÑ viÒÒÈÓavasena indÈdÊhi avindiyaÑ vadÈmi, na hi sa-indÈ devÈ 
sabrahmakÈ sapajÈpatikÈ anvesantÈpi khÊÓÈsavassa vipassanÈcittaÑ vÈ 
maggacittaÑ vÈ phalacittaÑ vÈ idaÑ nÈma ÈrammaÓaÑ nissÈya vattatÊti 
jÈnituÑ sakkonti, te appaÔisandhikassa parinibbutassa kiÑ jÈnissantÊti. 

 AsatÈti asantena. TucchÈti tucchakena. MusÈti musÈvÈdena. Abh|tenÈti 
yaÑ natthi, tena. AbbhÈcikkhantÊti abhi-Ècikkhanti, abhibhavitvÈ vadanti. 
Venayikoti vinayati vinÈsetÊti vinayo, so eva venayiko, sattavinÈsakoti 
adhippÈyo. YathÈ cÈhaÑ na bhikkhaveti1 bhikkhave yena vÈkÈrena2 ahaÑ 
na sattavinÈsako. YathÈ cÈhaÑ na vadÈmÊti yena vÈ kÈraÓena ahaÑ 
sattavinÈsaÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈ vÈhaÑ bhikkhave nÈti (SÊ) 2. Yena kÈraÓena (SyÈ, Ka) 
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paÒÒapemi. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈhaÑ na sattavinÈsako, yathÈ ca na 
sattavinÈsaÑ paÒÒapemi, tathÈ maÑ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ “venayiko 
samaÓo Gotamo”ti vadantÈ sattavinÈsako samaÓo Gotamoti ca, “sato 
sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapetÊ”ti vadantÈ sattavinÈsaÑ 
paÒÒapetÊti ca asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhantÊti. 

 Pubbe cÈti pubbe MahÈbodhimaÓÉamhiyeva ca. Etarahi cÈti etarahi 
dhammadesanÈyaÑ ca. DukkhaÑ ceva paÒÒapemi, dukkhassa ca nirodhanti 
dhammacakkaÑ appavattetvÈ BodhimaÓÉe viharantopi 
dhammacakkappavattanato paÔÔhÈya dhammaÑ desentopi catusaccameva 
paÒÒapemÊti attho. Ettha hi dukkhaggahaÓena tassa m|labh|to samudayo, 
nirodhaggahaÓena taÑsampÈpako maggo gahitova hotÊti veditabbo. Tatra 
ceti tasmiÑ catusaccappakÈsane. Pareti saccÈni ÈjÈnituÑ paÔivijjhituÑ 
asamatthapuggalÈ. AkkosantÊti dasahi akkosavatth|hi akkosanti. 
ParibhÈsantÊti vÈcÈya paribhÈsanti. Rosenti vihesentÊti rosessÈma 
vihesessÈmÈti adhippÈyena ghaÔÔenti dukkhÈpenti. TatrÈti tesu akkosÈdÊsu, 
tesu vÈ parapuggalesu. ŒghÈtoti kopo. Appaccayoti domanassaÑ. 
AnabhiraddhÊti atuÔÔhi. 

 Tatra ceti catusaccappakÈsaneyeva. Pareti catusaccappakÈsanaÑ 
ÈjÈnituÑ paÔivijjhituÑ samatthapuggalÈ. Œnandoti ŒnandapÊti. 
UppilÈvitattanti uppilÈpanapÊti1. Tatra ceti catusaccappakÈsanamhiyeva. 
TatrÈti sakkÈrÈdÊsu. YaÑ kho idaÑ pubbe pariÒÒÈtanti idaÑ 
khandhapaÒcakaÑ pubbe BodhimaÓÉe tÊhi pariÒÒÈhi pariÒÒÈtaÑ. Tatthameti 
tasmiÑ khandhapaÒcake ime. KiÑ vuttaÑ hoti? TatrÈpi TathÈgatassa ime 
sakkÈrÈ mayi karÊyantÊti vÈ ahaÑ ete anubhavÈmÊti vÈ na hoti. Pubbe 
pariÒÒÈtakkhandhapan¬cakaÑyeva ete sakkÈre anubhotÊti ettakameva hotÊti. 
TasmÈti yasmÈ saccÈni paÔivijjhituÑ asamatthÈ TathÈgatampi akkosanti, 
tasmÈ. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UbbilÈvitattanti ubbilÈpanapÊti (SÊ, SyÈ) 
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 247. TasmÈtiha bhikkhave yaÑ na tumhÈkanti yasmÈ attaniyepi 
chandarÈgappahÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattati, tasmÈ yaÑ na 
tumhÈkaÑ, taÑ pajahathÈti attho. YathÈpaccayaÑ vÈ kareyyÈti yathÈ yathÈ 
iccheyya, tathÈ tathÈ kareyya. Na hi no etaÑ bhante attÈ vÈti bhante etaÑ 
tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ amhÈkaÑ neva attÈ na amhÈkaÑ r|paÑ na 
viÒÒÈÓanti vadanti. AttaniyaÑ vÈti amhÈkaÑ cÊvarÈdiparikkhÈropi na hotÊti 
attho. Evameva kho bhikkhave yaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahathÈti BhagavÈ 
khandhapaÒcakaÑyeva na tumhÈkanti dassetvÈ pajahÈpeti, taÒca kho na 
uppÈÔetvÈ luÒcitvÈ vÈ, chandarÈgavinayena panetaÑ pajahÈpeti. 
 
 248. EvaÑ svÈkkhÈtoti ettha tiparivaÔÔato paÔÔhÈya yÈva imaÑ ÔhÈnaÑ 
Èharitumpi vaÔÔati, paÔilomena pemamattakena saggaparÈyaÓato paÔÔhÈya 
yÈva imaÑ ÔhÈnaÑ Èharitumpi vaÔÔati. SvÈkkhÈtoti sukathito. SukathitattÈ 
eva uttÈno vivaÔo pakÈsito. Chinnapilotikoti pilotikÈ vuccati chinnaÑ 
bhinnaÑ tattha tattha sibbitaÑ gaÓÔhikataÑ jiÓÓaÑ vatthaÑ, taÑ yassa 
natthi, aÔÔhahatthaÑ vÈ navahatthaÑ vÈ ahatasÈÔakaÑ nivattho, so 
chinnapilotiko nÈma. Ayampi dhammo tÈdiso, na hettha kohaÒÒÈdivasena 
chinnabhinnasibbitagaÓÔhikatabhÈvo atthi. Apica kacavaro pilotikoti vuccati. 
ImasmiÑ ca sÈsane samaÓakacavaraÑ nÈma patiÔÔhÈtuÑ na labhati. 
TenevÈha– 

   “KÈraÓÉavaÑ niddhamatha, kasambuÒcÈpakassatha. 
    Tato palÈpe vÈhetha, assamaÓe samaÓamÈnine. 

   NiddhamitvÈna pÈpicche, pÈpa-ÈcÈragocare. 
   SuddhÈ suddhehi saÑvÈsaÑ, kappayavho patissatÈ. 
   Tato samaggÈ nipakÈ, dukkhassantaÑ karissathÈ”ti1. 

 Iti samaÓakacavarassa chinnattÈpi ayaÑ dhammo chinnapilotiko nÈma 
hoti. VaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈyÈti tesaÑ vaÔÔaÑ apaÒÒattibhÈvaÑ 
gataÑ nippaÒÒattikaÑ jÈtaÑ. Evar|po mahÈkhÊÓÈsavo evaÑ svÈkkhÈte 
sÈsaneyeva uppajjati. YathÈ ca khÊÓÈsavo, evaÑ anÈgÈmi-Èdayopi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 322 piÔÔhe. 
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 Tattha dhammÈnusÈrino saddhÈnusÈrinoti ime dve sotÈpattimaggaÔÔhÈ 
honti. YathÈha “katamo ca puggalo dhammÈnusÈrÊ. Yassa puggalassa 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa paÒÒindriyaÑ adhimattaÑ hoti, 
paÒÒÈvÈhiÑ paÒÒÈpubba~gamaÑ ariyamaggaÑ bhÈveti. AyaÑ vuccati 
puggalo dhammÈnusÈrÊ. SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno puggalo 
dhammÈnusÈrÊ, phale Ôhito diÔÔhippatto. Katamo ca puggalo saddhÈnusÈrÊ. 
Yassa puggalassa sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa saddhindriyaÑ 
adhimattaÑ hoti, saddhÈvÈhiÑ saddhÈpubba~gamaÑ ariyamaggaÑ bhÈveti. 
AyaÑ vuccati puggalo saddhÈnusÈrÊ. SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno 
puggalo saddhÈnusÈrÊ, phale Ôhito saddhÈvimutto”ti1. YesaÑ mayi 
saddhÈmattaÑ pemamattanti iminÈ yesaÑ aÒÒo ariyadhammo natthi, 
TathÈgate pana saddhÈmattaÑ pemamattameva hoti. Te vipassakapuggalÈ 
adhippetÈ. Vipassakabhikkh|naÒhi evaÑ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
nisinnÈnaÑ Dasabale ekÈ saddhÈ ekaÑ pemaÑ uppajjati. TÈya saddhÈya 
tena pemena hatthe gahetvÈ sagge ÔhapitÈ viya honti, niyatagatikÈ kira ete. 
PorÈÓakattherÈ pana evar|paÑ bhikkhuÑ c|ÄasotÈpannoti vadanti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

Alagadd|pamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. VammikasuttavaÓÓanÈ 

 249. EvaÑ me sutanti VammikasuttaÑ. Tattha ÈyasmÈti 
piyavacanametaÑ. KumÈrakassapoti tassa nÈmaÑ. KumÈrakÈle pabbajitattÈ 
pana BhagavatÈ “KassapaÑ pakkosatha, idaÑ phalaÑ vÈ khÈdanÊyaÑ vÈ 
Kassapassa dethÈ”ti vutte katarassa KassapassÈti KumÈrakassapassÈti evaÑ 
gahitanÈmattÈ tato paÔÔhÈya vuÉÉhakÈlepi “KumÈrakassapo”tveva vuccati. 
Apica raÒÒÈ posÈvanikaputtattÈpi taÑ “KumÈrakassapo”ti saÒjÈniÑsu. 
AyaÑ panassa pubbayogato paÔÔhÈya ÈvibhÈvakathÈ– 
______________________________________________________________ 
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 Thero kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle seÔÔhiputto ahosi. 
AthekadivasaÑ BhagavantaÑ citrakathiÑ ekaÑ attano sÈvakaÑ ÔhÈnantare 
ÔhapentaÑ disvÈ Bhagavato sattÈhaÑ dÈnaÑ datvÈ “ahampi BhagavÈ anÈgate 
ekassa Buddhassa ayaÑ thero viya citrakathÊ sÈvako bhaveyyan”ti 
patthanaÑ katvÈ puÒÒÈni karonto Kassapassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ 
visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi. 

 TadÈ kira parinibbutassa Bhagavato sÈsane osakkante paÒca bhikkh| 
nisseÓiÑ bandhitvÈ pabbataÑ abhiruyha samaÓadhammaÑ akaÑsu. 
SaÑghatthero tatiyadivase arahattaÑ patto. Anuthero catutthadivase 
anÈgÈmÊ ahosi. Itare tayo visesaÑ nibbattetuÑ asakkontÈ devaloke 
nibbattiÑsu. TesaÑ ekaÑ BuddhantaraÑ devesu ca manussesu ca sampattiÑ 
anubhontÈnaÑ eko TakkasilÈyaÑ rÈjakule nibbattitvÈ PukkusÈti nÈma rÈjÈ 
hutvÈ BhagavantaÑ uddissa pabbajitvÈ RÈjagahaÑ gacchanto 
KumbhakÈrasÈlÈyaÑ Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ anÈgÈmiphalaÑ 
patto. Eko ekasmiÑ samuddapaÔÔane kulaghare nibbattitvÈ nÈvaÑ Èruyha 
bhinnanÈvo dÈrucÊrÈni nivÈsetvÈ lÈbhasampattiÑ patto “ahaÑ arahÈ”ti 
cittaÑ uppÈdetvÈ “na tvaÑ arahÈ, gaccha SatthÈraÑ paÒhaÑ pucchÈ”ti 
atthakÈmÈya devatÈya codito1 tathÈ katvÈ arahattaphalaÑ patto. 

 Eko RÈjagahe ekissÈ kuladÈrikÈya kucchimhi uppanno. SÈ ca paÔhamaÑ 
mÈtÈpitaro yÈcitvÈ pabbajjaÑ alabhamÈnÈ kulagharaÑ gatÈ 
gabbhasaÓÔhitampi2 ajÈnantÊ sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ tena anuÒÒÈtÈ bhikkhunÊsu 
pabbajitÈ. TassÈ gabbhininimittaÑ disvÈ bhikkhuniyo DevadattaÑ 
pucchiÑsu, so “assamaÓÊ”ti Èha. DasabalaÑ pucchiÑsu, SatthÈ UpÈlittheraÑ 
paÔicchÈpesi. Thero SÈvatthinagaravÈsÊni kulÈni VisÈkhaÒca upÈsikaÑ 
pakkosÈpetvÈ sodhento “pure laddho gabbho, pabbajjÈ arogÈ”ti Èha. SatthÈ 
“suvinicchitaÑ adhikaraÓan”ti therassa sÈdhukÈraÑ adÈsi. SÈ bhikkhunÊ 
suvaÓÓabimbasadisaÑ puttaÑ vijÈyi, taÑ gahetvÈ rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
posÈpesi. “Kassapo”ti cassa nÈmaÑ katvÈ aparabhÈge 
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ala~karitvÈ Satthu santikaÑ netvÈ pabbÈjesi. Iti raÒÒo posÈvanikaputtattÈpi 
taÑ “KumÈrakassapo”ti saÒjÈniÑs|ti. 

 Andhavaneti evaÑnÈmake vane. TaÑ kira vanaÑ dvinnaÑ BuddhÈnaÑ 
kÈle avijahitanÈmaÑ AndhavanaÑtveva paÒÒÈyati. TatrÈyaÑ 
paÒÒattivibhÈvanÈ–appÈyukabuddhÈnaÑ hi sarÊradhÈtu na ekagghanÈ hoti. 
AdhiÔÔhÈnÈnubhÈvena vippakiriyati. Teneva amhÈkampi BhagavÈ “ahaÑ na 
ciraÔÔhitiko, appakehi sattehi ahaÑ diÔÔho, yehi na diÔÔho, teva bahutarÈ, te 
me dhÈtuyo ÈdÈya tattha tattha p|jentÈ saggaparÈyaÓÈ bhavissantÊ”ti 
parinibbÈnakÈle “attano sarÊraÑ vippakiriyat|”ti adhiÔÔhÈsi. 
DÊghÈyukabuddhÈnaÑ pana suvaÓÓakkhandho viya ekagghanaÑ 
dhÈtusarÊraÑ tiÔÔhati. 

 KassapassÈpi Bhagavato tatheva aÔÔhÈsi. Tato mahÈjanÈ sannipatitvÈ 
“dhÈtuyo ekagghanÈ na sakkÈ viyojetuÑ, kiÑ karissÈmÈ”ti sammantayitvÈ 
ekagghanameva cetiyaÑ karissÈma, kittakaÑ pana hotu tanti ÈhaÑsu. Eke 
sattayojaniyanti ÈhaÑsu. EtaÑ atimahantaÑ, anÈgate jaggituÑ na sakkÈ, 
chayojanaÑ hotu, paÒcayojanaÑ, catuyojanaÑ, tiyojanaÑ, dviyojanaÑ, 
ekayojanaÑ hot|ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ iÔÔhakÈ kÊdisÈ hont|ti bÈhirante 
iÔÔhakÈ rattasuvaÓÓamayÈ ekagghanÈ satasahassagghanikÈ hontu, 
abbhantarimante paÒÒÈsasahassagghanikÈ. HaritÈlamanosilÈhi 
mattikÈkiccaÑ kayiratu, telena udakakiccanti niÔÔhaÑ gantvÈ cattÈri 
mukhÈni catudhÈ vibhajiÑsu. RÈjÈ ekaÑ mukhaÑ gaÓhi, rÈjaputto 
pathavindarakumÈro ekaÑ, amaccÈnaÑ jeÔÔhako hutvÈ senÈpati ekaÑ, 
janapadÈnaÑ jeÔÔhako hutvÈ seÔÔhi ekaÑ. 

 Tattha dhanasampannatÈya rÈjÈpi suvaÓÓaÑ nÊharÈpetvÈ attanÈ 
gahitamukhe kammaÑ Èrabhi, uparÈjÈpi, senÈpatipi. SeÔÔhinÈ gahitamukhe 
pana kammaÑ olÊyati. Tato Yasorato1 nÈma eko upÈsako tepiÔako bhÈÓako 
AnÈgÈmÊ ariyasÈvako, so kammaÑ olÊyatÊti ÒatvÈ paÒca sakaÔasatÈni 
yojÈpetvÈ janapadaÑ gantvÈ 
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“KassapasammÈsambuddho vÊsativassasahassÈni ÔhatvÈ parinibbuto, tassa 
yojanikaÑ ratanacetiyaÑ kayirati, yo yaÑ dÈtuÑ ussahati suvaÓÓaÑ vÈ 
hiraÒÒaÑ vÈ sattaratanaÑ vÈ haritÈlaÑ vÈ manosilaÑ vÈ, so taÑ det|”ti 
samÈdapesi. ManussÈ attano attano thÈmena hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊni adaÑsu. 
AsakkontÈ telataÓÉulÈdÊni dentiyeva. UpÈsako telataÓÉulÈdÊni 
kammakÈrÈnaÑ1 bhattavetanatthaÑ pahiÓati, avasesehi suvaÓÓaÑ cetÈpetvÈ 
pahiÓati, evaÑ sakalajambudÊpaÑ acari. 

 Cetiye kammaÑ niÔÔhitanti cetiyaÔÔhÈnato paÓÓaÑ pahiÓiÑsu “niÔÔhitaÑ 
kammaÑ Ècariyo ÈgantvÈ cetiyaÑ vandat|”ti. Sopi paÓÓaÑ pahiÓi “mayÈ 
sakalajambudÊpo samÈdapito, yaÑ atthi, taÑ gahetvÈ kammaÑ 
niÔÔhÈpent|”ti. Dvepi paÓÓÈni antarÈmagge samÈgamiÑsu. Œcariyassa 
paÓÓato pana cetiyaÔÔhÈnato paÓÓaÑ paÔhamataraÑ Ècariyassa hatthaÑ 
agamÈsi. So paÓÓaÑ vÈcetvÈ cetiyaÑ vandissÈmÊti ekakova nikkhami. 
AntarÈmagge aÔaviyaÑ paÒca corasatÈni uÔÔhahiÑsu. Tatrekacce taÑ disvÈ 
iminÈ sakalajambudÊpato hiraÒÒasuvaÓÓaÑ sampiÓÉitaÑ, nidhikumbhÊ no 
pavaÔÔamÈnÈ2 ÈgatÈti avasesÈnaÑ ÈrocetvÈ taÑ aggahesuÑ. KasmÈ tÈtÈ 
maÑ gaÓhathÈti. TayÈ sakalajambudÊpato sabbaÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
sampiÓÉitaÑ, amhÈkampi thokaÑ thokaÑ dehÊti. KiÑ tumhe na jÈnÈtha, 
Kassapo BhagavÈ parinibbuto, tassa yojanikaÑ ratanacetiyaÑ kayirati, 
tadatthÈya mayÈ samÈdapitaÑ, no attano atthÈya. TaÑ taÑ 
laddhaladdhaÔÔhÈnato tattheva pesitaÑ, mayhaÑ pana nivatthasÈÔakamattaÑ 
ÔhapetvÈ aÒÒaÑ vittaÑ3 kÈkaÓikampi natthÊti. 

 Eke “evametaÑ vissajjetha Ècariyan”ti ÈhaÑsu. Eke “ayaÑ rÈjap|jito 
amaccap|jito, amhesu kiÒcideva nagaravÊthiyaÑ disvÈ 
rÈjarÈjamahÈmattÈdÊnaÑ ÈrocetvÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓÈpeyyÈ”ti ÈhaÑsu. 
UpÈsako “tÈtÈ nÈhaÑ evaÑ karissÈmÊ”ti Èha, taÒca kho tesu kÈruÒÒena, na 
attano jÊvitanikantiyÈ. Atha tesu gahetabbo vissajjetabboti vivadantesu 
gahetabboti laddhikÈ eva bahutarÈ hutvÈ jÊvitÈ voropayiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. KammakarÈnaÑ (SÊ) 2. PavattamÈnÈ (SyÈ, Ka) 3. KiÒci (SyÈ) 

 



 MajjhimanikÈya 30 

 TesaÑ balavaguÓe ariyasÈvake aparÈdhena nibbutadÊpasikhÈ viya 
akkhÊni antaradhÈyiÑsu. Te “kahaÑ bho cakkhu kahaÑ bho cakkh|”ti 
vippalapantÈ ekacce ÒÈtakehi gehaÑ nÊtÈ, ekacce noÒÈtakÈ anÈthÈti tattheva 
aÔaviyaÑ rukkham|le paÓÓasÈlÈya vasiÑsu. AÔaviÑ ÈgatamanussÈ 
kÈruÒÒena tesaÑ taÓÉulaÑ vÈ puÔabhattaÑ vÈ paribbayaÑ vÈ denti. 
DÈrupaÓÓÈdÊnaÑ atthÈya gantvÈ ÈgatÈ manussÈ kuhiÑ gatatthÈti vutte 
AndhavanaÑ gatamhÈti vadanti. EvaÑ dvinnampi BuddhÈnaÑ kÈle taÑ 
vanaÑ AndhavanaÑtveva paÒÒÈyati. KassapabuddhakÈle panetaÑ 
ChaÉÉitajanapade aÔavi ahosi. AmhÈkaÑ Bhagavato kÈle SÈvatthiyÈ avid|re 
Jetavanassa piÔÔhibhÈge pavivekakÈmÈnaÑ kulaputtÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ 
padhÈnagharaÑ ahosi, tattha ÈyasmÈ KumÈrakassapo tena samayena 
sekkhapaÔipadaÑ p|rayamÈno viharati. Tena vuttaÑ “Andhavane viharatÊ”ti. 

 AÒÒatarÈ devatÈti nÈmagottavasena apÈkaÔÈ ekÈ devÈtÈti attho. 
“AbhijÈnÈti no bhante BhagavÈ ahuÒÈtaÒÒatarassa1 mahesakkhassa 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ bhÈsitÈ”ti2 ettha pana abhiÒÒÈto 
Sakkopi devarÈjÈ aÒÒataroti vutto. DevatÈti ca idaÑ devÈnampi 
devadhÊtÈnampi sÈdhÈraÓavacanaÑ. ImasmiÑ panatthe devo adhippeto. 
AbhikkantÈya rattiyÈti ettha abhikkantasaddo khayasundarÈbhir|pa-
abbhanumodanÈdÊsu dissati. Tattha “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto 
paÔhamo yÈmo, ciranisinno bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ 
bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti evamÈdÊsu3 khaye dissati. “AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti4 evamÈdÊsu 
sundare. 

   “Ko me vandati pÈdÈni, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ. 
   Abhikkantena vaÓÓena, sabbÈ obhÈsayaÑ disÈ”ti5– 

 EvamÈdÊsu abhir|pe. “AbhikkantaÑ bho GotamÈ”ti evamÈdÊsu6 
abbhanumodane. Idha pana khaye. Tena abhikkantÈya rattiyÈti parikkhÊÓÈya 
rattiyÈti vuttaÑ hoti. TatthÈyaÑ devaputto majjhimayÈmasamanantare 
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Ègatoti veditabbo. AbhikkantavaÓÓÈti idha abhikkantasaddo abhir|pe. 
VaÓÓasaddo pana chavi thuti kulavagga kÈraÓa saÓÔhÈna 
pamÈÓar|pÈyatanÈdÊsu dissati. Tattha “suvaÓÓavaÓÓosi BhagavÈ”ti 
evamÈdÊsu chaviyÈ. “KadÈ saÒÒ|ÄhÈ pana te gahapati samaÓassa Gotamassa 
vaÓÓÈ”ti1 evamÈdÊsu thutiyaÑ. “CattÈrome bho Gotama vaÓÓÈ”ti 
evamÈdÊsu2 kulavagge. “Atha kena nu vaÓÓena, gandhathenoti vuccatÊ”ti 
evamÈdÊsu3 kÈraÓe. “MahantaÑ hatthirÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ”ti 
evamÈdÊsu4 saÓÔhÈne. “Tayo pattassa vaÓÓÈ”ti evamÈdÊsu5 pamÈÓe. “VaÓÓo 
gandho raso ojÈ”ti evamÈdÊsu6 r|pÈyatane. So idha chaviyaÑ daÔÔhabbo. 
Tena abhikkantavaÓÓÈti abhir|pachavi-iÔÔhavaÓÓÈ, manÈpavaÓÓÈti vuttaÑ 
hoti. DevatÈ hi manussalokaÑ ÈgacchamÈnÈ pakativaÓÓaÑ pakati-iddhiÑ 
pajahitvÈ oÄÈrikaÑ attabhÈvaÑ katvÈ atirekavaÓÓaÑ atireka-iddhiÑ mÈpetvÈ 
naÔasamajjÈdÊni gacchantÈ manussÈ viya abhisa~khatena kÈyena Ègacchanti. 
Ayampi devaputto tatheva Ègato. Tena vuttaÑ “abhikkantavaÓÓÈ”ti. 

 Kevalakappanti ettha kevalasaddo anavasesa yebhuyya 
abyÈmissÈnatirekadaÄhattha visaÑyogÈdi-anekattho. TathÈ hissa 
“kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyan”ti7 evamÈdÊsu 
anavasesattamattho. “KevalakappÈ ca a~gamagadhÈ pah|taÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ ÈdÈya upasa~kamissantÊ”ti8 evamÈdÊsu yebhuyyatÈ. “Kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotÊ”ti9 evamÈdÊsu abyÈmissatÈ. “KevalaÑ 
saddhÈmattakaÑ n|na ayamÈyasmÈ”ti10 evamÈdÊsu anatirekatÈ. “Œyasmato 
Anuruddhassa BÈhiyo nÈma saddhivihÈriko kevalakappaÑ saÑghabhedÈya 
Ôhito”ti11 evamÈdÊsu daÄhatthatÈ. “KevalÊ vusitavÈ uttamapurisoti 
vuccatÊ”ti12 evamÈdÊsu visaÑyogo. Idha panassa anavasesattamatthoti 
adhippeto. 

 Kappasaddo panÈyaÑ abhisaddahana vohÈra kÈla paÒÒatti 
chedanavikappalesasamantabhÈvÈdi-anekattho. TathÈ hissa 
“okappaniyametaÑ 
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bhoto Gotamassa, yathÈ taÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti1 evamÈdÊsu 
abhisaddahanamattho. “AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcahi samaÓakappehi 
phalaÑ paribhuÒjitun”ti2 evamÈdÊsu vohÈro. “Yena sudaÑ niccakappaÑ 
viharÈmÊ”ti evamÈdÊsu1 kÈlo. “IccÈyasmÈ kappo”ti3 evamÈdÊsu paÒÒatti. 
“Ala~katÈ kappitakesamass|”ti4 evamÈdÊsu chedanaÑ. “Kappati 
dva~galakappo”ti5 evamÈdÊsu vikappo. “Atthi kappo nipajjitun”ti6 
evamÈdÊsu leso. “KevalakappaÑ veÄuvanaÑ obhÈsetvÈ”ti7 evamÈdÊsu 
samantabhÈvo. Idha panassa samantabhÈvo attho adhippeto. TasmÈ 
kevalakappaÑ Andhavananti ettha anavasesaÑ samantato Andhavananti 
evamattho daÔÔhabbo. 

 ObhÈsetvÈti vatthÈla~kÈrasarÊrasamuÔÔhitÈya ÈbhÈya pharitvÈ, candimÈ 
viya ca s|riyo viya ca ekobhÈsaÑ ekapajjotaÑ karitvÈti attho. EkamantaÑ 
aÔÔhÈsÊti ekasmiÑ ante, ekasmiÑ okÈse aÔÔhÈsi. EtadavocÈti etaÑ “bhikkhu 
bhikkh|”ti-Èdivacanamavoca. KasmÈ panÈyaÑ avanditvÈ samaÓavohÈreneva 
kathetÊti. SamaÓasaÒÒÈsamudÈcÈreneva. EvaÑ kirassa ahosi “ayaÑ antarÈ 
kÈmÈvacare vasi. AhaÑ pana asmi8 tato kÈlato paÔÔhÈya brahmacÈrÊ”ti 
samaÓasaÒÒÈvassa samudÈcarati, tasmÈ avanditvÈ samaÓavohÈreneva 
katheti. PubbasahÈyo kireso devaputto therassa. Kuto paÔÔhÈyÈti. 
KassapasammÈsambuddhakÈlato paÔÔhÈya. Yo hi pubbayoge Ègatesu 
paÒcasu sahÈyesu anuthero catutthadivase AnÈgÈmÊ ahosÊti vutto, ayaÑ so. 
TadÈ kira tesu saÑghattherassa arahatteneva saddhiÑ abhiÒÒÈ ÈgamiÑsu. So 
“mayhaÑ kiccaÑ matthakaÑ pattan”ti vehÈsaÑ uppatitvÈ Anotattadahe 
mukhaÑ dhovitvÈ Uttarakuruto piÓÉapÈtaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ “imaÑ Èvuso 
piÓÉapÈtaÑ bhuÒjitvÈ appamattÈ samaÓadhammaÑ karothÈ”ti Èha. Itare 
ÈhaÑsu “na Èvuso amhÈkaÑ evaÑ katikÈ atthi ‘yo paÔhamaÑ visesaÑ 
nibbattetvÈ piÓÉapÈtaÑ Èharati, tenÈbhataÑ bhuÒjitvÈ sesehi 
samaÓadhammo kÈtabbo’ti. Tumhe 
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attano upanissayena kiccaÑ matthakaÑ pÈpayittha. Mayampi sace no 
upanissayo bhavissati, kiccaÑ matthakaÑ pÈpessÈma. PapaÒco esa 
amhÈkaÑ, gacchatha tumhe”ti. So yathÈphÈsukaÑ gantvÈ ÈyupariyosÈne 
parinibbÈyi. 

 Punadivase anuthero anÈgÈmiphalaÑ sacchÈkÈsi, tassa abhiÒÒÈyo 
ÈgamiÑsu. Sopi tatheva piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ tehi paÔikkhitto yathÈphÈsukaÑ 
gantvÈ ÈyupariyosÈne SuddhÈvÈse nibbatti. So SuddhÈvÈse ÔhatvÈ te sahÈye 
olokento, eko tadÈva parinibbuto, eko adhunÈ Bhagavato santike 
ariyabh|miÑ patto, eko lÈbhasakkÈraÑ nissÈya “ahaÑ arahÈ”ti cittaÑ 
uppÈdetvÈ suppÈrakapaÔÔane vasatÊti disvÈ taÑ upasa~kamitvÈ “na tvaÑ 
arahÈ, na arahattamaggaÑ paÔipanno, gaccha BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ suÓÈhÊ”ti uyyojesi. Sopi antaraghare BhagavantaÑ ovÈdaÑ 
yÈcitvÈ “tasmÈtiha te BÈhiya evaÑ sikkhitabbaÑ diÔÔhe diÔÔhamattaÑ 
hot|”ti1 BhagavatÈ saÑkhittena ovadito ariyabh|miÑ sampÈpuÓi. 

 Tato aÒÒo eko atthi, so kuhinti olokento andhavane sekkhapaÔipadaÑ 
p|rayamÈno viharatÊti disvÈ cintesi “sahÈyakassa santike gamissÈmÊti, 
gacchantena pana tucchahatthena agantvÈ kiÒci paÓÓÈkÈraÑ gahevÈ gantuÑ 
vaÔÔati, sahÈyo kho pana me nirÈmiso pabbatamatthake vasanto mayÈ ÈkÈse 
ÔhatvÈ dinnaÑ piÓÉapÈtampi aparibhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi, idÈni 
ÈmisapaÓÓÈkÈraÑ kiÑ gaÓhissati, dhammapaÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ 
gamissÈmÊ”ti brahmaloke Ôhitova ratanÈvaÄiÑ ganthento viya pannarasa 
paÒhe vibhajitvÈ taÑ dhammapaÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya ÈgantvÈ sahÈyassa avid|re 
ÔhatvÈ attano samaÓasaÒÒÈsamudÈcÈravasena taÑ anabhivÈdetvÈva “bhikkhu 
bhikkh|”ti ÈlapitvÈ ayaÑ vammikoti-ÈdimÈha. Tattha turitÈlapanavasena 
bhikkhu bhikkh|ti ÈmeÉitaÑ veditabbaÑ. YathÈ vÈ ekeneva tilakena 
nalÈÔaÑ na sobhati, taÑ parivÈretvÈ aÒÒesupi dinnesu phullitamaÓÉitaÑ viya 
sobhati, evaÑ ekeneva padena vacanaÑ na sobhati, parivÈrikapadena 
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saddhiÑ phullitamaÓÉitaÑ viya sobhatÊti taÑ parivÈrikapadavasena 
vacanaÑ phullitamaÓÉitaÑ viya karontopi evamÈha. 

 AyaÑ vammikoti purato Ôhito vammiko nÈma natthi, desanÈvasena 
pana purato ÔhitaÑ dassento viya ayanti Èha. La~ginti satthaÑ ÈdÈya 
khaÓanto palighaÑ addasa. Ukkhipa la~giÑ abhikkhaÓa sumedhÈti tÈta 
paÓÉita la~gÊ nÈma rattiÑ dh|mÈyati divÈ pajjalati. UkkhipetaÑ paraÑ 
parato khaÓÈti. EvaÑ sabbapadesu attho daÔÔhabbo. UddhumÈyikanti 
maÓÉ|kaÑ. Ca~gavÈranti khÈraparissÈvanaÑ. Kummanti kacchapaÑ. 
Asis|nanti maÑsacchedakaÑ asiÒceva adhikuÔÔanaÒca. MaÑsapesinti 
nisadapotappamÈÓaÑ allamaÑsapiÓÉaÑ. NÈganti 
sumanapupphakalÈpasadisaÑ mahÈphaÓaÑ tividhasovatthikaparikkhittaÑ 
ahinÈgaÑ addasa. MÈ nÈgaÑ ghaÔÔesÊti daÓÉakakoÔiyÈ vÈ vallikoÔiyÈ vÈ 
paÑsucuÓÓaÑ vÈ pana khipamÈno mÈ nÈgaÑ ghaÔÔayi. Namo karohi 
nÈgassÈti uparivÈtato apagamma suddhavatthaÑ nivÈsetvÈ nÈgassa 
namakkÈraÑ karohi. NÈgena adhisayitaÑ dhanaÑ nÈma yÈva sattamÈ 
kulaparivaÔÔÈ khÈdato na khÊyati, nÈgo te adhisayitaÑ dhanaÑ dassati, tasmÈ 
namo karohi nÈgassÈti. Ito vÈ pana sutvÈti yathÈ dukkhakkhandhe itoti 
sÈsane nissakkaÑ, na tathÈ idha. Idha pana devaputte nissakkaÑ, tasmÈ ito 
vÈ panÈti mama vÈ pana santikÈ sutvÈti ayamettha attho. 
 
 251. CÈtumahÈbh|tikassÈti catumahÈbh|tamayassa. KÈyass’etaÑ 
adhivacananti sarÊrassa nÈmaÑ. Yatheva hi bÈhirako vammiko vamatÊti 
vantakoti vantussayoti vantasinehasambaddho ti1 cat|hi kÈraÓehi vammikoti 
vuccati. So hi ahima~gusa2und|ragharagoÄikÈdayo nÈnappakÈre pÈÓake 
vamatÊti vammiko. UpacikÈhi vantakoti vammiko. UpacikÈhi vamitvÈ 
mukhatuÓÉakena ukkhittapaÑsucuÓÓena kaÔippamÈÓenapi 
porisappamÈÓenapi ussitoti vammiko. UpacikÈhi vantakheÄasinehena 
ÈbaddhatÈya sattasattÈhaÑ3 deve vassantepi na vippakiriyati, nidÈghepi tato 
paÑsumuÔÔhiÑ gahetvÈ tasmiÑ muÔÔhinÈ pÊÄiyamÈne sineho nikkhamati, 
evaÑ vantasinehena Sambaddhoti vammiko. Evam ayaÑ kÈyo pi 
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“akkhimhÈ akkhig|thako”ti-ÈdinÈ nayena nÈnappakÈrakaÑ asucikalimalaÑ 
vamatÊti vammiko. BuddhapaccekabuddhakhÊÓÈsavÈ imasmiÑ attabhÈve 
nikantipariyÈdÈnena attabhÈvaÑ chaÉÉetvÈ gatÈti Ariyehi vantakotipi 
vammiko. Yehi c’ÈyaÑ tÊhi aÔÔhisatehi ussito nhÈrusambaddho 
maÑsÈvalepano allacammapariyonaddho chaviraÒjito satte vaÒceti, taÑ 
sabbaÑ Ariyehi vantam evÈti vantussayotipi vammiko. “TaÓhÈ janeti 
purisaÑ, cittam assa vidhÈvatÊ”ti1 evaÑ taÓhÈya janitattÈ ariyehi vanten’eva 
taÓhÈsinehena Sambaddho ayanti vantasinehena sambaddho tip i vammiko. 
YathÈ ca vammikassa anto nÈnappakÈrÈ pÈÓakÈ tatth’eva jÈyanti, 
uccÈrapassÈvaÑ karonti, gilÈnÈ sayanti, matÈ patanti. Iti so tesaÑ 
s|tigharaÑ vaccakuÔi gilÈnasÈlÈ susÈnaÑ ca hoti. EvaÑ 
khattiyamahÈsÈlÈdÊnampi kÈyo ayaÑ gopitarakkhito maÓÉitappasÈdhito 
mahÈnubhÈvÈnaÑ kÈyoti acintetvÈ chavinissitÈ pÈÓÈ cammanissitÈ pÈÓÈ 
maÑsanissitÈ pÈÓÈ nhÈrunissitÈ pÈÓÈ aÔÔhinissitÈ pÈÓÈ aÔÔhimiÒjanissitÈ 
pÈÓÈti evaÑ kulagaÓanÈya asÊtimattÈni kimikulasahassÈni antokÈyasmiÑ 
yeva jÈyanti, uccÈrapassÈvaÑ karonti, gelaÒÒena ÈturitÈni sayanti, matÈni 
patanti, iti ayampi tesaÑ pÈÓÈnaÑ s|tigharaÑ vaccakuÔi gilÈnasÈlÈ 
susÈnaÒca hotÊti “vammiko”tv’eva sa~khaÑ gato. Ten’Èha BhagavÈ 
“vammikoti kho bhikkhu imassa cÈtumahÈbh|tikassa kÈyass’etaÑ 
adhivacanan”ti. 

 MÈtÈpettikasambhavassÈti mÈtito ca pitito ca nibbattena mÈtÈpettikena 
sukkasoÓitena sambh|tassa. OdanakummÈs|pacayassÈti odanena c’eva 
kummÈsena ca upacitassa vaÉÉhitassa. 
AniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammassÈti ettha ayaÑ 
kÈyo hutvÈ abhÈvaÔÔhena aniccadhammo. DuggandhavighÈtatthÈya 
tanuvilepanena ucchÈdanadhammo. A~gapacca~gÈbÈdhavinodanatthÈya 
khuddakasambÈhanena parimaddanadhammo. DaharakÈle vÈ |r|su 
sayÈpetvÈ gabbhavÈsena dussaÓÔhitÈnaÑ tesaÑ tesaÑ a~gÈnaÑ 
saÓÔhÈnasampÈdanatthaÑ aÒchanapÊÄanÈdivasena parimaddanadhammo. 
EvaÑ pariharitopi ca bhedanaviddhaÑsanadhammo bhijjati c’eva vikirati 
ca, evaÑsabhÈvoti attho. 
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Tattha mÈtÈpettikasambhava-odanakummÈs|pacaya-
ucchÈdanaparimaddanapadehi samudayo kathito, 
aniccabhedanaviddhaÑsanapadehi attha~gamo. EvaÑ sattahipi padehi 
cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa uccÈvacabhÈvo vaÉÉhiparihÈni 
samudayattha~gamo kathitoti veditabbo. 

 DivÈ kammanteti divÈ kattabbakammante. Dh|mÈyanÈti ettha ayaÑ 
dh|masaddo kodhe taÓhÈya vitakke pancasu kÈmaguÓesu dhammadesanÈya 
pakatidh|meti imesu atthesu vattati. “Kodho dhumo bhasmani 
mosavajjan”ti1 ettha hi kodhe vattati. “IcchÈdh|mÈyitÈ sattÈ”ti2 ettha 
taÓhÈya. “Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu Bhagavato avid|re 
dh|mÈyanto nisinno hotÊ”ti ettha vitakke. 

    “Pa~ko ca kÈmÈ palipo ca kÈmÈ, 
    BhayaÒca metaÑ tim|laÑ pavuttaÑ. 
    Rajo ca dh|mo ca mayÈ pakÈsitÈ. 
     HitvÈ tuvaÑ pabbaja brahmadattÈ”ti3– 

 Ettha paÒcakÈmaguÓesu. “Dh|maÑ kattÈ hotÊ”ti4 ettha 
dhammadesanÈya. “Dhajo rathassa paÒÒÈÓaÑ, dh|mo paÒÒÈÓamaggino”ti5 
ettha pakatidh|me. Idha panÈyaÑ vitakke adhippeto. TenÈha “ayaÑ rattiÑ 
dh|mÈyanÈ”ti. 

 TathÈgatassetaÑ adhivacananti TathÈgato hi sattannaÑ dhammÈnaÑ 
bÈhitattÈ brÈhmaÓo nÈma. YathÈha “sattannaÑ kho bhikkhu dhammÈnaÑ 
bÈhitattÈ brÈhmaÓo. KatamesaÑ sattannaÑ, rÈgo bÈhito hoti, doso, moho, 
mÈno, sakkÈyadiÔÔhi, vicikicchÈ, sÊlabbataparÈmÈso bÈhito hoti. ImesaÑ 
bhikkhu sattannaÑ dhammÈnaÑ bÈhitattÈ brÈhmaÓo”ti6. Sumedhoti 
sundarapaÒÒo. SekkhassÈti ettha sikkhatÊti sekkho. YathÈha “sikkhatÊti kho 
bhikkhu tasmÈ sekkhoti vuccati. KiÒca sikkhati, adhisÊlampi sikkhati, 
adhicittampi sikkhati, adhipaÒÒampi sikkhatÊ”ti7. 
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 PaÒÒÈya adhivacananti1 lokiyalokuttarÈya paÒÒÈya etaÑ adhivacanaÑ, 
na Èvudhasatthassa. VÊriyÈrambhassÈti kÈyikacetasikavÊriyassa. TaÑ 
paÒÒÈgatikameva hoti. LokiyÈya paÒÒÈya lokiyaÑ, lokuttarÈya paÒÒÈya 
lokuttaraÑ. Ettha panÈyaÑ atthadÊpanÈ– 

 Eko kira jÈnapado brÈhmaÓo pÈtova mÈÓavakehi saddhiÑ gÈmato 
nikkhamma divasaÑ araÒÒe mante vÈcetvÈ sÈyaÑ gÈmaÑ Ègacchati. 
AntarÈmagge ca eko vammiko atthi, so rattiÑ dh|mÈyati, divÈ pajjalati, 
brÈhmaÓo antevÈsiÑ SumedhaÑ mÈÓavaÑ Èha “tÈta ayaÑ vammiko rattiÑ 
dh|mÈyati, divÈ pajjalati, vikÈramassa passissÈma, bhinditvÈ naÑ cattÈro 
koÔÔhÈse katvÈ khipÈhÊ”ti. So sÈdh|ti kudÈlaÑ2 gahetvÈ samehi pÈdehi 
pathaviyaÑ patiÔÔhÈya tathÈ akÈsi. Tatra ÈcariyabrÈhmaÓo viya BhagavÈ. 
SumedhamÈÓavako viya sekkho bhikkhu. Vammiko viya kÈyo. “TÈta ayaÑ 
vammiko rattiÑ dh|mÈyati, divÈ pajjalati, vikÈramassa passissÈma, 
bhinditvÈ naÑ cattÈro koÔÔhÈse katvÈ khipÈhÊ”ti brÈhmaÓena vuttakÈlo viya 
“bhikkhu cÈtumahÈbh|tikaÑ kÈyaÑ cattÈro koÔÔhÈse katvÈ pariggaÓhÈhÊ”ti 
BhagavatÈ vuttakÈlo. Tassa sÈdh|ti kudÈlaÑ gahetvÈ tathÈkaraÓaÑ viya 
sekkhassa bhikkhuno “yo vÊsatiyÈ koÔÔhÈsesu thaddhabhÈvo, ayaÑ 
pathavÊdhÈtu. Yo dvÈdasasu koÔÔhÈsesu ÈbandhanabhÈvo, ayaÑ ÈpodhÈtu. 
Yo cat|su koÔÔhÈsesu paripÈcanabhÈvo, ayaÑ tejodhÈtu. Yo chasu 
koÔÔhÈsesu vitthambhanabhÈvo, ayaÑ vÈyodhÈt|”ti evaÑ 
catudhÈtuvavatthÈnavasena kÈyapariggaho veditabbo. 

 La~gÊti kho bhikkh|ti kasmÈ BhagavÈ avijjaÑ la~gÊti katvÈ dassetÊti. 
YathÈ hi nagarassa dvÈraÑ pidhÈya palighe yojite mahÈjanassa gamanaÑ 
pacchijjati, ye nagarassa anto, te antoyeva honti. Ye bahi, te bahiyeva. 
Evameva yassa ÒÈÓamukhe avijjÈla~gÊ patati, tassa nibbÈnasampÈpakaÑ 
ÒÈÓagamanaÑ pacchijjati, tasmÈ avijjaÑ la~gÊti katvÈ dassesi. Pajaha 
avijjanti ettha kammaÔÔhÈna-uggahaparipucchÈvasena avijjÈpahÈnaÑ 
kathitaÑ. 
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 UddhumÈyikÈti kho bhikkh|ti ettha uddhumÈyikamaÓÉ|ko nÈma no 
mahanto, nakhapiÔÔhippamÈÓo hoti, purÈÓapaÓÓantare vÈ gacchantare vÈ 
valli-antare vÈ vasati. So daÓÉakakoÔiyÈ vÈ vallikoÔiyÈ vÈ paÑsucuÓÓakena 
vÈ ghaÔÔito ÈyamitvÈ mahanto parimaÓÉalo beluvapakkappamÈÓo hutvÈ 
cattÈro pÈde ÈkÈsagate katvÈ pacchinnagamano hutvÈ amittavasaÑ yÈti, 
kÈkakulalÈdibhattameva1 hoti. Evameva ayaÑ kodho paÔhamaÑ uppajjanto 
cittÈvilamattakova hoti. TasmiÑ khaÓe aniggahito vaÉÉhitvÈ 
mukhavikulanaÑ pÈpeti. TadÈ aniggahito hanusaÒcopanaÑ pÈpeti. TadÈ 
aniggahito pharusavÈcÈnicchÈraÓaÑ pÈpeti. TadÈ aniggahito disÈvilokanaÑ 
pÈpeti. TadÈ aniggahito ÈkaÉÉhanaparikaÉÉhanaÑ pÈpeti. TadÈ aniggahito 
pÈÓinÈ leÉÉudaÓÉasatthaparÈmasanaÑ pÈpeti. TadÈ aniggahito 
daÓÉasatthÈbhinipÈtaÑ pÈpeti. TadÈ aniggahito paraghÈtanampi 
attaghÈtanampi pÈpeti. Vuttampi hetaÑ “yato ayaÑ kodho paraÑ ghÈtetvÈ 
attÈnaÑ ghÈteti, ettÈvatÈyaÑ kodho paramussadagato hoti 
paramavepullappatto”ti2. Tattha yathÈ uddhumÈyikÈya cat|su pÈdesu 
ÈkÈsagatesu gamanaÑ pacchijjati, uddhumÈyikÈ amittavasaÑ gantvÈ 
kÈkÈdibhattaÑ hoti, evameva kodhasama~gÊpuggalo kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
vaÉÉhetuÑ na sakkoti, amittavasaÑ yÈti, sabbesaÑ mÈrÈnaÑ 
yathÈkÈmakaraÓÊyo hoti. TenÈha BhagavÈ “uddhumÈyikÈti kho bhikkhu 
kodh|pÈyÈsassetaÑ adhivacanan”ti. Tattha balavappatto kodhova 
kodh|pÈyÈso. Pajaha kodh|pÈyÈsanti ettha paÔisa~khÈnappahÈnaÑ kathitaÑ. 

 DvidhÈpathoti ettha yathÈ puriso sadhano sabhogo 
kantÈraddhÈnamaggappaÔipanno dvedhÈpathaÑ patvÈ “iminÈ nu kho 
gantabbaÑ, iminÈ gantabban”ti nicchetuÑ asakkonto tattheva tiÔÔhati, atha 
naÑ corÈ uÔÔhahitvÈ anayabyasanaÑ pÈpenti, evameva kho 
m|lakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ nisinno bhikkhu BuddhÈdÊsu ka~khÈya 
uppannÈya kammaÔÔhÈnaÑ vaÉÉhetuÑ na sakkoti, atha naÑ kilesamÈrÈdayo 
sabbe mÈrÈ anayabyasanaÑ pÈpenti, iti vicikicchÈ dvedhÈpathasamÈ hoti. 
TenÈha BhagavÈ “dvidhÈpathoti kho bhikkhu 
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vicikicchÈyetaÑ adhivacanan”ti. Pajaha vicikicchanti ettha kammaÔÔhÈna-
uggahaparipucchÈvasena vicikicchÈpahÈnaÑ kathitaÑ. 

 Ca~gavÈranti ettha yathÈ rajakehi khÈraparissÈvanamhi udake pakkhitte 
eko udakaghaÔo dvepi dasapi vÊsatipi ghaÔasatampi paggharatiyeva, 
pasaÔamattampi udakaÑ na tiÔÔhati, evameva nÊvaraÓasama~gino puggalassa 
abbhantare kusaladhammo na tiÔÔhati. TenÈha BhagavÈ “ca~gavÈranti kho 
bhikkhu paÒcannetaÑ nÊvaraÓÈnaÑ adhivacanan”ti. Pajaha paÒcanÊvaraÓeti 
ettha vikkhambhanatada~gavasena nÊvaraÓappahÈnaÑ kathitaÑ. 

 Kummoti ettha yathÈ kacchapassa cattÈro pÈdÈ sÊsanti paÒceva a~gÈni 
honti, evameva sabbepi sa~khatÈ dhammÈ gayhamÈnÈ paÒceva khandhÈ 
bhavanti. TenÈha BhagavÈ “kummoti kho bhikkhu paÒcannetaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ adhivacanan”ti. Pajaha paÒcupÈdÈnakkhandheti ettha 
paÒcasu khandhesu chandarÈgappahÈnaÑ kathitaÑ. 

 Asis|nÈti ettha yathÈ s|nÈya upari maÑsaÑ ÔhapetvÈ asinÈ koÔÔenti, 
evamime sattÈ vatthukÈmatthÈya kilesakÈmehi ghÈtayamÈnÈ vatthukÈmÈnaÑ 
upari katvÈ kilesakÈmehi kantitÈ koÔÔitÈ ca honti. TenÈha BhagavÈ “asis|nÈti 
kho bhikkhu paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanan”ti. Pajaha paÒca 
kÈmaguÓeti ettha paÒcasu kÈmaguÓesu chandarÈgappahÈnaÑ kathitaÑ. 

 MaÑsapesÊti kho bhikkh|ti ettha ayaÑ maÑsapesi nÈma 
bahujanapatthitÈ khattiyÈdayo manussÈpi naÑ patthenti kÈkÈdayo 
tiracchÈnÈpi. Ime hi sattÈ avijjÈya sammattÈ1 nandirÈgaÑ upagamma vaÔÔaÑ 
vaÉÉhenti. YathÈ vÈ maÑsapesi ÔhapitaÔhapitaÔÔhÈne laggati, evamime sattÈ 
nandirÈgabaddhÈ vaÔÔe lagganti, dukkhaÑ patvÈpi na ukkaÓÔhanti, iti 
nandirÈgo maÑsapesisadiso hoti. TenÈha BhagavÈ “maÑsapesÊti kho 
bhikkhu nandÊrÈgassetaÑ adhivacanan”ti. Pajaha nandÊrÈganti ettha 
catutthamaggena nandÊrÈgappahÈnaÑ kathitaÑ. 

 NÈgoti kho bhikkhu khÊÓÈsavassetaÑ bhikkhuno adhivacananti ettha 
yenatthena khÊÓÈsavo nÈgoti vuccati, so Ana~gaÓasutte2 pakÈsito eva. Namo 
karohi nÈgassÈti khÊÓÈsavassa BuddhanÈgassa 
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 1. AvijjÈsammattÈ (SÊ), avijjÈsamannÈgatÈ (SyÈ) 2. Ma-®Ôha 1. 157 piÔÔhe. 

 



 MajjhimanikÈya 40 

“Buddho so BhagavÈ bodhÈya dhammaÑ desseti, danto so BhagavÈ 
damathÈya dhammaÑ deseti, santo so BhagavÈ samathÈya dhammaÑ deseti, 
tiÓÓo so BhagavÈ taraÓÈya dhammaÑ deseti, parinibbuto so BhagavÈ 
parinibbÈnÈya dhammaÑ desetÊ”ti1 evaÑ namakkÈraÑ karohÊti ayamettha 
attho. Iti idaÑ suttaÑ therassa kammaÔÔhÈnaÑ ahosi. Theropi idameva 
suttaÑ kammaÔÔhÈnaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patto. 
Ayametassa atthoti ayaÑ etassa paÒhassa attho. Iti BhagavÈ ratanarÈsimhi 
maÓik|ÔaÑ gaÓhanto viya yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

VammikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. RathavinÊtasuttavaÓÓanÈ 

 252. EvaÑ me sutanti RathavinÊtasuttaÑ. Tattha RÈjagaheti 
evaÑnÈmake nagare, taÒhi MandhÈtumahÈgovindÈdÊhi pariggahitattÈ 
RÈjagahanti vuccati. AÒÒepettha pakÈre vaÓÓayanti. KiÑ tehi, nÈmametaÑ 
tassa nagarassa. TaÑ panetaÑ BuddhakÈle ca cakkavattikÈle ca nagaraÑ 
hoti, sesakÈle suÒÒaÑ hoti yakkhapariggahitaÑ, tesaÑ vasantavanaÑ2 hutvÈ 
tiÔÔhati. VeÄuvane kalandakanivÈpeti VeÄuvananti tassa uyyÈnassa nÈmaÑ, 
taÑ kira veÄ|hi parikkhittaÑ ahosi aÔÔhÈrasahatthena ca pÈkÈrena, 
gopuraÔÔÈlakayuttaÑ nÊlobhÈsaÑ manoramaÑ, tena VeÄuvananti vuccati. 
KalandakÈnaÑ cettha nivÈpaÑ adaÑsu, tena kalandakanivÈpoti vuccati. 

 Pubbe kira aÒÒataro rÈjÈ tattha uyyÈnakÊÄanatthaÑ Ègato3 surÈmadena 
matto divÈseyyaÑ upagato supi. Parijanopissa “sutto rÈjÈ”ti 
pupphaphalÈdÊhi palobhiyamÈno ito cito ca pakkÈmi, atha surÈgandhena 
aÒÒatarasmÈ susirarukkhÈ kaÓhasappo nikkhamitvÈ raÒÒÈbhimukho 
Ègacchati. TaÑ disvÈ rukkhadevatÈ “raÒÒo jÊvitaÑ dammÊ”ti kÈÄakavesena 
ÈgantvÈ kaÓÓam|le saddamakÈsi. RÈjÈ paÔibujjhi, 
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kaÓhasappo nivatto. So taÑ disvÈ “imÈya mama jÊvitaÑ dinnan”ti 
kÈÄakÈnaÑ tattha nivÈpaÑ paÔÔhapesi, abhayaghosanaÒca ghosÈpesi. TasmÈ 
taÑ tato pabhuti kalandakanivÈpanti sa~khyaÑ gataÑ. KalandakÈti 
kÈÄakÈnaÑ nÈmaÑ. 

 JÈtibh|makÈti jÈtibh|mivÈsino. Tattha jÈtibh|mÊti jÈtaÔÔhÈnaÑ. TaÑ 
kho panetaÑ neva KosalamahÈrÈjÈdÊnaÑ na Ca~kÊbrÈhmaÓÈdÊnaÑ na 
SakkasuyÈmasantusitÈdÊnaÑ na asÊtimahÈsÈvakÈdÊnaÑ na aÒÒesaÑ sattÈnaÑ 
jÈtaÔÔhÈnaÑ “jÈtibh|mÊ”ti vuccati. Yassa pana jÈtadivase 
dasasahassilokadhÈtu 
ekaddhajamÈlÈvippakiÓÓakusumavÈsacuÓÓagandhasugandhÈ 
sabbapÈliphullamiva1 NandanavanaÑ virocamÈnÈ paduminipaÓÓe 
udakabindu viya akampittha, jaccandhÈdÊnaÑ ca r|padassanÈdÊni anekÈni 
pÈÔihÈriyÈni pavattiÑsu, tassa sabbaÒÒubhodhisattassa 
jÈtaÔÔhÈnasÈkiyajanapado2 KapilavatthÈhÈro, sÈ3 “jÈtibh|mÊ”ti vuccati. 
 

DhammagarubhÈvavaÓÓanÈ 

 VassaÑvuÔÔhÈti temÈsaÑ vassaÑvuÔÔhÈ pavÈritapavÈraÓÈ hutvÈ. 
BhagavÈ etadavocÈti “kacci bhikkhave khamanÊyan”ti-ÈdÊhi vacanehi 
ÈgantukapaÔisanthÈraÑ katvÈ etaÑ “ko nu kho bhikkhave”ti-
Èdivacanamavoca. Te kira bhikkh| “kacci bhikkhave khamanÊyaÑ kacci 
yÈpanÊyaÑ, kaccittha appakilamathena addhÈnaÑ ÈgatÈ, na ca piÓÉakena 
kilamittha, kuto ca tumhe bhikkhave ÈgacchathÈ”ti paÔisanthÈravasena 
pucchitÈ “BhagavÈ SÈkiyajanapade KapilavatthÈhÈrato jÈtibh|mito 
ÈgacchÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Atha BhagavÈ neva SuddhodanamahÈrÈjassa, na 
Sakkodanassa, na Sukkodanassa, na Dhotodanassa, na Amittodanassa, na 
AmittÈya deviyÈ, na mahÈpajÈpatiyÈ, na sakalassa SÈkiyamaÓÉalassa 
ÈrogyaÑ pucchi. Atha kho attanÈ ca dasakathÈvatthulÈbhiÑ paraÒca tattha 
samÈdapetÈraÑ paÔipattisampannaÑ bhikkhuÑ pucchanto idaÑ “ko nu kho 
bhikkhave”ti-ÈdivacanaÑ avoca. 
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 KasmÈ pana BhagavÈ SuddhodanÈdÊnaÑ ÈrogyaÑ apucchitvÈ evar|paÑ 
bhikkhumeva pucchati? PiyatÈya. BuddhÈnaÒhi paÔipannakÈ bhikkh| 
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo ca piyÈ honti manÈpÈ. KiÑ kÈraÓÈ? 
DhammagarutÈya. Dhammagaruno hi TathÈgatÈ, so ca nesaÑ 
dhammagarubhÈvo “dukkhaÑ kho agÈravo viharati appatisso”ti1 iminÈ 
AjapÈlanigrodham|le uppannajjhÈsayena veditabbo. DhammagarutÈyeva hi 
BhagavÈ MahÈkassapattherassa abhinikkhamanadivase paccuggamanaÑ 
karonto tigÈvutaÑ maggaÑ agamÈsi. AtirekatiyojanasataÑ maggaÑ gantvÈ 
Ga~gÈtÊre dhammaÑ desetvÈ MahÈkappinaÑ saparisaÑ arahatte 
patiÔÔhapesi. EkasmiÑ pacchÈbhatte paÒcacattÈlÊsayojanaÑ maggaÑ gantvÈ 
KumbhakÈrassa nivesane tiyÈmarattiÑ dhammakathaÑ katvÈ 
PukkusÈtikulaputtaÑ anÈgÈmiphale patiÔÔhapesi. VÊsayojanasataÑ gantvÈ 
VanavÈsisÈmaÓerassa anuggahaÑ akÈsi. SaÔÔhiyojanamaggaÑ gantvÈ 
Khadiravaniyattherassa dhammaÑ desesi. Anuruddhatthero 
pÈcÊnavaÑsadÈye nisinno mahÈpurisavitakkaÑ vitakketÊti ÒatvÈ tattha 
ÈkÈsena gantvÈ therassa purato oruyha sÈdhukÈramadÈsi. 
KoÔikaÓÓasoÓattherassa ekagandhakuÔiyaÑ senÈsanaÑ paÒÒapÈpetvÈ 
pacc|sakÈle dhammadesanaÑ ajjhesitvÈ sarabhaÒÒapariyosÈne 
sÈdhukÈramadÈsi. TigÈvutaÑ maggaÑ gantvÈ tiÓÓaÑ kulaputtÈnaÑ 
vasanaÔÔhÈne Gosi~gasÈlavane sÈmaggirasÈnisaÑsaÑ kathesi. Kassapopi 
BhagavÈ “anÈgÈmiphale patiÔÔhito ariyasÈvako ayan”ti vissÈsaÑ uppÈdevÈ 
GhaÔikÈrassa KumbhakÈrassa nivesanaÑ gantvÈ sahatthÈ ÈmisaÑ gahetvÈ 
paribhuÒji. 

 AmhÈkaÑyeva BhagavÈ upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya Jetavanato 
bhikkhusaÑghaparivuto cÈrikaÑ nikkhami. KosalamahÈrÈja-
anÈthapiÓÉikÈdayo nivattetuÑ nÈsakkhiÑsu. AnÈthapiÓÉiko gharaÑ ÈgantvÈ 
domanassapatto nisÊdi. Atha naÑ PuÓÓÈ nÈma dÈsÊ domanassapattosi sÈmÊti 
Èha. Œma je SatthÈraÑ nivattetuÑ nÈsakkhiÑ, atha me imaÑ temÈsaÑ 
dhammaÑ vÈ sotuÑ, yathÈdhippÈyaÑ vÈ dÈnaÑ dÈtuÑ na labhissÈmÊti cintÈ 
uppannÈti. Ahampi sÈmi SatthÈraÑ nivattessÈmÊti. Sace nivattetuÑ sakkosi, 
bhujissÈyeva tvanti. SÈ gantvÈ Dasabalassa pÈdam|le nipajjitvÈ “nivattatha 
BhagavÈ”ti Èha. PuÓÓe tvaÑ parapaÔibaddhajÊvikÈ kiÑ me karissasÊti. 
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BhagavÈ mayhaÑ deyyadhammo natthÊti tumhepi jÈnÈtha, tumhÈkaÑ 
nivattanapaccayÈ panÈhaÑ tÊsu saraÓesu paÒcasu sÊlesu patiÔÔhahissÈmÊti. 
BhagavÈ sÈdhu sÈdhu PuÓÓeti sÈdhukÈraÑ katvÈ nivattetvÈ Jetavanameva 
paviÔÔho. AyaÑ kathÈ pÈkaÔÈ ahosi. SeÔÔhi sutvÈ PuÓÓÈya kira BhagavÈ 
nivattitoti taÑ bhujissaÑ katvÈ dhÊtuÔÔhÈne1 Ôhapesi. SÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ 
pabbaji, pabbajitvÈ vipassanaÑ Èrabhi. AthassÈ SatthÈ 
ÈraddhavipassakabhÈvaÑ ÒatvÈ imaÑ obhÈsagÈthaÑ vissajjesi– 

   “PuÓÓe p|resi saddhammaÑ, cando pannaraso yathÈ. 
   ParipuÓÓÈya paÒÒÈya, dukkhassantaÑ karissasÊ”ti2. 

 GÈthÈpariyosÈne arahattaÑ patvÈ abhiÒÒÈtÈ sÈvikÈ ahosÊti. EvaÑ 
dhammagaruno TathÈgatÈ. 

 Nandatthere3 upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ dhammaÑ desentepi BhagavÈ 
anahÈtova gantvÈ tiyÈmarattiÑ Ôhitakova dhammakathaÑ sutvÈ 
desanÈpariyosÈne sÈdhukÈramadÈsi. Thero ÈgantvÈ vanditvÈ “kÈya velÈya 
bhante ÈgatatthÈ”ti pucchi. TayÈ suttante Èraddhamatteti. DukkaraÑ karittha 
bhante BuddhasukhumÈlÈ tumheti. Sace tvaÑ Nanda kappaÑ desetuÑ 
sakkuÓeyyÈsi, kappamattampÈhaÑ Ôhitakova suÓeyyanti BhagavÈ avoca. 
EvaÑ dhammagaruno TathÈgatÈ. TesaÑ dhammagarutÈya paÔipannakÈ piyÈ 
honti, tasmÈ paÔipannake pucchi. PaÔipannako ca nÈma attahitÈya paÔipanno 
no parahitÈya, parahitÈya paÔipanno no attahitÈya, no attahitÈya ca paÔipanno 
no parahitÈya ca, attahitÈya ca paÔipanno parahitÈya cÈti catubbidho hoti. 

 Tattha yo sayaÑ dasannaÑ kathÈvatth|naÑ lÈbhÊ hoti, paraÑ tattha na 
ovadati na anusÈsati ÈyasmÈ BÈkulo viya, ayaÑ attahitÈya paÔipanno nÈma 
no parahitÈya paÔipanno, evar|paÑ bhikkhuÑ BhagavÈ na pucchati. KasmÈ? 
Na mayhaÑ sÈsanassa vuÉÉhipakkhe Ôhitoti. 

 Yo pana dasannaÑ kathÈvatth|naÑ alÈbhÊ, paraÑ tehi ovadati tena 
katavattasÈdiyanatthaÑ Upanando Sakyaputto viya, ayaÑ parahitÈya 
______________________________________________________________ 
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paÔipanno nÈma no attahitÈya, evar|pampi na pucchati. KasmÈ? Assa taÓhÈ 
mahÈpacchi viya appahÊnÈti. 

 Yo attanÈpi dasannaÑ kathÈvatth|naÑ alÈbhÊ, parampi tehi na ovadati1 
LÈÄudÈyÊ viya, ayaÑ neva attahitÈya paÔipanno na parahitÈya, evar|pampi na 
pucchati. KasmÈ? Assa anto kilesÈ pharasuchejjÈ viya mahantÈti. 

 Yo pana sayaÑ dasannaÑ kathÈvatth|naÑ lÈbhÊ, parampi tehi ovadati, 
ayaÑ attahitÈya ceva parahitÈya ca paÔipanno nÈma 
SÈriputtamoggallÈnamahÈkassapÈdayo asÊtimahÈtherÈ viya, evar|paÑ 
bhikkhuÑ pucchati. KasmÈ? MayhaÑ sÈsanassa vuÉÉhipakkhe Ôhitoti. 
IdhÈpi evar|pameva pucchanto “ko nu kho bhikkhave”ti-ÈdimÈha. 

 EvaÑ BhagavatÈ puÔÔhÈnaÑ pana tesaÑ bhikkh|naÑ BhagavÈ attano 
jÈtibh|miyaÑ ubhayahitÈya paÔipannaÑ dasakathÈvatthulÈbhiÑ bhikkhuÑ 
pucchati, ko nu kho tattha evar|poti na aÒÒamaÒÒaÑ cintanÈ vÈ samantanÈ 
vÈ ahosi. KasmÈ? ŒyasmÈ hi MantÈÓiputto2 tasmiÑ janapade ÈkÈsamajjhe 
Ôhito cando viya s|riyo viya ca pÈkaÔo paÒÒÈto. TasmÈ te bhikkh| 
meghasaddaÑ sutvÈ ekajjhaÑ sannipatitamoraghaÔÈ viya ghanasajjhÈyaÑ 
kÈtuÑ, Èraddhabhikkh| viya ca attano ÈcariyaÑ PuÓÓattheraÑ Bhagavato 
ÈrocentÈ therassa ca guÓaÑ bhÈsituÑ appahontehi mukhehi ekappahÈreneva 
PuÓÓo nÈma bhante ÈyasmÈti-ÈdimÈhaÑsu. Tattha PuÓÓoti tassa therassa 
nÈmaÑ. MantÈÓiyÈ pana so putto, tasmÈ MantÈÓiputtoti vuccati. 
SambhÈvitoti guÓasambhÈvanÈya sambhÈvito. 
 

AppicchatÈdivaÓÓanÈ 

 Appicchoti icchÈvirahito ni-iccho nittaÓho. Ettha hi byaÒjanaÑ 
sÈvasesaÑ viya, attho pana niravaseso. Na hi tassa anto aÓumattÈpi pÈpikÈ 
icchÈ nÈma atthi. KhÊÓÈsavo hesa sabbaso pahÊnataÓho. Apicettha atricchatÈ 
pÈpicchatÈ mahicchatÈ appicchatÈti ayaÑ bhedo veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. Na samÈdapetÈ na ovadati (SyÈ) na samÈdapeti na ovadati (Ka) 
 2. MantÈniputto (SyÈ, Ka) 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  45 

 Tattha sakalÈbhe atittassa paralÈbhe patthanÈ atricchatÈ nÈma. TÈya 
samannÈgatassa ekabhÈjane pakkap|vopi attno patte patito na supakko viya 
khuddako viya ca khÈyati, sveva parassa patte pakkhitto supakko viya 
mahanto viya ca khÈyati. AsantaguÓasambhÈvanatÈ pana paÔiggahaÓe ca 
amattaÒÒutÈ pÈpicchatÈ nÈma, sÈ “idhekacco assaddho samÈno saddhoti 
maÑ jano jÈnÈt|”ti-ÈdinÈ1 nayena abhidhamme ÈgatÈyeva, tÈya 
samannÈgato puggalo kohaÒÒe patiÔÔhÈti. SantaguÓasambhÈvanÈ pana 
paÔiggahaÓe ca amattaÒÒutÈ mahicchatÈ nÈma, sÈpi “idhekacco saddho 
samÈno saddhoti maÑ jano jÈnÈt|ti icchati, sÊlavÈ samÈno sÊlavÈti maÑ jano 
jÈnÈt|”ti1 iminÈ nayena ÈgatÈyeva, tÈya samannÈgato puggalo 
dussantappayo hoti, vijÈtamÈtÈpissa cittaÑ gahetuÑ na sakkoti. TenetaÑ 
vuccati– 

   “Aggikkhandho samuddo ca, mahiccho cÈpi puggalo. 
   SakaÔena paccayaÑ detu, tayopete atappayÈ”ti2. 

 SantaguÓanig|hanatÈ pana paÔiggahaÓe ca mattaÒÒutÈ appicchatÈ nÈma, 
tÈya samannÈgato puggalo attani vijjamÈnampi guÓaÑ 
paÔicchÈdetukÈmatÈya “saddho samÈno saddhoti maÑ jano jÈnÈt|ti na 
icchati. SÊlavÈ, pavivitto, bahussuto, ÈraddhavÊriyo, samÈdhisampanno, 
paÒÒavÈ, khÊÓÈsavo samÈno khÊÓÈsavoti maÑ jano jÈnÈt|”ti na icchati, 
seyyathÈpi Majjhantikatthero. 

 Thero kira mahÈkhÊÓÈsavo ahosi, pattacÊvaraÑ panassa pÈdamattameva 
agghati, so Asokassa dhammaraÒÒo vihÈramahadivase saÑghatthero ahosi. 
Athassa atil|khabhÈvaÑ disvÈ manussÈ “bhante thokaÑ bahi hothÈ”ti 
ÈhaÑsu. Thero “mÈdise khÊÓÈsave raÒÒo sa~gahaÑ akaronte aÒÒo ko 
karissatÊ”ti pathaviyaÑ nimujjitvÈ saÑghattherassa ukkhittapiÓÉaÑ 
gaÓhantoyeva ummujji. EvaÑ khÊÓÈsavo samÈno “khÊÓÈsavoti maÑ jano 
jÈnÈt|”ti na icchati. EvaÑ appiccho pana bhikkhu anuppannaÑ lÈbhaÑ 
uppÈdeti, uppannaÑ lÈbhaÑ thÈvaraÑ karoti, 
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dÈyakÈnaÑ cittaÑ ÈrÈdheti, yathÈ yathÈ hi so attano appicchatÈya appaÑ 
gaÓhÈti, tathÈ tathÈ tassa vatte pasannÈ manussÈ bah| denti. 

 Aparopi catubbidho appiccho paccaya-appiccho dhuta~ga-appiccho 
pariyatti-appiccho adhigama-appicchoti. Tattha cat|su paccayesu appiccho 
paccaya-appiccho nÈma, so dÈyakassa vasaÑ jÈnÈti, deyyadhammassa 
vasaÑ jÈnÈti, attano thÈmaÑ jÈnÈti. Yadi hi deyyadhammo bahu hoti, 
dÈyako appaÑ dÈtukÈmo, dÈyakassa vasena appaÑ gaÓhÈti. Deyyadhammo 
appo, dÈyako bahuÑ dÈtukÈmo, deyyadhammassa vasena appaÑ gaÓhÈti. 
Deyyadhammopi bahu, dÈyakopi bahuÑ dÈtukÈmo, attano thÈmaÑ ÒatvÈ 
pamÈÓeneva gaÓhÈti. 

 Dhuta~gasamÈdÈnassa attani atthibhÈvaÑ najÈnÈpetukÈmo dhuta~ga-
appiccho nÈma. Tassa vibhÈvanatthaÑ imÈni vatth|ni–
SosÈnikamahÈsumatthero kira saÔÔhi vassÈni susÈne vasi, aÒÒo ekabhikkhupi 
na aÒÒÈsi1, tenevÈha– 

   “SusÈne saÔÔhi vassÈni, abbokiÓÓaÑ vasÈmahaÑ. 
   Dutiyo maÑ na jÈneyya, aho sosÈnikuttamo”ti. 

 Cetiyapabbate dvebhÈtiyattherÈ vasiÑsu. Tesu kaniÔÔho upaÔÔhÈkena 
pesitÈ ucchukhaÓÉikÈ gahetvÈ jeÔÔhassa santikaÑ agamÈsi. ParibhogaÑ 
bhante karothÈti. Therassa ca bhattakiccaÑ katvÈ mukhaÑ vikkhÈlanakÈlo 
ahosi. So alaÑ Èvusoti Èha. Kacci bhante ekÈsanikatthÈti. ŒharÈvuso 
ucchukhaÓÉikÈti paÒÒÈsa vassÈni ekÈsaniko samÈnopi dhuta~gaÑ 
nig|hamÈno paribhogaÑ katvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ puna dhuta~gaÑ 
adhiÔÔhÈya gato. 

 Yo pana SÈketakatissatthero viya bahussutabhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ na 
icchati, ayaÑ pariyatti-appiccho nÈma. Thero kira khaÓo natthÊti 
uddesaparipucchÈsu okÈsaÑ akaronto maraÓakkhayaÑ bhante labhissathÈti 
codito gaÓaÑ vissajjetvÈ kaÓikÈravÈlikasamuddavihÈraÑ gato. Tattha 
antovassaÑ theranavamajjhimÈnaÑ upakÈro 
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hutvÈ mahÈpavÈraÓÈya uposathadivase dhammakathÈya janataÑ khobhetvÈ 
gato. 

 Yo pana sotÈpannÈdÊsu aÒÒataro hutvÈ sotÈpannÈdibhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ 
na icchati, ayaÑ adhigama-appiccho nÈma, tayo kulaputtÈ viya 
ghaÔikÈrakumbhakÈro viya ca. 

 ŒyasmÈ pana PuÓÓo atricchataÑ pÈpicchataÑ mahicchataÑ ca pahÈya 
sabbaso icchÈpaÔipakkhabh|tÈya alobhasa~khÈtÈya parisuddhÈya 
appicchatÈya samannÈgatattÈ appiccho nÈma ahosi. Bhikkh|nampi “Èvuso 
atricchatÈ pÈpicchatÈ mahicchatÈti ime dhammÈ pahÈtabbÈ”ti tesu ÈdÊnavaÑ 
dassetvÈ evar|paÑ appicchataÑ samÈdÈya vattitabbanti appicchakathaÑ 
kathesi. Tena vuttaÑ “attanÈ ca appiccho appicchakathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ”ti. 
 

DvÈdasavidhasantosavaÓÓanÈ 

 IdÈni attanÈ ca santuÔÔhoti-ÈdÊsu visesatthameva dÊpayissÈma. YojanÈ 
pana vuttanayeneva veditabbÈ. SantuÔÔhoti itarÊtarapaccayasantosena 
samannÈgato. So panesa santoso dvÈdasavidho hoti. SeyyathidaÑ, cÊvare1 
yathÈlÈbhasantoso yathÈbalasantoso yathÈsÈruppasantosoti tividho, evaÑ 
piÓÉapÈtÈdÊsu. TassÈyaÑ pabhedasaÑvaÓÓanÈ. 

 Idha bhikkhu cÊvaraÑ labhati sundaraÑ vÈ asundaraÑ vÈ, so teneva 
yÈpeti aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi na gaÓhÈti, ayamassa cÊvare 
yathÈlÈbhasantoso. Atha yo pakatidubbalo vÈ hoti ÈbÈdhajarÈbhibh|to vÈ, 
garucÊvaraÑ pÈrupanto kilamati, so sabhÈgena bhikkhunÈ saddhiÑ taÑ 
parivattetvÈ lahukena yÈpentopi santuÔÔhova hoti, ayamassa cÊvare 
yathÈbalasantoso. Aparo paÓÊtapaccayalÈbhÊ hoti, so paÔÔacÊvarÈdÊnaÑ2 
aÒÒataraÑ mahagghacÊvaraÑ bah|ni vÈ pana cÊvarÈni labhitvÈ idaÑ 
therÈnaÑ cirapabbajitÈnaÑ idaÑ bahussutÈnaÑ anur|paÑ, idaÑ gilÈnÈnaÑ 
idaÑ appalÈbhÈnaÑ hot|ti datvÈ tesaÑ purÈÓacÊvaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. CÊvare tÈva (SyÈ, Ka) 2. PaÔÔuÓÓacÊvarÈdÊnaÑ (Ka), pattuÓÓacÊvarÈdÊnaÑ (SyÈ) 
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vÈ sa~kÈrak|ÔÈdito vÈ nantakÈni uccinitvÈ tehi sa~ghÈÔiÑ katvÈ dhÈrentopi 
santuÔÔhova hoti, ayamassa cÊvare yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu piÓÉapÈtaÑ labhati l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, so teneva 
yÈpeti, aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi na gaÓhÈti, ayamassa piÓÉapÈte 
yathÈlÈbhasantoso. Yo pana attano pakativiruddhaÑ vÈ byÈdhiviruddhaÑ vÈ 
piÓÉapÈtaÑ labhati, yenassa paribhuttena aphÈsu hoti, so sabhÈgassa 
bhikkhuno taÑ datvÈ tassa hatthato sappÈyabhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
samaÓadhammaÑ karontopi santuÔÔhova hoti, ayamassa piÓÉapÈte 
yathÈbalasantoso. Aparo bahuÑ paÓÊtaÑ piÓÉapÈtaÑ labhati, so taÑ 
cÊvaraÑ viya cirapabbajitabahussuta-appalÈbhigilÈnÈnaÑ datvÈ tesaÑ vÈ 
sesakaÑ piÓÉÈya vÈ caritvÈ missakÈhÈraÑ bhuÒjantopi santuÔÔhova hoti, 
ayamassa piÓÉapÈte yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu senÈsanaÑ labhati manÈpaÑ vÈ amanÈpaÑ vÈ, so 
tena neva somanassaÑ na paÔighaÑ uppÈdeti, antamaso tiÓasanthÈrakenÈpi 
yathÈladdheneva tussati, ayamassa senÈsane yathÈlÈbhasantoso. Yo pana 
attano pakativiruddhaÑ vÈ byÈdhiviruddhaÑ vÈ senÈsanaÑ labhati, 
yatthassa vasato aphÈsu hoti, so taÑ sabhÈgassa bhikkhuno datvÈ tassa 
santake sappÈyasenÈsane vasantopi santuÔÔhova hoti, ayamassa senÈsane 
yathÈbalasantoso. Aparo mahÈpuÒÒo leÓamaÓÉapak|ÔÈgÈrÈdÊni bah|ni 
paÓÊtasenÈsanÈni labhati, so tÈni cÊvarÈdÊni viya cirapabbajitabahussuta-
appalÈbhigilÈnÈnaÑ datvÈ yattha katthaci vasantopi santuÔÔhova hoti, 
ayamassa senÈsane yathÈsÈruppasantoso. Yopi “uttamasenÈsanaÑ nÈma 
pamÈdaÔÔhÈnaÑ, tattha nisinnassa thinamiddhaÑ okkamati, niddÈbhibh|tassa 
puna paÔibujjhato pÈpavitakkÈ pÈtubhavantÊ”ti paÔisaÒcikkhitvÈ tÈdisaÑ 
senÈsanaÑ pattampi na sampaÔicchati, so taÑ paÔikkhipitvÈ 
abbhokÈsarukkham|lÈdÊsu vasantopi santuÔÔhova hoti, ayampissa senÈsane 
yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu bhesajjaÑ labhati l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, so yaÑ 
labhati, teneva santussati, aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi na gaÓhÈti, 
ayamassa gilÈnapaccaye yathÈlÈbhasantoso. Yo pana telena atthiko 
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phÈÓÊtaÑ labhati, so taÑ sabhÈgassa bhikkhuno datvÈ tassa hatthato telaÑ 
gahetvÈ aÒÒadeva vÈ pariyesitvÈ tehi bhesajjaÑ karontopi santuÔÔhova hoti, 
ayamassa gilÈnapaccaye yathÈbalasantoso. Aparo mahÈpuÒÒo bahuÑ 
telamadhuphÈÓitÈdipaÓÊtabhesajjaÑ labhati, so taÑ cÊvaraÑ viya 
cirapabbajitabahussuta-appalÈbhigilÈnÈnaÑ datvÈ tesaÑ Èbhatakena yena 
kenaci yÈpentopi santuÔÔhova hoti. Yo pana ekasmiÑ bhÈjane 
muttaharÊtakaÑ ÔhapetvÈ ekasmiÑ catumadhuraÑ, “gaÓha bhante 
yadicchasÊ”ti vuccamÈno sacassa tesu aÒÒatarenapi rogo v|pasammati, atha 
muttaharÊtakaÑ nÈma BuddhÈdÊhi vaÓÓitanti catumadhuraÑ paÔikkhipitvÈ 
muttaharÊtakeneva bhesajjaÑ karonto paramasantuÔÔhova hoti, ayamassa 
gilÈnapaccaye yathÈsÈruppasantoso. 

 ImesaÑ pana paccekaÑ paccayesu tiÓÓaÑ tiÓÓaÑ santosÈnaÑ 
yathÈsÈruppasantosoyeva aggo. ŒyasmÈ PuÓÓo ekekasmiÑ paccaye imehi 
tÊhi santosehi santuÔÔho ahosi. SantuÔÔhikathaÒcÈti bhikkh|nampi ca imaÑ 
santuÔÔhikathaÑ kattÈva ahosi. 
 

TividhapavivekavaÓÓanÈ 

 Pavivittoti kÈyapaviveko cittapaviveko upadhipavivekoti imehi tÊhi 
pavivekehi samannÈgato. Tattha eko gacchati, eko tiÔÔhati, eko nisÊdati, eko 
seyyaÑ kappeti, eko gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati, eko paÔikkamati, eko 
ca~kamamadhiÔÔhÈti, eko carati, eko viharatÊti ayaÑ kÈyapaviveko nÈma. 
AÔÔha samÈpattiyo pana cittapaviveko nÈma. NibbÈnaÑ upadhipaviveko 
nÈma. Vuttampi hetaÑ “kÈyaviveko ca vivekaÔÔhakÈyÈnaÑ1 
nekkhammÈbhiratÈnaÑ. Cittaviveko ca parisuddhacittÈnaÑ 
paramavodÈnappattÈnaÑ. Upadhiviveko ca nirupadhÊnaÑ puggalÈnaÑ 
visa~khÈragatÈnan”ti2. Pavivekakathanti bhikkh|nampi ca imaÑ 
pavivekakathaÑ kattÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. V|pakaÔÔhakÈyÈnaÑ (SyÈ) 2. Khu 7. 122 piÔÔhe. 
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PaÒcavidhasaÑsaggavaÓÓanÈ 

 AsaÑsaÔÔhoti paÒcavidhena saÑsaggena virahito. SavanasaÑsaggo 
dassanasaÑsaggo samullapanasaÑsaggo sambhogasaÑsaggo 
kÈyasaÑsaggoti paÒcavidho saÑsaggo. Tesu idha bhikkhu suÓÈti 
“asukasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ kumÈrikÈ vÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ 
pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ”ti. So taÑ sutvÈ 
saÑsÊdati visÊdati, na sakkoti brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ1, 
sikkhÈdubbalyaÑ anÈvikatvÈ hÊnÈyÈvattatÊti evaÑ parehi vÈ kathÊyamÈnaÑ 
r|pÈdisampattiÑ attanÈ vÈ hasitalapitagÊtasaddaÑ suÓantassa 
sotaviÒÒÈÓavÊthivasena uppanno rÈgo savanasaÑsaggo nÈma. So 
anitthigandhapaccekabodhisattassa ca paÒcaggaÄaleÓavÈsÊtissadaharassa ca 
vasena veditabbo– 

 Daharo kira ÈkÈsena gacchanto girigÈmavÈsikammÈradhÊtÈya paÒcahi 
kumÈrÊhi saddhiÑ padumasaraÑ gantvÈ nhatvÈ padumÈni ca pilandhitvÈ 
madhurassarena gÈyantiyÈ saddaÑ sutvÈ kÈmarÈgena viddho2 visesÈ 
parihÈyitvÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓi. Idha bhikkhu na heva kho suÓÈti, apica 
kho sÈmaÑ passati itthiÑ vÈ kumÈriÑ vÈ abhir|paÑ dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ 
paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgataÑ, so taÑ disvÈ saÑsÊdati 
visÊdati na sakkoti brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ1, sikkhÈdubbalyaÑ 
anÈvikatvÈ hÊnÈyÈvattatÊti evaÑ visabhÈgar|paÑ olokentassa pana 
cakkhuviÒÒÈÓavÊthivasena uppannarÈgo dassanasaÑsaggo nÈma. So evaÑ 
veditabbo– 

 Eko kira daharo kÈladÊghavÈpidvÈravihÈraÑ uddesatthÈya gato. Œcariyo 
tassa antarÈyaÑ disvÈ okÈsaÑ na karoti. So punappunaÑ anubandhati. 
Œcariyo sace antogÈme na carissasi. DassÈmi te uddesanti Èha. So sÈdh|ti 
sampaÔicchitvÈ uddese niÔÔhite ÈcariyaÑ vanditvÈ gacchanto Ècariyo me 
imasmiÑ gÈme carituÑ na deti, kiÑ nu kho kÈraÓanti cÊvaraÑ pÈrupitvÈ 
gÈmaÑ pÈvisi, ekÈ kuladhÊtÈ pÊtakavatthaÑ nivÈsetvÈ gehe ÔhitÈ daharaÑ 
disvÈ saÒjÈtarÈgÈ uÄu~kena yÈguÑ ÈharitvÈ tassa patte pakkhipitvÈ nivattitvÈ 
maÒcake nipajji. Atha naÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SantÈnetuÑ (SÊ, SyÈ) 2. Giddho (Ka) 
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mÈtÈpitaro kiÑ ammÈti pucchiÑsu, dvÈrena gataÑ daharaÑ labhamÈnÈ 
jÊvissÈmi, alabhamÈnÈ marissÈmÊti. MÈtÈpitaro vegena gantvÈ gÈmadvÈre 
daharaÑ patvÈ vanditvÈ “nivattatha bhante bhikkhaÑ gaÓhÈhÊ”ti ÈhaÑsu. 
Daharo alaÑ gacchÈmÊti. Te “idaÑ nÈma bhante kÈraÓan”ti yÈcitvÈ 
“amhÈkaÑ bhante gehe ettakaÑ nÈma dhanaÑ atthi, ekÈyeva no dhÊtÈ, tvaÑ 
no jeÔÔhaputtaÔÔhÈne Ôhassasi, sukhena sakkÈ jÊvitun”ti ÈhaÑsu, daharo “na 
mayhaÑ iminÈ palibodhena attho”ti anÈdiyitvÈva pakkanto. 

 MÈtÈpitaro gantvÈ “amma nÈsakkhimhÈ daharaÑ nivattetuÑ, yaÑ 
aÒÒaÑ sÈmikaÑ icchasi, taÑ labhissasi, uÔÔhehi khÈda ca piva cÈ”ti ÈhaÑsu. 
SÈ anicchantÊ sattÈhaÑ nirÈhÈrÈ hutvÈ kÈlamakÈsi, mÈtÈpitaro tassÈ 
sarÊrakiccaÑ katvÈ taÑ pÊtakavatthaÑ dhuravihÈre bhikkhusaÑghassa 
adaÑsu, bhikkh| vatthaÑ khaÓÉÈkhaÓÉaÑ katvÈ bhÈjayiÑsu. Eko 
mahallako attano koÔÔhÈsaÑ gahetvÈ kalyÈÓÊvihÈraÑ Ègato. Sopi daharo 
cetiyaÑ vandissÈmÊti tattheva gantvÈ divÈÔÔhÈne nisÊdi. Mahallako taÑ 
vatthakhaÓÉaÑ gahetvÈ “iminÈ me parissÈvanaÑ1 vicÈrethÈ”ti daharaÑ 
avoca. Daharo mahÈthera “kuhiÑ laddhan”ti Èha. So sabbaÑ pavattiÑ 
kathesi. So taÑ sutvÈva “evar|pÈya nÈma saddhiÑ saÑvÈsaÑ nÈlatthan”ti 
rÈgagginÈ daÉÉho tattheva kÈlamakÈsi. 

 AÒÒamaÒÒaÑ ÈlÈpasallÈpavasena uppannarÈgo pana 
samullapanasaÑsaggo nÈma. Bhikkhuno bhikkhuniyÈ santakaÑ, 
bhikkhuniyÈ vÈ bhikkhussa santakaÑ gahetvÈ paribhogakaraÓavasena 
uppannarÈgo sambhogasaÑsaggo nÈma. So evaÑ veditabbo–
maricavaÔÔivihÈramahe2 kira bhikkh|naÑ satasahassaÑ bhikkhunÊnaÑ 
navutisahassÈni eva ahesuÑ. Eko sÈmaÒero uÓhayÈguÑ gahetvÈ gacchanto 
sakiÑ cÊvarakaÓÓe Ôhapesi, sakiÑ bh|miyaÑ. EkÈ sÈmaÓerÊ disvÈ ettha 
pattaÑ ÔhapetvÈ yÈhÊti thÈlakaÑ adÈsi. Te aparabhÈge ekasmiÑ bhaye 
uppanne parasamuddaÑ agamaÑsu. Tesu bhikkhunÊ puretaraÑ agamÈsi, sÈ 
“eko kira sÊhaÄabhikkhu Ègato”ti sutvÈ therassa santikaÑ gantvÈ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ nisinnÈ “bhante maricavaÔÔivihÈramahakÈle tumhe 
kativassÈ”ti pucchi. TadÈhaÑ sattavassikasÈmaÓero. TvaÑ pana kativassÈti. 
AhaÑ sattavassikasÈmaÓerÊyeva 
______________________________________________________________ 
 1. Me bhante parissÈvanaÑ (SÊ, SyÈ) 2. MaricavaÔÔiya... (SyÈ, Ka) 
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ekassa sÈmaÓerassa uÓhayÈguÑ gahetvÈ gacchantassa pattaÔhapanatthaÑ 
thÈlakamadÈsinti. Thero “ahaÑ so”ti vatvÈ thÈlakaÑ nÊharivÈ dassesi. Te 
ettakeneva saÑsaggena brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ asakkontÈ dvepi 
saÔÔhivassakÈle vibbhamiÑsu. 

 HatthaggÈhÈdivasena pana uppannarÈgo kÈyasaÑsaggo nÈma. TatridaÑ 
vatthu–mahÈcetiya~gaÓe kira daharabhikkh| sajjhÈyaÑ gaÓhanti. TesaÑ 
piÔÔhipasse daharabhikkhuniyo dhammaÑ suÓanti. Tatreko daharo hatthaÑ 
pasÈrento ekissÈ daharabhikkhuniyÈ kÈyaÑ chupi. SÈ taÑ hatthaÑ gahetvÈ 
attano urasmiÑ Ôhapesi, ettakena saÑsaggena dvepi vibbhamitvÈ 
gihibhÈvaÑ pattÈ. 
 

GÈhagÈhakÈdivaÓÓanÈ 

 Imesu pana paÒcasu saÑsaggesu bhikkhuno bhikkh|hi saddhiÑ 
savanadassanasamullapanasambhogakÈyaparÈmÈsÈ niccaÑpi hontiyeva, 
bhikkhunÊhi saddhiÑ ÔhapetvÈ kÈyasaÑsaggaÑ sesÈ kÈlena kÈlaÑ honti, 
tathÈ upÈsaka-upÈsikÈhi saddhiÑ sabbepi kÈlena kÈlaÑ honti. Tesu hi 
kilesuppattito cittaÑ rakkhitabbaÑ. Eko hi bhikkhu gÈhagÈhako hoti, eko 
gÈhamuttako, eko muttagÈhako, eko muttamuttako. 

 Tattha yaÑ bhikkhuÑ manussÈpi Èmisena upalÈpetvÈ gahaÓavasena 
upasa~kamanti, bhikkhupi pupphaphalÈdÊhi upalÈpetvÈ gahaÓavasena 
upasa~kamati, ayaÑ gÈhagÈhako nÈma. YaÑ pana manussÈ vuttanayena 
upasa~kamanti, bhikkhu dakkhiÓeyyavasena upasa~kamati, ayaÑ 
gÈhamuttako nÈma. Yassa manussÈ dakkhiÓeyyavasena cattÈro paccaye 
denti, bhikkhu pupphaphalÈdÊhi upalÈpetvÈ gahaÓavasena upasa~kamati, 
ayaÑ muttagÈhako nÈma. Yassa manussÈpi dakkhiÓeyyavasena cattÈro 
paccaye denti, bhikkhupi C|ÄapiÓÉapÈtiyatissatthero viya 
dakkhiÓeyyavasena paribhuÒjati, ayaÑ muttamuttako nÈma. 

 TheraÑ kira ekÈ upÈsikÈ dvÈdasa vassÈni upaÔÔhahi. EkadivasaÑ1 
tasmiÑ gÈme aggi uÔÔhahitvÈ gehÈni jhÈpesi. AÒÒesaÑ kul|pakabhikkh| 
______________________________________________________________ 
 1. Ekadivase (SyÈ, Ka) 
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ÈgantvÈ “kiÑ upÈsike api kiÒci bhaÓÉakaÑ arogaÑ kÈtuÑ asakkhitthÈ”ti 
paÔisanthÈraÑ akaÑsu. ManussÈ “amhÈkaÑ mÈtu Kul|pakatthero 
bhuÒjanavelÈyameva ÈgamissatÊ”ti ÈhaÑsu. Theropi punadivase 
bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈva Ègato. UpÈsikÈ koÔÔhacchÈyÈya1 
nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ sampÈdetvÈ adÈsi. There bhattakiccaÑ katvÈ pakkante 
manussÈ ÈhaÑsu “amhÈkaÑ mÈtu Kul|pakatthero bhuÒjanavelÈyameva 
Ègato”ti. UpÈsikÈ “tumhÈkaÑ kul|pakÈ tumhÈkaÑyeva anucchavikÈ, 
mayhaÑ thero mayheva anucchaviko”ti Èha. ŒyasmÈ pana MantÈÓiputto 
imehi paÒcahi saÑsaggehi cat|hipi parisÈhi saddhiÑ asaÑsaÔÔho 
gÈhamuttako ceva muttamuttako ca ahosi. YathÈ ca sayaÑ asaÑsaÔÔho, 
evaÑ bhikkh|nampi taÑ asaÑsaggakathaÑ kattÈ ahosi. 

 ŒraddhavÊriyoti paggahitavÊriyo, paripuÓÓakÈyikacetasikavÊriyoti attho. 
Yo hi bhikkhu gamane uppannakilesaÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓituÑ na deti, ÔhÈne 
uppannakilesaÑ nisajjaÑ, nisajjÈya uppannakilesaÑ sayanaÑ pÈpuÓituÑ na 
deti, mantena kaÓhasappaÑ uppÊÄetvÈ gaÓhanto viya, amittaÑ gÊvÈya 
akkamanto viya ca vicarati, ayaÑ ÈraddhavÊriyo nÈma. Thero ca tÈdiso 
ahosi. Bhikkh|nampi tatheva vÊriyÈrambhakathaÑ kattÈ ahosi. 

 SÊlasampannoti-ÈdÊsu sÊlanti catupÈrisuddhisÊlaÑ. SamÈdhÊti 
vipassanÈpÈdakÈ aÔÔha samÈpattiyo. PaÒÒÈti lokiyalokuttaraÒÈÓaÑ. VimuttÊti 
ariyaphalaÑ. VimuttiÒÈÓadassananti ek|navÊsatividhaÑ 
paccavekkhaÓaÒÈÓaÑ. Thero sayampi sÊlÈdÊhi sampanno ahosi 
bhikkh|nampi sÊlÈdikathaÑ kattÈ. SvÈyaÑ dasahi kathÈvatth|hi ovadatÊti 
ovÈdako. YathÈ pana eko ovadatiyeva, sukhumaÑ atthaÑ parivattetvÈ 
jÈnÈpetuÑ na sakkoti. Na evaÑ thero. Thero pana tÈni dasa kathÈvatth|ni 
viÒÒÈpetÊti viÒÒÈpako. Eko viÒÒÈpetuÑ sakkoti, kÈraÓaÑ dassetuÑ na 
sakkoti. Thero kÈraÓampi sandassetÊti sandassako. Eko vijjamÈnaÑ kÈraÓaÑ 
dasseti, gÈhetuÑ pana na sakkoti. Thero gÈhetumpi sakkotÊti samÈdapako. 
EvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉacchÈyÈya (SÊ) 
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samÈdapetvÈ pana tesu kathÈvatth|su ussÈhajananavsena bhikkh| 
samuttejetÊti samuttejako. UssÈhajÈte vaÓÓaÑ vatvÈ sampahaÑsetÊti 
sampahaÑsako. 
 

PaÒcalÈbhavaÓÓanÈ 

 253. SuladdhalÈbhÈti aÒÒesampi manussattabhÈvapabbajjÈdiguÓalÈbhÈ 
nÈma honti. Œyasmato pana PuÓÓassa suladdhalÈbhÈ ete, yassa Satthu 
sammukhÈ evaÑ vaÓÓo abbhuggatoti attho. Apica apaÓÉitehi 
vaÓÓakathanaÑ nÈma na tathÈ lÈbho, paÓÉitehi vaÓÓakathanaÑ pana lÈbho. 
GihÊhi vÈ vaÓÓakathanaÑ na tathÈ lÈbho, gihÊ hi “vaÓÓaÑ kathessÈmÊ”ti 
“amhÈkaÑ ayyo saÓho sakhilo sukhasambhÈso, vihÈraÑ ÈgatÈnaÑ 
yÈgubhattaphÈÓitÈdÊhi sa~gahaÑ karotÊ”ti kathento avaÓÓameva katheti. 
“AvaÓÓaÑ kathessÈmÊ”ti “ayaÑ thero mandamando viya abalabalo1 viya 
bhÈkuÔikabhÈkuÔiko viya natthi iminÈ saddhiÑ vissÈso”ti kathento 
vaÓÓameva katheti. SabrahmacÈrÊhipi Satthu parammukhÈ vaÓÓakathanaÑ 
na tathÈ lÈbho, Satthu sammukhÈ pana atilÈbhoti imampi atthavasaÑ paÔicca 
“suladdhalÈbhÈ”ti Èha. Anumassa anumassÈti dasa kathÈvatth|ni 
anupavisitvÈ anupavisitvÈ. TaÑ ca SatthÈ abbhanumodatÊti taÒcassa vaÓÓaÑ 
evametaÑ appiccho ca so bhikkhu santuÔÔho ca so bhikkh|ti anumodati. Iti 
viÒÒ|hi vaÓÓabhÈsanaÑ eko lÈbho, sabrahmacÈrÊhi eko, Satthu sammukhÈ 
eko, anumassa anumassa eko, SatthÈrÈ abbhanumodanaÑ ekoti ime paÒca 
lÈbhe sandhÈya “suladdhalÈbhÈ”ti Èha. KadÈcÊti kismiÒcideva kÈle. 
KarahacÊti tasseva vevacanaÑ. Appeva nÈma siyÈ kocideva kathÈsallÈpoti 
api nÈma koci kathÈsamudÈcÈropi2 bhaveyya. Therena kira ÈyasmÈ PuÓÓo 
neva diÔÔhapubbo, nassa dhammakathÈ sutapubbÈ. Iti so tassa dassanampi 
dhammakathampi patthayamÈno evamÈha. 
 

CÈrikÈdivaÓÓanÈ 

 254. YathÈbhirantanti yathÈ-ajjhÈsayaÑ viharitvÈ. BuddhÈnaÑ hi 
ekasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ chÈy|dakÈdivipattiÑ vÈ apphÈsukasenÈsanaÑ vÈ 
manussÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
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assaddhÈdibhÈvaÑ vÈ Ègamma anabhirati nÈma natthi, tesaÑ sampattiyÈ 
“idha phÈsu viharÈmÈ”ti abhiramitvÈ ciravihÈropi natthi. Yattha pana 
TathÈgate viharante sattÈ saraÓesu vÈ patiÔÔhahanti, sÊlÈni vÈ samÈdiyanti, 
pabbajanti vÈ, tato sotÈpattimaggÈdÊnaÑ vÈ pana tesaÑ upanissayo hoti, 
tattha BuddhÈ satte tÈsu sampattÊsu patiÔÔhÈpana-ajjhÈsayena vasanti, tÈsaÑ 
abhÈve pakkamanti. Tena vuttaÑ “yathÈ-ajjhÈsayaÑ viharitvÈ”ti. CÈrikaÑ 
caramÈnoti addhÈnagamanaÑ gacchanto. CÈrikÈ ca nÈmesÈ Bhagavato 
duvidhÈ hoti turitacÈrikÈ ca, aturitacÈrikÈ ca. 

 Tattha d|repi bodhaneyyapuggalaÑ disvÈ tassa bodhanatthÈya sahasÈ 
gamanaÑ turitacÈrikÈ nÈma. SÈ MahÈkassapapaccuggamanÈdÊsu daÔÔhabbÈ. 
BhagavÈ hi MahÈkassapaÑ paccuggacchanto muhuttena tigÈvutaÑ maggaÑ 
agamÈsi, ŒÄavakassatthÈya tiÑsayojanaÑ, tathÈ A~gulimÈlassa. 
PukkusÈtissa pana paÒcacattÈlÊsayojanaÑ, MahÈkappinassa 
vÊsayojanasataÑ1, KhadiravaniyassatthÈya satta yojanasatÈni agamÈsi, 
DhammasenÈpatino saddhivihÈrikassa VanavÈsÊtissasÈmaÓerassa 
tigÈvutÈdhikaÑ vÊsayojanasataÑ. 

 EkadivasaÑ kira thero “TissasÈmaÓerassa santikaÑ bhante gacchÈmÊ”ti 
Èha. BhagavÈ “ahampi gamissÈmÊ”ti vatvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi 
“Œnanda vÊsatisahassÈnaÑ chaÄabhiÒÒÈnaÑ Èrocehi ‘BhagavÈ 
VanavÈsÊtissasÈmaÓerassa santikaÑ gamissatÊ’ti”. Tato dutiyadivase 
vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto ÈkÈse uppatitvÈ vÊsayojanasatamatthake tassa 
gocaragÈmadvÈre otaritvÈ cÊvaraÑ pÈrupi. KammantaÑ gacchamÈnÈ 
manussÈ disvÈ “SatthÈ bho Ègato, mÈ kammantaÑ agamitthÈ”ti vatvÈ 
ÈsanÈni paÒÒapetvÈ yÈguÑ datvÈ pÈnavattaÑ2 karontÈ “kuhiÑ bhante 
BhagavÈ gacchatÊ”ti daharabhikkh| pucchiÑsu. UpÈsakÈ na BhagavÈ 
aÒÒattha gacchati, idheva TissasÈmaÓerassa dassanatthÈya Ègatoti. Te 
“amhÈkaÑ kira Kul|pakattherassa dassanatthÈya SatthÈ Ègato, no vata no 
thero oramattako”ti somanassajÈtÈ ahesuÑ. 
______________________________________________________________ 
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 Atha Bhagavato bhattakiccapariyosÈne sÈmaÓero gÈmaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ “upÈsakÈ mahÈ bhikkhusaÑgho”ti pucchi. Athassa te “SatthÈ bhante 
Ègato”ti ÈrocesuÑ, so BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ piÓÉapÈtena Èpucchi. 
SatthÈ tassa pattaÑ hatthena gahetvÈ “alaÑ Tissa niÔÔhitaÑ bhattakiccan”ti 
Èha. Tato upajjhÈyaÑ ÈpucchitvÈ attano pattÈsane nisÊditvÈ bhattakiccaÑ 
akÈsi. Athassa bhattakiccapariyosÈne SatthÈ ma~galaÑ vatvÈ nikkhamitvÈ 
gÈmadvÈre ÔhatvÈ “kataro te Tissa vasanaÔÔhÈnaÑ gamanamaggo”ti Èha. 
AyaÑ BhagavÈti. MaggaÑ desayamÈno purato yÈhi TissÈti. BhagavÈ kira 
sadevakassa lokassa maggadesako samÈnopi “sakalatigÈvute magge 
sÈmaÓeraÑ daÔÔhuÑ lacchÈmÊ”ti taÑ maggadesakaÑ akÈsi. 

 So attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ Bhagavato vattamakÈsi. Atha naÑ 
BhagavÈ “kataro te Tissa ca~kamo”ti pucchitvÈ tattha gantvÈ sÈmaÓerassa 
nisÊdanapÈsÈÓe nisÊditvÈ “Tissa imasmiÑ ÔhÈne sukhaÑ vasasÊ”ti pucchi. So 
Èha “Èma bhante imasmiÑ me ÔhÈne vasantassa 
sÊhabyagghahatthimigamorÈdÊnaÑ saddaÑ suÓaÔo araÒÒasaÒÒÈ uppajjati, 
tÈya sukhaÑ vasÈmÊ”ti. Atha naÑ BhagavÈ “Tissa bhikkhusaÑghaÑ 
sannipÈtehi, BuddhadÈyajjaÑ te dassÈmÊ”ti vatvÈ sannipatite bhikkhusaÑghe 
upasampÈdetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑyeva agamÈsÊti. AyaÑ turitacÈrikÈ 
nÈma. 

 YaÑ pana gÈmanigamapaÔipÈÔiyÈ devasikaÑ yojanaÉÉhayojanavasena 
piÓÉapÈtacariyÈdÊhi lokaÑ anuggaÓhantassa gamanaÑ, ayaÑ aturitacÈrikÈ 
nÈma. ImaÑ pana cÈrikaÑ caranto BhagavÈ mahÈmaÓÉalaÑ 
majjhimamaÓÉalaÑ antimamaÓÉalanti imesaÑ tiÓÓaÑ maÓÉalÈnaÑ 
aÒÒatarasmiÑ carati. Tattha mahÈmaÓÉalaÑ navayojanasatikaÑ, 
majjhimamaÓÉalaÑ chayojanasatikaÑ, antimamaÓÉalaÑ tiyojanasatikaÑ. 
YadÈ mahÈmaÓÉale cÈrikaÑ caritukÈmo hoti, mahÈpavÈraÓÈya pavÈretvÈ 
pÈÔipadadivase mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro nikkhamati, samantÈ 
yojanasataÑ ekakolÈhalaÑ ahosi, purimaÑ purimaÑ ÈgatÈ nimantetuÑ 
labhanti, itaresu dvÊsu maÓÉalesu sakkÈro mahÈmaÓÉale osarati, tatra 
BhagavÈ tesu tesu gÈmanigamesu ekÈhaÑ dvÊhaÑ vasanto mahÈjanaÑ 
ÈmisapaÔiggahena anuggaÓhanto dhammadÈnena cassa 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  57 

vivaÔÔ|panissitaÑ kusalaÑ vaÉÉhento navahi mÈsehi cÈrikaÑ pariyosÈpeti. 

 Sace pana antovasse bhikkh|naÑ samathavipassanÈ taruÓÈ hoti, 
mahÈpavÈraÓÈya apavÈretvÈ pavÈraÓÈsa~gahaÑ datvÈ kattikapuÓÓamÈya 
pavÈretvÈ migasirassa paÔhamadivase mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro 
nikkhamitvÈ majjhimamaÓÉalaÑ osarati, aÒÒenapi kÈraÓena 
majjhimamaÓÉale cÈrikaÑ caritukÈmo catumÈsaÑ vasitvÈva nikkhamati, 
vuttanayeneva itaresu dvÊsu maÓÉalesu sakkÈro majjhimamaÓÉale osarati, 
BhagavÈ purimanayeneva lokaÑ anuggaÓhanto aÔÔhahi mÈsehi cÈrikaÑ 
pariyosÈpeti. 

 Sace pana catumÈsaÑ vuÔÔhavassassÈpi Bhagavato veneyyasattÈ 
aparipakkindriyÈ honti, tesaÑ indriyaparipÈkaÑ ÈgamayamÈno aparampi 
ekaÑ mÈsaÑ vÈ dviticatumÈsaÑ vÈ tattheva vasitvÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro nikkhamati, vuttanayeneva itaresu dvÊsu 
maÓÉalesu sakkÈro antomaÓÉale osarati, BhagavÈ purimanayeneva lokaÑ 
anuggaÓhanto sattahi vÈ chahi vÈ paÒcahi vÈ cat|hi vÈ mÈsehi cÈrikaÑ 
pariyosÈpeti. Iti imesu tÊsu maÓÉalesu yattha katthaci cÈrikaÑ caranto na 
cÊvarÈdihetu carati. Atha kho ye duggatÈ bÈlÈ jiÓÓÈ byÈdhitÈ, te kadÈ 
TathÈgataÑ ÈgantvÈ passissanti, mayi pana cÈrikaÑ carante mahÈjano 
TathÈgatadassanaÑ labhissati, tattha keci cittÈni pasÈdessanti, keci mÈlÈdÊhi 
p|jessanti, keci kaÔacchubhikkhaÑ dassanti, keci micchÈdassanaÑ pahÈya 
sammÈdiÔÔhikÈ bhavissanti, taÑ tesaÑ bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈyÈti evaÑ lokÈnukampÈya cÈrikaÑ carati. 

 Apica cat|hi kÈraÓehi BuddhÈ Bhagavanto cÈrikaÑ caranti 
ja~ghÈvihÈravasena sarÊraphÈsukatthÈya, atthuppattikÈlaÑ 
abhika~khanatthÈya, bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpanatthÈya, tattha 
tattha paripÈkagatindriye bodhaneyyasatte bodhanatthÈyÈti. Aparehipi cat|hi 
kÈraÓehi BuddhÈ Bhagavanto cÈrikaÑ caranti BuddhaÑ saraÓaÑ 
gacchissantÊti vÈ, dhammaÑ saraÓaÑ gacchissantÊti vÈ, saÑghaÑ saraÓaÑ 
gacchissantÊti vÈ, mahatÈ dhammavassena1 catasso parisÈ santappessÈmÊti 
vÈti. Aparehi paÒcahi kÈraÓehi BuddhÈ Bhagavanto cÈrikaÑ 
______________________________________________________________ 
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caranti, pÈÓÈtipÈtÈ viramissantÊti vÈ, adinnÈdÈnÈ, kÈmesumicchÈcÈrÈ, 
musÈvÈdÈ, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ viramissantÊti vÈti. Aparehi 
aÔÔhahi kÈraÓehi BuddhÈ Bhagavanto cÈrikaÑ caranti paÔhamajjhÈnaÑ 
paÔilabhissantÊti vÈ, dutiyaÑ -pa- nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiÑ 
paÔilabhissantÊti vÈti. Aparehi aÔÔhahi kÈraÓehi BuddhÈ Bhagavanto cÈrikaÑ 
caranti sotÈpattimaggaÑ adhigamissantÊti vÈ, sotÈpattiphalaÑ -pa- 
arahattaphalaÑ sacchikarissantÊti vÈti, ayaÑ aturitacÈrikÈ, sÈ idha adhippetÈ. 
SÈ panesÈ duvidhÈ hoti nibaddhacÈrikÈ anibaddhacÈrikÈ ca. Tattha yaÑ 
ekasseva bodhaneyyasattassa atthÈya gacchati, ayaÑ nibaddhacÈrikÈ nÈma. 
YaÑ pana gÈmanigamanagarapaÔipÈÔivasena carati, ayaÑ anibaddhacÈrikÈ 
nÈma, esÈ idha adhippetÈ. 

 SenÈsanaÑ saÑsÈmetvÈti senÈsanaÑ paÔisÈmetvÈ. TaÑ pana 
paÔisÈmento thero na 
c|ÄapattamahÈpattac|ÄathÈlakamahÈthÈlakapaÔÔuÓÓacÊvaraduk|lacÊvarÈdÊnaÑ 
bhaÓÉikaÑ katvÈ sappitelÈdÊnaÑ vÈ pana ghaÔe p|rÈpetvÈ gabbhe nidahitvÈ 
dvÈraÑ pidhÈya kuÒcikamuddikÈdÊni yojÈpesi. “Sace na hoti bhikkhu vÈ 
sÈmaÓero vÈ ÈrÈmiko vÈ upÈsako vÈ, cat|su pÈsÈÓesu maÒce maÒcaÑ 
ÈropetvÈ pÊÔhe pÊÔhaÑ ÈropetvÈ cÊvaravaÑse vÈ cÊvararajjuyÈ vÈ upari 
puÒjaÑ katvÈ dvÈravÈtapÈnaÑ thaketvÈ pakkamitabban”ti1 vacanato pana 
nevÈsikaÑ bhikkhuÑ Èpucchanamattakeneva paÔisÈmesi. 

 Yena SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmÊti Satthu dassanakÈmo hutvÈ yena 
disÈbhÈgena SÈvatthi tena pakkÈmi, pakkamanto ca2 na 
SuddhodanamahÈrÈjassa ÈrocÈpetvÈ sappitelamadhuphÈÓitÈdÊni gÈhÈpetvÈ 
pakkanto, y|thaÑ pahÈya nikkhanto pana mattahatthÊ viya asahÈyakicco 
sÊho viya pattacÊvaramattaÑ ÈdÈya ekakova pakkÈmi. KasmÈ panesa 
paÒcasatehi attano antevÈsikehi saddhiÑ RÈjagahaÑ agantvÈ idÈni 
nikkhantoti. RÈjagahaÑ Kapilavatthuto d|raÑ saÔÔhiyojanÈni. SÈvatthi pana 
paÒcadasa. SatthÈ RÈjagahato paÒcacattÈlÊsayojanaÑ ÈgantvÈ SÈvatthiyaÑ 
viharati, idÈni Èsanno jÈtoti sutvÈ nikkhamÊti akÈraÓaÑ etaÑ. BuddhÈnaÑ 
santikaÑ gacchanto hi esa yojanasahassampi gaccheyya, tadÈ 
______________________________________________________________ 
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pana kÈyaviveko na sakkÈ laddhunti. Bah|hi saddhiÑ gamanakÈle hi 
ekasmiÑ gacchÈmÈti vadante eko idheva vasÈmÈti vadati. EkasmiÑ 
vasÈmÈti vadante eko gacchÈmÈti vadati. TasmÈ icchiticchitakkhaÓe 
samÈpattiÑ appetvÈ nisÊdituÑ vÈ phÈsukasenÈsane kÈyavivekaÑ laddhuÑ vÈ 
na sakkÈ hoti, ekakassa pana taÑ sabbaÑ sulabhaÑ hotÊti tadÈ agantvÈ idÈni 
pakkÈmi. 

 CÈrikaÑ caramÈnoti ettha kiÒcÈpi ayaÑ cÈrikÈ nÈma 
mahÈjanasa~gahatthaÑ BuddhÈnaÑyeva labbhati, Buddhe upÈdÈya pana 
ruÄhÊsaddena sÈvakÈnampi vuccati kilaÒjÈdÊhi kataÑ bÊjanampi tÈlavaÓÔaÑ 
viya. Yena BhagavÈti SÈvatthiyÈ avid|re ekasmiÑ gÈmake1 piÓÉÈya caritvÈ 
katabhattakicco jetavanaÑ pavisitvÈ SÈriputtattherassa vÈ 
MahÈmoggallÈnattherassa vÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ pÈde dhovitvÈ 
makkhetvÈ pÈnÊyaÑ vÈ pÈnakaÑ vÈ pivitvÈ thokaÑ vissamitvÈ SatthÈraÑ 
passissÈmÊti cittampi anuppÈdetvÈ ujukaÑ gandhakuÔipariveÓameva 
agamÈsi. Therassa hi SatthÈraÑ daÔÔhukÈmassa aÒÒena bhikkhunÈ kiccaÑ 
natthi. TasmÈ RÈhulaÑ vÈ ŒnandaÑ vÈ gahetvÈ okÈsaÑ kÈretvÈ SatthÈraÑ 
passissÈmÊti evampi cittaÑ na uppÈdesi. 

 Thero hi sayameva BuddhasÈsane Vallabho raÒÒo 
sa~gÈmavijayamahÈyodho viya. YathÈ hi tÈdisassa yodhassa rÈjÈnaÑ 
daÔÔhukÈmassa aÒÒaÑ sevitvÈ2 dassanakammaÑ nÈma natthi, VallabhatÈya 
sayameva passati, evaÑ theropi BuddhasÈsane Vallabho, tassa aÒÒaÑ 
sevitvÈ2 SatthudassanakiccaÑ natthÊti pÈde dhovitvÈ pÈdapuÒchanamhi 
puÒchitvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, BhagavÈpi “pacc|sakÈleyeva 
MantÈÓiputto ÈgamissatÊ”ti addasa. TasmÈ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ 
s|cighaÔikaÑ adatvÈva darathaÑ paÔippassambhetvÈ uÔÔhÈya nisÊdi. Thero 
kavÈÔaÑ paÓÈmetvÈ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. DhammiyÈ kathÈyÈti BhagavÈ dhammiÑ kathaÑ 
kathento C|Äagosi~gasutte3 tiÓÓaÑ kulaputtÈnaÑ sÈmaggirasÈnisaÑsaÑ 
kathesi, Sekkhasutte4 ÈvasathÈnisaÑsaÑ, GhaÔikÈrasutte5 satipaÔilÈbhikaÑ 
PubbenivÈsappaÔisaÑyuttakathaÑ, RaÔÔhapÈlasutte6 
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cattÈro dhammuddese, Selasutte1 pÈnakÈnisaÑsakathaÑ, Upakkilesasutte2 
Bhaguttherassa dhammakathaÑ kathento ekÊbhÈve ÈnisaÑsaÑ kathesi, 
imasmiÑ pana rathavinÊte Èyasmato PuÓÓassa kathento 
dasakathÈvatthunissayaÑ anantanayaÑ nÈma dassesi PuÓÓa ayampi 
appicchakathÈyeva santosakathÈyevÈti. PaÔisambhidÈpattassa sÈvakassa 
velante ÔhatvÈ mahÈsamudde hatthappasÈraÓaÑ viya ahosi. 

 Yena andhavananti tadÈ kira pacchÈbhatte JetavanaÑ ÈkiÓÓaÑ hoti, 
bah| khattiyabrÈhmaÓÈdayo JetavanaÑ osaranti, raÒÒo cakkavattissa 
khandhÈvÈraÔÔhÈnaÑ viya hoti, na sakkÈ pavivekaÑ labhituÑ. AndhavanaÑ 
pana padhÈnagharasadisaÑ pavivittaÑ, tasmÈ yenandhavanaÑ 
tenupasa~kami. KasmÈ pana mahÈthere na addasa? EvaÑ kirassa ahosi 
“sÈyanhasamaye ÈgantvÈ mahÈthere disvÈ puna DasabalaÑ passissÈmi, 
evaÑ mahÈtherÈnaÑ ekaÑ upaÔÔhÈnaÑ bhavissati, Satthu dve bhavissanti, 
tato SatthÈraÑ vanditvÈ mama vasanaÔÔhÈnameva gamissÈmÊ”ti. 
 

SattavisuddhipaÒhavaÓÓanÈ 

 256. AbhiÓhaÑ kittayamÈno ahosÊti punappunaÑ vaÓÓaÑ kittayamÈno 
vihÈsi. Thero kira tato paÔÔhÈya divase divase saÑghamajjhe “PuÓÓo kira 
nÈma MantÈÓiputto cat|hi parisÈhi saddhiÑ asaÑsaÔÔho, so Dasabalassa 
dassanatthÈya Ègamissati, kacci nu kho maÑ adisvÈva gamissatÊ”ti 
theranavamajjhimÈnaÑ satikaraÓatthaÑ Èyasmato PuÓÓassa guÓaÑ bhÈsati. 
EvaÑ kirassa ahosi “mahallakabhikkh| nÈma na sabbakÈlaÑ antovihÈre 
honti, guÓakathÈya panassa kathitÈya yo ca naÑ bhikkhuÑ passissati, so 
ÈgantvÈ3 ÈrocessatÊ”ti. AthÈyaÑ therasseva saddhivihÈriko taÑ ÈyasmantaÑ 
MantÈÓiputtaÑ pattacÊvaramÈdÈya GandhakuÔiÑ pavisantaÑ addasa. 
KathaÑ pana naÑ esa aÒÒÈsÊti. PuÓÓa PuÓÓÈti vatvÈ kathentassa Bhagavato 
dhammakathÈya aÒÒÈsi “ayaÑ so thero, yassa me upajjhÈyo abhiÓhaÑ 
kittayamÈno hotÊ”ti. Iti so ÈgantvÈ therassa Èrocesi. NisÊdanaÑ ÈdÈyÈti 
nisÊdanaÑ nÈma sadasaÑ vuccati avÈyimaÑ. Thero pana cammakhaÓÉaÑ 
gahetvÈ agamÈsi. PiÔÔhito 
______________________________________________________________ 
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piÔÔhitoti pacchato pacchato. SÊsÈnulokÊti yo unnataÔÔhÈne piÔÔhiÑ passanto 
ninnaÔÔhÈne sÊsaÑ passanto gacchati, ayampi sÊsÈnulokÊti vuccati. TÈdiso 
hutvÈ anubandhi. Thero hi kiÒcÈpi saÑyatapadasaddatÈya accÈsanno hutvÈ 
gacchantopi padasaddena na bÈdhati, “nÈyaÑ sammodanakÈlo”ti ÒatvÈ pana 
na accÈsanno, AndhavanaÑ nÈma mahantaÑ, ekasmiÑ ÔhÈne nilÊnaÑ 
apassantena Èvuso PuÓÓa PuÓÓÈti aphÈsukasaddo kÈtabbo hotÊti 
nisinnaÔÔhÈnajÈnanatthaÑ nÈtid|re hutvÈ sÊsÈnulokÊ agamÈsi. DivÈvihÈraÑ 
nisÊdÊti divÈvihÈratthÈya nisÊdi. 

 Tattha ÈyasmÈpi PuÓÓo udiccabrÈhmaÓajacco, SÈriputtattheropi. 
PuÓÓattheropi suvaÓÓavaÓÓo, SÈriputtattheropi. PuÓÓattheropi 
arahattaphalasamÈpattisamÈpanno, SÈriputtattheropi. PuÓÓattheropi 
kappasatasahassaÑ abhinÊhÈrasampanno, SÈriputtattheropi 
kappasatasahassÈdhikaÑ ekamasa~khyeyyaÑ. PuÓÓattheropi 
paÔisambhidÈpatto mahÈkhÊÓÈsavo, SÈriputtattheropi. Iti ekaÑ kanakaguhaÑ 
paviÔÔhÈ dve sÊhÈ viya, ekaÑ vijambhanabh|miÑ otiÓÓÈ dve byagghÈ viya, 
ekaÑ supupphitasÈlavanaÑ paviÔÔhÈ dve ChaddantanÈgarÈjÈno viya, ekaÑ 
simbalivanaÑ paviÔÔhÈ dve supaÓÓarÈjÈno viya, ekaÑ naravÈhanayÈnaÑ 
abhiruÄhÈ dve VessavaÓÈ viya, ekaÑ PaÓÉukambalasilaÑ abhinisinnÈ dve 
SakkÈ viya, ekavimÈnabbhantaragatÈ dve hÈritamahÈbrahmÈno viya ca te 
dvepi brÈhmaÓajaccÈ dvepi suvaÓÓavaÓÓÈ dvepi samÈpattilÈbhino dvepi 
abhinÊhÈrasmpannÈ dvepi paÔisambhidÈpattÈ mahÈkhÊÓÈsavÈ ekaÑ 
vanasaÓÉaÑ anupaviÔÔhÈ taÑ vanaÔÔhÈnaÑ sobhayiÑsu. 

 Bhagavati no Èvuso brahmacariyaÑ vussatÊti Èvuso kiÑ amhÈkaÑ 
Bhagavato santike ÈyasmatÈ brahmacariyaÑ vussatÊti idaÑ ÈyasmÈ SÈriputto 
tassa Bhagavati brahmacariyavÈsaÑ jÈnantopi kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ 
pucchi. PurimakathÈya hi appatiÔÔhitÈya pacchimakathÈ na jÈyati, tasmÈ 
evaÑ pucchi. Thero anujÈnanto “evamÈvuso”ti Èha. Athassa 
paÒhavissajjanaÑ sotukÈmo ÈyasmÈ SÈriputto “kiÑ nu kho Èvuso 
sÊlavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti paÔipÈÔiyÈ satta 
visuddhiyo pucchi. TÈsaÑ vitthÈrakathÈ Visuddhimagge vuttÈ. ŒyasmÈ pana 
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PuÓÓo yasmÈ catupÈrisuddhisÊlÈdÊsu ÔhitassÈpi brahmacariyavÈso 
matthakaÑ na pÈpuÓÈti, tasmÈ “no hidaÑ Èvuso”ti sabbaÑ paÔikkhipi. 

 KimatthaÑ carahÈ vusoti yadi sÊlavisuddhi-ÈdÊnaÑ atthÈya 
brahmacariyaÑ na vussati, atha kimatthaÑ vussatÊti pucchi1. 
AnupÈdÈparinibbÈnatthaÑ kho Èvusoti ettha anupÈdÈparinibbÈnaÑ nÈma 
appaccayaparinibbÈnaÑ. DvedhÈ upÈdÈnÈni gahaÓ|pÈdÈnaÒca 
paccay|pÈdÈnaÒca. GahaÓ|pÈdÈnaÑ nÈma kÈmupÈdÈnÈdikaÑ catubbidhaÑ, 
paccay|pÈdÈnaÑ nÈma avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈti evaÑ vuttapaccayÈ. Tattha 
gahaÓ|pÈdÈnavÈdino ÈcariyÈ anupÈdÈparinibbÈnanti cat|su upÈdÈnesu 
aÒÒatarenÈpi kaÒci dhammaÑ aggahetvÈ pavattaÑ arahattaphalaÑ 
anupÈdÈparinibbÈnanti kathenti, taÑ hi na ca upÈdÈnasampayuttaÑ hutvÈ 
kaÒci dhammaÑ upÈdiyati, kilesÈnaÒca parinibbutante jÈtattÈ parinibbÈnanti 
vuccati. Paccay|pÈdÈnavÈdino pana anupÈdÈparinibbÈnanti 
appaccayaparinibbÈnaÑ. Paccayavasena anuppannaÑ asa~khataÑ 
amatadhÈtumeva anupÈdÈparinibbÈnanti kathenti. AyaÑ anto, ayaÑ koÔi, 
ayaÑ niÔÔhÈ. AppaccayaparinibbÈnaÑ pattassa hi brahmacariyavÈso 
matthakaÑ patto nÈma hoti, tasmÈ thero “anupÈdÈparinibbÈnatthan”ti Èha. 
Atha naÑ anuyuÒjanto ÈyasmÈ SÈriputto “kiÑ nu kho Èvuso sÊlavisuddhi 
anupÈdÈparinibbÈnan”ti puna pucchaÑ Èrabhi. 
 
 258. Theropi sabbaparivattesu tatheva paÔikkhipitvÈ pariyosÈne dosaÑ 
dassento sÊlavisuddhiÑ ce Èvusoti-ÈdimÈha. Tattha paÒÒapeyyÈti yadi 
paÒÒapeyya. Sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ 
paÒÒapeyyÈti sa~gahaÓadhammameva niggahaÓadhammaÑ 
sappaccayadhammameva appaccayadhammaÑ sa~khatadhammameva 
asa~khatadhammanti paÒÒapeyyÈti attho. ©ÈÓadassanavisuddhiyaÑ pana 
sappaccayadhammameva appaccayadhammaÑ sa~khatadhammameva 
asa~khatadhammanti paÒÒapeyyÈti ayameva attho gahetabbo. Puthujjano hi 
Èvusoti ettha vaÔÔÈnugato lokiyabÈlaputhujjano daÔÔhabbo. So hi 
catupÈrisuddhisÊlamattassÈpi abhÈvato sabbaso aÒÒatra imehi dhammehi. 
Tena hÊti yena kÈraÓena ekacce paÓÉitÈ upamÈya atthaÑ jÈnanti, tena 
kÈraÓena upamaÑ te karissÈmÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Pucchati (SÊ) 
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SattarathavinÊtavaÓÓanÈ 

 259. Satta rathavinÊtÈnÊti vinÊta-assÈjÈniyayutte satta rathe. YÈvadeva 
cittavisuddhatthÈti Èvuso ayaÑ sÊlavisuddhi nÈma yÈvadeva 
cittavisuddhatthÈ. CittavisuddhatthÈti nissakkavacanametaÑ. AyaÑ panettha 
attho, yÈvadeva cittavisuddhisa~khÈtÈ atthÈ, tÈva ayaÑ sÊlavisuddhi nÈma 
icchitabbÈ. YÈ pana ayaÑ cittavisuddhi, esÈ sÊlavisuddhiyÈ attho, ayaÑ koÔi, 
idaÑ pariyosÈnaÑ, cittavisuddhiyaÑ Ôhitassa hi sÊlavisuddhikiccaÑ kataÑ 
nÈma hotÊti. Esa nayo sabbapadesu. 

 IdaÑ panettha opammasaÑsandanaÑ–rÈjÈ Pasenadi Kosalo viya hi 
jarÈmaraÓabhÊruko yogÈvacaro daÔÔhabbo, SÈvatthinagaraÑ viya 
SakkÈyanagaraÑ, SÈketanagaraÑ viya NibbÈnanagaraÑ, raÒÒo SÈkete 
vaÉÉhi-Èvahassa sÊghaÑ gantvÈ pÈpuÓitabbassa accÈyikassa kiccassa 
uppÈdakÈlo viya yogino anabhisametÈnaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
abhisamayakiccassa uppÈdakÈlo, satta rathavinÊtÈni viya satta visuddhiyo, 
paÔhamaÑ rathavinÊtaÑ ÈruÄhakÈlo viya sÊlavisuddhiyaÑ ÔhitakÈlo, 
paÔhamarathavinÊtÈdÊhi dutiyÈdÊni ÈruÄhakÈlo viya sÊlavisuddhi-ÈdÊhi 
cittavisuddhi-ÈdÊsu ÔhitakÈlo, sattamena rathavinÊtena SÈkete antepuradvÈre 
oruyha uparipÈsÈde ÒÈtimittagaÓaparivutassa surasabhojanaparibhogakÈlo 
viya yogino ÒÈÓadassanavisuddhiyÈ sabbakilese khepetvÈ 
dhammavarapÈsÈdaÑ Èruyha paropaÓÓÈsakusaladhammaparivÈrassa 
nibbÈnÈrammaÓaÑ phalasamÈpattiÑ appetvÈ nirodhasayane nisinnassa 
lokuttarasukhÈnubhavanakÈlo daÔÔhabbo. 

 Iti ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ dasakathÈvatthulÈbhiÑ 
DhammasenÈpatisÈriputtatthoro satta visuddhiyo pucchi. ŒyasmÈ PuÓÓo 
dasa kathÈvatth|ni vissajjesi. EvaÑ pucchanto pana DhammasenÈpati kiÑ 
jÈnitvÈ pucchi, udÈhu ajÈnitvÈ? Titthakusalo vÈ pana hutvÈ visayasmiÑ 
pucchi, udÈhu atitthakusalo hutvÈ avisayasmiÑ? PuÓÓattheropi ca kiÑ 
jÈnitvÈ vissajjesi, udÈhu ajÈnitvÈ? Titthakusalo vÈ pana hutvÈ visayasmiÑ 
vissajjesi, udÈhu atitthakusalo hutvÈ avisayeti? JÈnitvÈ titthakusalo hutvÈ 
visaye pucchÊti hi vadamÈno DhammasenÈpatiÑyeva vadeyya. JÈnitvÈ 
titthakusalo hutvÈ visaye vissajjesÊti vadamÈno 
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PuÓÓattheraÑyeva vadeyya. YaÑ hi visuddhÊsu saÑkhittaÑ, taÑ 
kathÈvatth|su vitthiÓÓaÑ. YaÑ kathÈvatth|su saÑkhittaÑ, taÑ visuddhÊsu 
vitthiÓÓaÑ. TadaminÈ nayena veditabbaÑ. 

 VisuddhÊsu hi ekÈ sÊlavisuddhi cattÈri kathÈvatth|ni hutvÈ ÈgatÈ 
appicchakathÈ santuÔÔhikathÈ asaÑsaggakathÈ sÊlakathÈti, ekÈ cittavisuddhi 
tÊÓi kathÈvatth|ni hutvÈ ÈgatÈ pavivekakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ 
samÈdhikathÈti, evaÑ tÈva yaÑ visuddhÊsu saÑkhittaÑ, taÑ kathÈvatth|su 
vitthiÓÓaÑ. KathÈvatth|su pana ekÈ paÒÒÈkathÈ paÒca visuddhiyo hutvÈ 
ÈgatÈ diÔÔhivisuddhi ka~khÈvitaraÓavisuddhi 
maggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi 
ÒÈÓadassanavisuddhÊti, evaÑ yaÑ kathÈvatth|su saÑkhittaÑ, taÑ 
visuddhÊsu vitthiÓÓaÑ, tasmÈ SÈriputtatthero satta visuddhiyo pucchanto na 
aÒÒaÑ pucchi, dasa kathÈvatth|niyeva pucchi. PuÓÓattheropi satta 
visuddhiyo vissajjento na aÒÒaÑ vissajjesi, dasa kathÈvatth|niyeva 
vissajjesÊti. Iti ubhopete jÈnitvÈ titthakusalÈ hutvÈ visayeva paÒhaÑ 
pucchiÑsu ceva vissajjesuÑ cÈti veditabbo. 
 
 260. Ko nÈmo ÈyasmÈti na thero tassa nÈmaÑ na jÈnÈti. JÈnantoyeva 
pana sammodituÑ labhissÈmÊti pucchi. KathaÒca panÈyasmantanti idaÑ 
pana thero sammodamÈno Èha. MantÈÓiputtoti MantÈÓiyÈ brÈhmaÓiyÈ putto. 
YathÈ tanti ettha tanti nipÈtamattaÑ, yathÈ sutavatÈ sÈvakena byÈkÈtabbÈ, 
evameva byÈkatÈti ayamettha sa~khepattho. Anumassa anumassÈti dasa 
kathÈvatth|ni ogÈhetvÈ anupavisitvÈ. CelaÓÉupakenÈti ettha celaÑ vuccati 
vatthaÑ, aÓÉupakaÑ cumbaÔakaÑ. VatthacumbaÔakaÑ sÊse katvÈ 
ÈyasmantaÑ tattha nisÊdÈpetvÈ pariharantÈpi sabrahmacÈrÊ dassanÈya 
labheyyuÑ, evaÑ laddhadassanampi tesaÑ lÈbhÈyevÈti aÔÔhÈnaparikappena 
abhiÓhadassanassa upÈyaÑ dassesi. EvaÑ apariharantena hi paÒhaÑ vÈ 
pucchitukÈmena dhammaÑ vÈ sotukÈmena “thero kattha Ôhito kattha 
nisinno”ti pariyesantena caritabbaÑ hoti. EvaÑ pariharantÈ pana 
icchiticchitakkhaÓeyeva sÊsato oropetvÈ mahÈrahe Èsane nisÊdÈpetvÈ sakkÈ 
honti paÒhaÑ vÈ pucchituÑ dhammaÑ vÈ sotuÑ. Iti aÔÔhÈnaparikappena 
abhiÓhadassanassa upÈyaÑ dassesi. 

 SÈriputtoti ca pana manti SÈriyÈ brÈhmaÓiyÈ puttoti ca pana evaÑ maÑ 
sabrahmacÈrÊ jÈnanti. SatthukappenÈti Satthusadisena. Iti ekapadeneva 
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ÈyasmÈ PuÓÓo SÈriputtattheraÑ candamaÓÉalaÑ Èhacca Ôhapento viya 
ukkhipi. Therassa hi imasmiÑ ÔhÈne ekantadhammakathikabhÈvo pÈkaÔo 
ahosi. AmaccaÑ hi purohitaÑ mahantoti vadamÈno rÈjasadisoti vadeyya, 
goÓaÑ hatthippamÈÓoti, vÈpiÑ samuddappamÈÓoti, ÈlokaÑ 
candimas|riyÈlokappamÈÓoti1, ito paraÑ etesaÑ mahantabhÈvakathÈ nÈma 
natthi. SÈvakampi mahÈti vadanto SatthupaÔibhÈgoti vadeyya, ito paraÑ 
tassa mahantabhÈvakathÈ2 nÈma natthi. IccÈyasmÈ PuÓÓo ekapadeneva 
theraÑ candamaÓÉalaÑ Èhacca Ôhapento viya ukkhipi. 

 Ettakampi no nappaÔibhÈseyyÈti paÔisambhidÈpattassa appaÔibhÈnaÑ 
nÈma natthi. YÈ panÈyaÑ upamÈ ÈhaÔÈ, taÑ na ÈhareyyÈma, atthameva 
katheyyÈma. UpamÈ hi ajÈnantÈnaÑ ÈharÊyatÊti ayamettha adhippÈyo. 
AÔÔhakathÈyaÑ pana idampi paÔikkhipitvÈ upamÈ nÈma BuddhÈnampi 
santike ÈharÊyati, theraÑ panesa apacÈyamÈno evamÈhÈti. 

 Anumassa anumassa pucchitÈti dasa kathÈvatth|ni ogÈhetvÈ ogÈhetvÈ 
pucchitÈ. KiÑ pana paÒhassa pucchanaÑ bhÈriyaÑ, udÈhu vissajjananti. 
UggahetvÈ pucchanaÑ no bhÈriyaÑ, vissajjanaÑ pana bhÈriyaÑ. SahetukaÑ 
vÈ sakÈraÓaÑ katvÈ pucchanampi vissajjanampi bhÈriyameva. 
SamanumodiÑs|ti samacittÈ hutvÈ anumodiÑsu. Iti yathÈnusandhinÈva 
desanÈ niÔÔhitÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

RathavinÊtasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. NivÈpasuttavaÓÓanÈ 

 261. EvaÑ me sutanti NivÈpasuttaÑ. Tattha nevÈpikoti yo migÈnaÑ 
gahaÓatthÈya araÒÒe tiÓabÊjÈni vapati “idaÑ tiÓaÑ khÈdituÑ Ègate mige 
sukhaÑ gaÓhissÈmÊ”ti. NivÈpanti vappaÑ. Nivuttanti vapitaÑ3. MigajÈtÈti 
migaghaÔÈ. AnupakhajjÈti anupavisitvÈ. MucchitÈti taÓhÈmucchanÈya 
mucchitÈ, taÓhÈya hadayaÑ pavisitvÈ mucchanÈkÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. CandasuriyÈlokappamÈÓoti (SÊ) 2. MahantatÈ (SÊ, SyÈ) 3. NivapitaÑ (SÊ) 
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pÈpitÈti attho. MadaÑ ÈpajjissantÊti mÈnamadaÑ Èpajjissanti. PamÈdanti 
vissaÔÔhasatibhÈvaÑ. YathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissantÊti yathÈ icchissÈma, 
tathÈ kÈtabbÈ bhavissanti. ImasmiÑ nivÈpeti imasmiÑ nivÈpaÔÔhÈne. EkaÑ 
kira nivÈpatiÓaÑ nÈma atthi nidÈghabhaddakaÑ, taÑ yathÈ yathÈ nidÈgho 
hoti, tathÈ tathÈ nÊvÈravanaÑ viya meghamÈlÈ viya ca ekagghanaÑ hoti, taÑ 
luddakÈ ekasmiÑ udakaphÈsukaÔÔhÈne kasitvÈ vapitvÈ vatiÑ katvÈ dvÈraÑ 
yojetvÈ rakkhanti. Atha yadÈ mahÈnidÈghe sabbatiÓÈni sukkhÈni honti, 
jivhÈtemanamattampi udakaÑ dullabhaÑ hoti, tadÈ migajÈtÈ sukkhatiÓÈni 
ceva purÈÓapaÓÓÈni ca khÈdantÈ kampamÈnÈ viya vicarantÈ nivÈpatiÓassa 
gandhaÑ ghÈyitvÈ vadhabandhanÈdÊni agaÓayitvÈ vatiÑ ajjhottharantÈ 
pavisanti. TesaÑ hi nivÈpatiÓaÑ ativiya piyaÑ hoti manÈpaÑ. NevÈpiko te 
disvÈ dve tÊÓi divasÈni pamatto viya hoti, dvÈraÑ vivaritvÈ tiÔÔhati, 
antonivÈpaÔÔhÈne tahiÑ tahiÑ udaka-ÈvÈÔakÈpi honti, migÈ vivaÔadvÈrena 
pavisitvÈ khÈditamattakaÑ pivitamattakameva katvÈ pakkamanti, 
punadivase kiÒci na karontÊti kaÓÓe cÈlayamÈnÈ khÈditvÈ pivitvÈ ataramÈnÈ 
gacchanti, punadivase koci kiÒci kattÈ natthÊti yÈvadatthaÑ khÈditvÈ pivitvÈ 
maÓÉalagumbaÑ pavisitvÈ nipajjanti. LuddakÈ tesaÑ pamattabhÈvaÑ 
jÈnitvÈ dvÈraÑ pidhÈya samparivÈretvÈ koÔito paÔÔhÈya koÔÔetvÈ gacchanti, 
evaÑ te tasmiÑ nivÈpe nevÈpikassa yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavanti. 
 
 262. Tatra bhikkhaveti bhikkhave tesu migajÈtesu. PaÔhamÈ migajÈtÈti 
migajÈtÈ paÔhamadutiyÈ nÈma natthi. BhagavÈ pana ÈgatapaÔipÈÔivasena 
kappetvÈ paÔhamÈ dutiyÈ tatiyÈ catutthÈti nÈmaÑ ÈropetvÈ dassesi. 
IddhÈnubhÈvÈti yathÈkÈmaÑ kattabbabhÈvato, vasÊbhÈvoyeva hi ettha 
iddhÊti ca ÈnubhÈvoti ca adhippeto. 
 
 263. BhayabhogÈti bhayena bhogato. BalavÊriyanti aparÈparaÑ 
saÒcaraÓavÈyodhÈtu, sÈ parihÈyÊti attho. 
 
 264. UpanissÈya ÈsayaÑ kappeyyÈmÈti anto nipajjitvÈ khÈdantÈnampi 
bhayameva, bÈhirato ÈgantvÈ khÈdantÈnampi bhayameva, mayaÑ pana 
amuÑ nivÈpaÔÔhÈnaÑ nissÈya ekamante ÈsayaÑ kappeyyÈmÈti cintayiÑsu. 
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UpanissÈya ÈsayaÑ kappayiÑs|ti luddakÈ nÈma na sabbakÈlaÑ appamattÈ 
honti. MayaÑ tattha tattha maÓÉalagumbesu ceva vatipÈdesu ca nipajjitvÈ 
etesu mukhadhovanatthaÑ vÈ ÈhÈrakiccakaraÓatthaÑ vÈ pakkantesu 
nivÈpavatthuÑ pavisitvÈ khÈditamattaÑ katvÈ amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ 
pavisissÈmati nivÈpavatthuÑ upanissÈya gahanesu gumbavatipÈdÈdÊsu 
ÈsayaÑ kappayiÑsu. BhuÒjiÑs|ti vuttanayena luddakÈnaÑ pamÈdakÈlaÑ 
ÒatvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ pavisitvÈ bhuÒjiÑsu. Ketabinoti sikkhitakerÈÔikÈ. 
IddhimantÈti iddhimanto viya. ParajanÈti yakkhÈ. Ime na migajÈtÈti. ŒgatiÑ 
vÈ gatiÑ vÈti iminÈ nÈma ÔhÈnena Ègacchanti, amutra gacchantÊti idaÑ 
nesaÑ na jÈnÈma. DaÓÉavÈkarÈhÊti1 daÓÉavÈkarajÈlehi. SamantÈ 
sappadesaÑ anuparivÈresunti atimÈyÈvino ete, na d|raÑ gamissanti, 
santikeyeva nipannÈ bhavissantÊti nivÈpakkhettassa samantÈ sappadesaÑ 
mahantaÑ okÈsaÑ anuparivÈresuÑ. AddasaÑs|ti evaÑ parivÈretvÈ 
vÈkarajÈlaÑ samantato cÈletvÈ olokentÈ addasaÑsu. Yattha teti yasmiÑ 
ÔhÈne te gÈhaÑ agamaÑsu, taÑ ÔhÈnaÑ addasaÑs|ti attho. 
 
 265. YaÑn|na mayaÑ yattha agatÊti te kira evaÑ cintayiÑsu “anto 
nipajjitvÈ anto khÈdantÈnampi bhayameva, bÈhirato ÈgantvÈ khÈdantÈnampi 
santike vasitvÈ khÈdantÈnampi bhayameva, tepi hi vÈkarajÈlena 
parikkhipitvÈ gahitÈyevÈ”ti, tena tesaÑ etadahosi “yaÑn|na mayaÑ yattha 
nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca agati avisayo, tattha tattha seyyaÑ 
kappeyyÈmÈ”ti. AÒÒe ghaÔÔessantÊti tato tato d|rataravÈsino aÒÒe 
ghaÔÔessanti. Te ghaÔÔitÈ aÒÒeti tepi ghaÔÔitÈ aÒÒe tato d|rataravÈsino 
ghaÔÔessanti. EvaÑ imaÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ sabbaso migajÈtÈ 
parimuccissantÊti evaÑ imaÑ amhehi nivuttaÑ nivÈpaÑ sabbe migaghaÔÈ 
migasaÑghÈ vissajjessanti pariccajissanti. AjjhupekkheyyÈmÈti tesaÑ 
gahaÓe abyÈvaÔÈ2 bhaveyyÈmÈti, yathÈ tathÈ Ègacchantesu hi taruÓapotako 
vÈ mahallako vÈ dubbalo vÈ y|thaparihÊno vÈ sakkÈ honti laddhuÑ, 
anÈgacchantesu kiÒci natthi. AjjhupekkhiÑsu kho bhikkhaveti evaÑ 
cintetvÈ abyÈvaÔÈva ahesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÓÉavÈgurÈhÊti (SyÈ, Ka) 2. AvÈvaÔÈ (Ka) 
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 267. AmuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈnÊti ettha 
nivÈpoti vÈ lokÈmisÈnÊti vÈ vaÔÔÈmisabh|tÈnaÑ paÒcannaÑ 
kÈmaguÓÈnametaÑ adhivacanaÑ. MÈro na ca bÊjÈni viya kÈmaguÓe vapento 
ÈhiÓÉati, kÈmaguÓagiddhÈnaÑ pana upari vasaÑ vatteti, tasmÈ kÈmaguÓÈ 
mÈrassa nivÈpÈ nÈma honti. Tena vuttaÑ “amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ 
mÈrassÈ”ti. Na parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈti mÈrassa vasaÑ gatÈ 
ahesuÑ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ. AyaÑ saputtabhariyapabbajjÈya Ègata-upamÈ. 
 
 268. Cetovimutti parihÈyÊti ettha cetovimutti nÈma araÒÒe vasissÈmÈti 
uppanna-ajjhÈsayo, so parihÈyÊti attho. Tath|pame ahaÑ ime dutiyeti ayaÑ 
brÈhmaÓadhammikapabbajjÈya upamÈ. BrÈhmaÓÈ hi aÔÔhacattÈlÊsavassÈni 
komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ vaÔÔupacchedabhayena paveÓiÑ 
ghaÔayissÈmÈti dhanaÑ pariyesitvÈ bhariyaÑ gahetvÈ agÈramajjhe vasantÈ 
ekasmiÑ putte jÈte “amhÈkaÑ putto jÈto1 vaÔÔaÑ na ucchinnaÑ paveÓi 
ghaÔitÈ”ti puna nikkhamitvÈ pabbajanti vÈ tameva vÈ sa’kalattavÈsaÑ2 
vasanti. 
 
 269. EvaÑ hi te bhikkhave tatiyÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑs|ti purimÈ viya tepi mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ na mucciÑsu, 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈva ahesuÑ. KiÑ pana te akaÑs|ti. 
GÈmanigamarÈjadhÈniyo osaritvÈ tesu tesu ÈrÈma-uyyÈnaÔÔhÈnesu assamaÑ 
mÈpetvÈ nivasantÈ kuladÈrake hatthi-assarathasippÈdÊni nÈnappakÈrÈni 
sippÈni sikkhÈpesuÑ. Iti te vÈkarajÈlena tatiyÈ migajÈtÈ viya mÈrassa 
pÈpimato diÔÔhijÈlena parikkhipitvÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ. 
 
 270. Tath|pame ahaÑ ime catuttheti ayaÑ imassa sÈsanassa upamÈ 
ÈhaÔÈ. 
 
 271. AndhamakÈsi mÈranti na mÈrassa akkhÊni bhindi, 
vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ samÈpannassa pana bhikkhuno imaÑ nÈma 
ÈrammaÓaÑ nissÈya cittaÑ vattatÊti mÈro passituÑ na sakkoti. Tena vuttaÑ 
“andhamakÈsi mÈran”ti. ApadaÑ vadhitvÈ mÈracakkhunti teneva 
pariyÈyena yathÈ mÈrassa cakkhu 
______________________________________________________________ 
 1. Amhe sampatvÈ (SÊ), amhÈkaÑ puttÈ (Ka) 
 2. SakalaÑ taÑ (SyÈ), sakalantaÑ vÈsaÑ (Ka) 
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apadaÑ hoti nippadaÑ appatiÔÔhaÑ nirÈrammaÓaÑ, evaÑ vadhitvÈti attho. 
AdassanaÑ gato pÈpimatoti teneva pariyÈyena mÈrassa pÈpimato adassanaÑ 
gato. Na hi so attano maÑsacakkhunÈ tassa vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ 
samÈpannassa bhikkhuno ÒÈÓasarÊraÑ daÔÔhuÑ sakkoti. PaÒÒÈya cassa disvÈ 
ÈsavÈ parikkhÊÓÈ hontÊti maggapaÒÒÈya cattÈri ariyasaccÈni disvÈ cattÈro 
ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. TiÓÓo loke visattikanti loke sattavisattabhÈvena 
visattikÈti evaÑ sa~khaÑ gataÑ. Atha vÈ “visattikÈti kenaÔÔhena visattikÈ. 
VisatÈti visattikÈ, visaÔÈti visattikÈ, vipulÈti visattikÈ, visÈlÈti visattikÈ, 
visamÈti visattikÈ, visakkatÊti visattikÈ, visaÑ haratÊti visattikÈ, 
visaÑvÈdikÈti visattikÈ, visam|lÈti visattikÈ, visaphalÈti visattikÈ, 
visaparibhogÈti visattikÈ, visÈlÈ vÈ pana sÈ taÓhÈ r|pe sadde gandhe rase 
phoÔÔhabbe”ti1 visattikÈ. EvaÑ visattikÈti sa~khaÑ gataÑ taÓhaÑ tiÓÓo 
nittiÓÓo uttiÓÓo. Tena vuccati “tiÓÓo loke visattikan”ti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

NivÈpasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. PÈsarÈsisuttavaÓÓanÈ 

 272. EvaÑ me sutanti PÈsarÈsisuttaÑ. Tattha sÈdhu mayaÑ Èvusoti 
ÈyÈcantÈ bhaÓanti. Ete kira paÒcasatÈ bhikkh| janapadavÈsino “DasabalaÑ 
passissÈmÈ”ti SÈvatthiÑ anuppattÈ. SatthudassanaÑ pana etehi laddhaÑ, 
dhammiÑ kathaÑ na tÈva suÓanti, te SatthugÈravena “amhÈkaÑ bhante 
dhammakathaÑ kathethÈ”ti vattuÑ na sakkonti, BuddhÈ hi gar| honti, 
ekacÈriko sÊho migarÈjÈ viya, pabhinnakuÒjaro viya, phaÓakata-ÈsÊviso viya, 
mahÈ-aggikkhandho viya durÈsadÈ. Vuttampi cetaÑ– 

   “ŒsÊviso yathÈ ghoro, migarÈjÈva kesarÊ. 
   NÈgova kuÒjaro dantÊ, evaÑ BuddhÈ durÈsadÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 7. 7; Khu 8. 76, 242 piÔÔhesu. 
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 EvaÑ durÈsadaÑ SatthÈraÑ te bhikkh| sayaÑ yÈcituÑ asakkontÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ yÈcamÈnÈ “sÈdhu mayaÑ Èvuso”ti ÈhaÑsu. 

 Appeva nÈmÈti api nÈma labheyyÈtha. KasmÈ pana thero te bhikkh| 
“Rammakassa brÈhmaÓassa assamaÑ upasa~kameyyÈthÈ”ti Èha? 
PÈkaÔakiriyatÈya. Dasabalassa hi kiriyÈ therassa pÈkaÔÈ hoti, jÈnÈti thero 
“ajja SatthÈ Jetavane vasitvÈ PubbÈrÈme divÈvihÈraÑ karissati, ajja 
PubbÈrÈme vasitvÈ Jetavane divÈvihÈraÑ karissati, ajja ekakova piÓÉÈya 
pavisissati, ajja bhikkhusaÑghaparivuto imasmiÑ kÈle janapadacÈrikaÑ 
nikkhamissatÊ”ti. KiÑ panassa evaÑ jÈnanatthaÑ cetopariyaÒÈÓaÑ atthÊti. 
Natthi. AnumÈnabuddhiyÈ pana katakiriyÈya nayaggÈhena jÈnÈti. YaÑ hi 
divasaÑ BhagavÈ Jetavane vasitvÈ PubbÈrÈme divÈvihÈraÑ kÈtukÈmo hoti, 
tadÈ senÈsanaparikkhÈrabhaÓÉÈnaÑ paÔisÈmanÈkÈraÑ dasseti, thero 
sammajjanisa~kÈrachaÉÉanakÈdÊni paÔisÈmeti. PubbÈrÈme vasitvÈ JetavanaÑ 
divÈvihÈrÈya ÈgamanakÈlepi eseva nayo. 

 YadÈ pana ekako piÓÉÈya pavisitukÈmo hoti, tadÈ pÈtova 
sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya 
phalasamÈpattiÑ appetvÈ nisÊdati. Thero “ajja BhagavÈ 
bodhaneyyabandhavaÑ disvÈ nisinno”ti tÈya saÒÒÈya ÒÈtvÈ “ajja Èvuso 
BhagavÈ ekako pavisitukÈmo, tumhe bhikkhÈcÈrasajjÈ hothÈ”ti bhikkh|naÑ 
saÒÒaÑ deti. YadÈ pana bhikkhusaÑghaparivÈro pavisitukÈmo hoti, tadÈ 
GandhakuÔidvÈraÑ upaÉÉhapidahitaÑ katvÈ phalasamÈpattiÑ appetvÈ 
nisÊdati, thero tÈya saÒÒÈya ÒatvÈ pattacÊvaraggahaÓatthÈya bhikkh|naÑ 
saÒÒaÑ deti. YadÈ janapadacÈrikaÑ nikkhamitukÈmo hoti, tadÈ ekaÑ dve 
Èlope atirekaÑ bhuÒjati, sabbakÈlaÑ ca~kamanaÒcÈruyha aparÈparaÑ 
ca~kamati, thero tÈya saÒÒÈya ÒatvÈ “BhagavÈ Èvuso janapadacÈrikaÑ 
caritukÈmo, tumhÈkaÑ kattabbaÑ karothÈ”ti bhikkh|naÑ saÒÒaÑ deti. 

 BhagavÈ paÔhamabodhiyaÑ vÊsati vassÈni anibaddhavÈso ahosi, pacchÈ 
paÒcavÊsati vassÈni abbokiÓÓaÑ SÈvatthiÑyeva upanissÈya vasanto 
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ekadivase1 dve ÔhÈnÈni paribhuÒjati. Jetavane rattiÑ vasitvÈ punadivase 
bhikkhusaÑghaparivuto dakkhiÓadvÈrena SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisitvÈ 
pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ PubbÈrÈme divÈvihÈraÑ karoti. PubbÈrÈme 
rattiÑ vasitvÈ punadivase pÈcÊnadvÈrena SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisitvÈ 
dakkhiÓadvÈrena nikkhamitvÈ Jetavane divÈvihÈraÑ karoti. KasmÈ? 
DvinnaÑ kulÈnaÑ anukampÈya. ManussattabhÈve Ôhitena hi 
AnÈthapiÓÉikena viya aÒÒena kenaci, mÈtugÈmattabhÈve ÔhitÈya ca 
VisÈkhÈya viya aÒÒÈya itthiyÈ TathÈgataÑ uddissa dhanapariccÈgo kato 
nÈma natthi, tasmÈ BhagavÈ tesaÑ anukampÈya ekadivase imÈni dve ÔhÈnÈni 
paribhuÒjati. TasmiÑ pana divase Jetavane vasi, tasmÈ thero “ajja BhagavÈ 
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ sÈyanhakÈle gattÈni parisiÒcanatthÈya 
pubbakoÔÔhakaÑ gamissati, athÈhaÑ gattÈni parisiÒcitvÈ ÔhitaÑ 
BhagavantaÑ yÈcitvÈ rammakassa brÈhmaÓassa assamaÑ gahetvÈ 
gamissÈmi. Evamime bhikkh| Bhagavato sammukhÈ labhissanti 
dhammakathaÑ savanÈyÈ”ti cintetvÈ te bhikkh| evamÈha. 

 MigÈramÈtupÈsÈdoti VisÈkhÈya pÈsÈdo. SÈ hi MigÈrena seÔÔhinÈ 
mÈtuÔÔhÈne ÔhapitattÈ MigÈramÈtÈti vuccati. PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti tasmiÑ 
kira pÈsÈde dvinnaÑ mahÈsÈvakÈnaÑ sirigabbhÈnaÑ majjhe Bhagavato 
sirigabbho ahosi. Thero dvÈraÑ vivaritvÈ antogabbhaÑ sammajjitvÈ 
mÈlÈkacavaraÑ nÊharitvÈ maÒcapÊÔhaÑ paÒÒapetvÈ Satthu saÒÒaÑ adÈsi. 
SatthÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ dakkhiÓena passena sato sampajÈno 
sÊhaseyyaÑ upagamma darathaÑ paÔippassambhetvÈ uÔÔhÈya 
phalasamÈpattiÑ appetvÈ nisÊditvÈ sÈyanhasamaye tato vuÔÔhÈsi. TaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “paÔisallÈnÈ vuÔÔhito”ti. 

 ParisiÒcitunti yo hi cuÓÓamattikÈdÊhi gattÈni ubbaÔÔento 
mallakamuÔÔhÈdÊhi vÈ ghaÑsanto nhÈyati, so nhÈyatÊti vuccati. Yo tathÈ 
akatvÈ pakatiyÈva nhÈyati, so parisiÒcatÊti vuccati. Bhagavatopi sarÊre tathÈ 
haritabbaÑ rajojallaÑ nÈma na upalimpati, utuggahaÓatthaÑ pana BhagavÈ 
kevalaÑ udakaÑ otarati. TenÈha “gattÈni parisiÒcitun”ti. PubbakoÔÔhakoti 
pÈcÊnakoÔÔhako. 
______________________________________________________________ 
 1. EkadivasaÑ (SÊ) 
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 SÈvatthiyaÑ kira vihÈro kadÈci mahÈ hoti kadÈci khuddako. TathÈ hi so 
Vipassissa Bhagavato kÈle yojaniko ahosi, Sikhissa tigÈvuto, Vessabhussa 
aÉÉhayojaniko, Kakusandhassa gÈvutappamÈÓo, KoÓÈgamanassa 
aÉÉhagÈvutappamÈÓo, Kassapassa vÊsati-usabhappamÈÓo, amhÈkaÑ 
Bhagavato kÈle aÔÔhakarÊsappamÈÓo jÈto. Tampi nagaraÑ tassa vihÈrassa 
kadÈci pÈcÊnato hoti, kadÈci dakkhiÓato, kadÈci pacchimato, kadÈci uttarato. 
Jetavane GandhakuÔiyaÑ pana catunnaÑ maÒcapÈdÈnaÑ patiÔÔhitaÔÔhÈnaÑ 
acalameva. 

 CattÈri hi acalacetiyaÔÔhÈnÈni nÈma MahÈbodhipalla~kaÔÔhÈnaÑ 
Isipatane dhammacakkappavattanaÔÔhÈnaÑ Sa~kassanagaradvÈre 
devorohaÓakÈle sopÈnassa patiÔÔhaÔÔhÈnaÑ maÒcapÈdaÔÔhÈnanti. AyaÑ pana 
pubbakoÔÔhako Kassapadasabalassa vÊsati-usabhavihÈrakÈle pÈcÊnadvÈre 
koÔÔhako ahosi. So idÈnipi pubbakoÔÔhakotveva paÒÒÈyati. 
Kassapadasabalassa kÈle AciravatÊ nagaraÑ parikkhipitvÈ sandamÈnÈ 
pubbakoÔÔhakaÑ patvÈ udakena bhinditvÈ mahantaÑ udakarahadaÑ mÈpesi 
samatitthaÑ anupubbagambhÊraÑ. Tattha ekaÑ raÒÒo nhÈnatitthaÑ, ekaÑ 
nÈgarÈnaÑ, ekaÑ bhikkhusaÑghassa, ekaÑ BuddhÈnanti evaÑ pÈÔiyekkÈni1 
nhÈnatitthÈni honti ramaÓÊyÈni vippakiÓÓarajatapaÔÔasadisavÈlikÈni. Iti 
BhagavÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ yena ayaÑ evar|po pubbakoÔÔhako, 
tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ. AthÈyasmÈ Œnando udakasÈÔikaÑ 
upanesi. BhagavÈ rattadupaÔÔaÑ apanetvÈ udakasÈÔikaÑ nivÈsesi. Thero 
dupaÔÔena saddhiÑ mahÈcÊvaraÑ attano hatthagataÑ akÈsi. BhagavÈ udakaÑ 
otari. SahotaraÓenevassa udake macchakacchapÈ sabbe suvaÓÓavaÓÓÈ 
ahesuÑ. YantanÈlikÈhi suvaÓÓarasadhÈrÈnisiÒcamÈnakÈlo2 viya 
suvaÓÓapaÔapasÈraÓakÈlo viya ca ahosi. Atha Bhagavato nhÈnavattaÑ 
dassetvÈ nhatvÈ paccuttiÓÓassa thero rattadupaÔÔaÑ upanesi. BhagavÈ taÑ 
nivÈsetvÈ vijjulatÈsadisaÑ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ mahÈcÊvaraÑ 
antantena saÑharitvÈ padumagabbhasadisaÑ katvÈ upanÊtaÑ dvÊsu kaÓÓesu 
gahetvÈ aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ “pubbakoÔÔhake gattÈni parisiÒcitvÈ 
paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipÈÔiyÈ etÈni (Ka) 2. SuvaÓÓarasadhÈrÈvissajjanakÈlo (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ Ôhitassa pana Bhagavato sarÊraÑ vikasitakamaluppalasaraÑ 
sabbapÈliphullaÑ pÈricchattakaÑ tÈrÈmarÊcivikasitaÑ ca gaganatalaÑ siriyÈ 
avahasamÈnaÑ viya virocittha. ByÈmappabhÈparikkhepavilÈsinÊ cassa 
dvattiÑsavaralakkhaÓamÈlÈ ganthetvÈ ÔhapitÈ dvattiÑsacandamÈlÈ viya, 
dvattiÑsas|riyamÈlÈ viya, paÔipÈÔiyÈ ÔhapitÈ dvattiÑsacakkavatti 
dvattiÑsadevarÈjÈ dvattiÑsamahÈbrahmÈno viya ca ativiya virocittha, 
vaÓÓabh|minÈmesÈ. Evar|pesu ÔhÈnesu BuddhÈnaÑ sarÊravaÓÓaÑ vÈ 
guÓavaÓÓaÑ vÈ cuÓÓiyapadehi vÈ gÈthÈhi vÈ atthaÒca upamÈyo ca kÈraÓÈni 
ca ÈharitvÈ paÔibalena dhammakathikena p|retvÈ kathetuÑ vaÔÔatÊti 
evar|pesu ÔhÈnesu dhammakathikassa thÈmo veditabbo. 
 
 273. GattÈni pubbÈpayamÈnoti pakatibhÈvaÑ gamayamÈno nirudakÈni 
kurumÈno, sukkhÈpayamÈnoti attho. Sodakena gattena1 cÊvaraÑ 
pÈrupantassa hi cÊvare kaÓÓikÈ uÔÔhahanti, parikkhÈrabhaÓÉaÑ dussati. 
BuddhÈnaÑ pana sarÊre rajojallaÑ na upalimpati, padumapatte pakkhitta-
udakabindu viya udakaÑ vinivattetvÈ gacchati, evaÑ santepi 
sikkhÈgÈravatÈya BhagavÈ “pabbajitavattaÑ nÈmetan”ti mahÈcÊvaraÑ 
ubhosu kaÓÓesu gahetvÈ purato kÈyaÑ paÔicchÈdetvÈ aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe 
thero cintesi “BhagavÈ mahÈcÊvaraÑ pÈrupitvÈ migÈramÈtupÈsÈdaÑ Èrabbha 
gamanÈbhihÈrato2 paÔÔhÈya dunnivattiyo bhavissati, BuddhÈnaÑ hi 
adhippÈyakopanaÑ nÈma ekacÈrikasÊhassa gahaÓatthaÑ hatthappasÈraÓaÑ 
viya, pabhinnavaravÈraÓassa3 soÓÉÈya parÈmasanaÑ viya, uggatejassa 
ÈsÊvisassa gÊvÈya gahaÓaÑ viya ca bhÈriyaÑ hoti, idheva rammakassa 
brÈhmaÓassa assamassa vaÓÓaÑ kathetvÈ tattha gamanatthÈya BhagavantaÑ 
yÈcissÈmÊ”ti, so tathÈ akÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho ÈyasmÈ Œnando -pa- 
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. 

 Tattha anukampaÑ upÈdÈyÈti Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ 
sossÈmÈti taÑ assamaÑ gatÈnaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ anukampaÑ 
paÔicca, tesu kÈruÒÒaÑ katvÈti attho. DhammiyÈ kathÈyÈti dasasu 
pÈramitÈsu 
______________________________________________________________ 
 1. Sodake gatte (SÊ) 2. GamanÈbhinÊhÈrato (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. PabhinnacaravÈraÓassa (Ka) 
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aÒÒatarÈya pÈramiyÈ ceva mahÈbhinikkhamanassa ca vaÓÓaÑ kathayamÈnÈ 
sannisinnÈ honti. ŒgamayamÈnoti olokayamÈno. AhaÑ Buddhoti sahasÈ 
appavisitvÈ yÈva sÈ kathÈ niÔÔhÈti, tÈva aÔÔhÈsÊti attho. AggaÄaÑ ÈkoÔesÊti 
agganakhena kavÈÔe saÒÒaÑ adÈsi. VivariÑs|ti sotaÑ odahitvÈva nisinnattÈ 
ta~khaÓaÑyeva ÈgantvÈ vivariÑsu. 

 PaÒÒatte Èsaneti BuddhakÈle kira yattha yattha ekopi bhikkhu viharati, 
sabbattha BuddhÈsanaÑ paÒÒattameva hoti. KasmÈ? BhagavÈ kira1 attano 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ phÈsukaÔÔhÈne viharante manasi karoti 
“asuko mayhaÑ santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ gato, sakkhissati2 nu kho 
visesaÑ nibbattetuÑ no vÈ”ti. Atha naÑ passati kammaÔÔhÈnaÑ vissajjetvÈ 
akusalavitakke vitakkayamÈnaÑ, tato “kathaÑ hi nÈma mÈdisassa Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ viharantaÑ imaÑ kulaputtaÑ akusalavitakkÈ 
abhibhavitvÈ anamatagge vaÔÔadukkhe saÑsÈressantÊ”ti3 tassa 
anuggahatthaÑ tattheva attÈnaÑ dassetvÈ taÑ kulaputtaÑ ovaditvÈ ÈkÈsaÑ 
uppatitvÈ puna attano vasanaÔÔhÈnameva gacchati. AthevaÑ ovadiyamÈnÈ te 
bhikkh| cintayiÑsu “SatthÈ amhÈkaÑ manaÑ jÈnitvÈ ÈgantvÈ amhÈkaÑ 
samÊpe ÔhitaÑyeva attÈnaÑ dasseti, tasmiÑ khaÓe ‘bhante idha nisÊdatha, 
idha nisÊdathÈ’ti ÈsanapariyesanaÑ nÈma bhÈro”ti. Te ÈsanaÑ paÒÒapetvÈva 
viharanti. Yassa pÊÔhaÑ atthi, so taÑ paÒÒapeti. Yassa natthi, so maÒcaÑ vÈ 
phalakaÑ vÈ kaÔÔhaÑ vÈ pÈsÈÓaÑ vÈ vÈlikapuÒjaÑ vÈ paÒÒapeti. TaÑ 
alabhamÈnÈ purÈÓapaÓÓÈnipi sa~kaÉÉhitvÈ tattha paÑsuk|laÑ pattharitvÈ 
Ôhapenti. Idha pana pakatipaÒÒattameva ÈsanaÑ ahosi, taÑ sandhÈya vuttaÑ 
“paÒÒatte Èsane nisÊdÊ”ti. 

 KÈya nutthÈti katamÈya nu kathÈya sannisinnÈ bhavathÈti attho. “KÈya 
netthÈ”tipi4 pÈÄi, tassÈ katamÈya nu etthÈti attho. “KÈya notthÈ”tipi pÈÄi, 
tassÈpi purimoyeva attho. AntarÈ kathÈti kammaÔÔhÈnamanasikÈra-
uddesaparipucchÈdÊnaÑ antarÈ aÒÒÈ ekÈ kathÈ. VippakatÈti mama 
ÈgamanapaccayÈ apariniÔÔhitÈ sikhaÑ appattÈ. Atha BhagavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavÈ hi (Ka) 2. Asakkhi (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. SaÑsÈdessantÊti (SÊ), saÑsÊdentÊti (SyÈ, Ka) 4. KÈya nvetthÈtipi (SÊ) 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  75 

anuppattoti atha etasmiÑ kÈle BhagavÈ Ègato. DhammÊ vÈ kathÈti 
dasakathÈvatthunissitÈ vÈ dhammÊ kathÈ. Ariyo vÈ tuÓhÊbhÈvoti ettha pana 
dutiyajjhÈnampi ariyo tuÓhÊbhÈvo m|lakammaÔÔhÈnampi. TasmÈ taÑ 
jhÈnaÑ appetvÈ nisinnopi, m|lakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ nisinnopi bhikkhu 
ariyena tuÓhÊbhÈvena nisinnoti veditabbo. 
 
 274. DvemÈ bhikkhave pariyesanÈti ko anusandhi? Te bhikkh| 
sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ sossÈmÈti therassa bhÈraÑ akaÑsu, thero 
tesaÑ assamagamanaÑ akÈsi. Te tattha nisÊditvÈ atiracchÈnakathikÈ hutvÈ 
dhammiyÈ kathÈya nisÊdiÑsu. Atha BhagavÈ “ayaÑ tumhÈkaÑ pariyesanÈ 
ariyapariyesanÈ nÈmÈ”ti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha katamÈ ca 
bhikkhave anariyapariyesanÈti ettha yathÈ maggakusalo puriso paÔhamaÑ 
vajjetabbaÑ apÈyamaggaÑ dassento “vÈmaÑ muÒcitvÈ dakkhiÓaÑ gaÓhÈ”ti 
vadati, evaÑ BhagavÈ desanÈkusalatÈya paÔhamaÑ vajjetabbaÑ 
anariyapariyesanaÑ ÈcikkhitvÈ pacchÈ itaraÑ ÈcikkhissÈmÊti 
uddesÈnukkamaÑ bhinditvÈ evamÈha. JÈtidhammoti jÈyanasabhÈvo. 
JarÈdhammoti jÊraÓasabhÈvo. ByÈdhidhammoti byÈdhisabhÈvo. 
MaraÓadhammoti maraÓasabhÈvo. Sokadhammoti socanakasabhÈvo. 
SaÑkilesadhammoti saÑkilissanasabhÈvo. 

 Puttabhariyanti puttÈ ca bhariyÈ ca. Esa nayo sabbattha. 
JÈtar|parajatanti ettha pana jÈtar|panti suvaÓÓaÑ. Rajatanti yaÑkiÒci 
vohÈr|pagaÑ lohamÈsakÈdi. JÈtidhammÈ hete bhikkhave upadhayoti ete 
paÒcakÈmaguÓ|padhayo nÈma honti, te sabbepi jÈtidhammÈti dasseti. 
ByÈdhidhammavÈrÈdÊsu jÈtar|parajataÑ na gahitaÑ, na hetassa 
sÊsarogÈdayo byÈdhayo nÈma honti, na sattÈnaÑ viya cutisa~khÈtaÑ 
maraÓaÑ, na soko uppajjati. AyÈdÊhi1 pana saÑkilesehi saÑkilissatÊti 
saÑkilesadhammavÈre gahitaÑ. TathÈ utusamuÔÔhÈnattÈ jÈtidhammavÈre. 
MalaÑ gahetvÈ jÊraÓato jarÈdhammavÈre ca. 
______________________________________________________________ 
 1. JarÈdÊhi (SyÈ, Ka) 
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 275. AyaÑ bhikkhave ariyÈ pariyesanÈti bhikkhave ayaÑ niddosatÈyapi 
ariyehi pariyesitabbatÈyapi ariyapariyesanÈti veditabbÈ. 
 
 276. Ahampi sudaÑ bhikkhaveti kasmÈ Èrabhi? M|lato paÔÔhÈya, 
mahÈbhinikkhamanaÑ dassetuÑ. EvaÑ kirassa ahosi “bhikkhave ahampi 
pubbe anariyapariyesanaÑ pariyesiÑ, svÈhaÑ taÑ pahÈya ariyapariyesanaÑ 
pariyesitvÈ sabbaÒÒutaÑ patto. PaÒcavaggiyÈpi anariyapariyesanaÑ 
pariyesiÑsu, te taÑ pahÈya ariyapariyesanaÑ pariyesitvÈ khÊÓÈsavabh|miÑ 
pattÈ. Tumhepi mama ceva paÒcavaggiyÈnaÒca maggaÑ ÈruÄhÈ. 
AriyapariyesanÈ tumhÈkaÑ pariyesanÈ”ti m|lato paÔÔhÈya attano 
mahÈbhinikkhamanaÑ dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 
 
 277. Tattha daharova samÈnoti taruÓova samÈno. SusukÈÄakesoti suÔÔhu 
kÈÄakeso, aÒjanavaÓÓakesova hutvÈti attho. BhadrenÈti bhaddakena. 
PaÔhamena vayasÈti tiÓÓaÑ vayÈnaÑ paÔhamavayena. AkÈmakÈnanti 
anicchamÈnÈnaÑ, anÈdaratthe sÈmivacanaÑ. Ass|ni mukhe etesanti 
assumukhÈ, tesaÑ assumukhÈnaÑ, assukilinnamukhÈnanti attho. 
RudantÈnanti kanditvÈ rodamÈnÈnaÑ. KiÑ kusalagavesÊti1 kiÑ kusalanti 
gavesamÈno. AnuttaraÑ santivarapadanti uttamaÑ santisa~khÈtaÑ 
varapadaÑ, nibbÈnaÑ pariyesamÈnoti attho. Yena ŒÄÈro kÈlÈmoti ettha 
ŒÄÈroti tassa nÈmaÑ, dÊghapi~galo kireso. Tenassa ŒÄÈroti nÈmaÑ ahosi. 
KÈlÈmoti gottaÑ. ViharatÈyasmÈti viharatu ÈyasmÈ. Yattha viÒÒ| purisoti 
yasmiÑ dhamme paÓÉito puriso. SakaÑ Ècariyakanti attano 
ÈcariyasamayaÑ. Upasampajja vihareyyÈti paÔilabhitvÈ vihareyya. EttÈvatÈ 
tena okÈso kato hoti. TaÑ dhammanti taÑ tesaÑ samayaÑ tantiÑ. 
PariyÈpuÓinti sutvÈva uggaÓhiÑ. 

 OÔÔhapahatamattenÈti tena vuttassa paÔiggahaÓatthaÑ 
oÔÔhapaharaÓamattena, aparÈparaÑ katvÈ oÔÔhasaÒcaraÓamattakenÈti attho. 
LapitalÈpanamattenÈti tena lapitassa paÔilÈpanamattakena. ©ÈÓavÈdanti 
jÈnÈmÊti 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ kusalaÑ gavesÊti (SyÈ, Ka) 
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vÈdaÑ. TheravÈdanti thirabhÈvavÈdaÑ, thero ahametthÈti1 etaÑ vacanaÑ. 
AhaÑ ceva aÒÒe cÈti na kevalaÑ ahaÑ, aÒÒepi bah| evaÑ vadanti. 
KevalaÑ saddhÈmattakenÈti paÒÒÈya asacchikatvÈ suddhena 
saddhÈmattakeneva. Bodhisatto kira vÈcÈya dhammaÑ uggaÓhantoyeva “na 
kÈlÈmassa vÈcÈya pariyattimattameva asmiÑ dhamme, addhÈ esa sattannaÑ 
samÈpattÊnaÑ lÈbhÊ”ti aÒÒÈsi, tenassa etadahosi. 

 ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ pavedesÊti ÈkiÒcaÒÒÈyatanapariyosÈnÈ satta 
samÈpattiyo maÑ jÈnÈpesi. SaddhÈti imÈsaÑ sattannaÑ samÈpattÊnaÑ 
nibbattanatthÈya saddhÈ. VÊriyÈdÊsupi eseva nayo. Padaheyyanti payogaÑ 
kareyyaÑ. Nacirasseva taÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihÈsinti bodhisatto kira vÊriyaÑ paggahetvÈ katipÈhaÒÒeva2 
satta suvaÓÓanisseÓiyo pasÈrento3 viya satta samÈpattiyo nibbattesi, tasmÈ 
evamÈha. 

 LÈbhÈ no Èvusoti anus|yako kiresa kÈlÈmo. TasmÈ “ayaÑ adhunÈgato, 
kinti katvÈ imaÑ dhammaÑ nibbattesÊ”ti us|yaÑ akatvÈ pasanno pasÈdaÑ 
pavedento evamÈha. Ubhova santÈ imaÑ gaÓaÑ pariharÈmÈti “mahÈ ayaÑ 
gaÓo, dvepi janÈ pariharÈmÈ”ti vatvÈ gaÓassa saÒÒaÑ adÈsi, “ahampi 
sattannaÑ samÈpattÊnaÑ lÈbhÊ, mahÈpurisopi sattannameva, ettakÈ janÈ 
mahÈpurisassa santike parikammaÑ uggaÓhatha, ettakÈ mayhan”ti majjhe 
bhinditvÈ adÈsi. UÄÈrÈyÈti uttamÈya. P|jÈyÈti kÈlÈmassa kira upaÔÔhÈkÈ 
itthiyopi purisÈpi gandhamÈlÈdÊni gahetvÈ Ègacchanti. KÈlÈmo “gacchatha, 
mahÈpurisaÑ p|jethÈ”ti vadati. Te taÑ4 p|jetvÈ yaÑ avasiÔÔhaÑ hoti, tena 
kÈlÈmaÑ p|jenti. MahagghÈni maÒcapÊÔhÈni Èharanti, tÈnipi mahÈpurisassa 
dÈpetvÈ yadi avasiÔÔhaÑ hoti, attanÈ gaÓhÈti. GatagataÔÔhÈne varasenÈsanaÑ 
bodhisattassa jaggÈpetvÈ sesakaÑ attanÈ gaÓhÈti. EvaÑ uÄÈrÈya p|jÈya 
p|jesi. NÈyaÑ dhammo nibbidÈyÈti-ÈdÊsu ayaÑ sattasamÈpattidhammo neva 
vaÔÔe nibbindanatthÈya na virajjanatthÈya na rÈgÈdinirodhatthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. AyametthÈti (SyÈ, Ka) 2. KatipÈhasseva (SÊ, SyÈ) 
 3. SaÑghÈÔento (SÊ), sampÈdento (SyÈ) 4. Te maÑ (Ka) 
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na upasamatthÈya na abhiÒÒeyyadhammaÑ abhijÈnanatthÈya na 
catumaggasambodhÈya1 na nibbÈnasacchikiriyÈya saÑvattatÊti attho. 

 YÈvadeva ÈkiÒcaÒÒÈyatan|papattiyÈti yÈva 
saÔÔhikappa2sahassÈyuparimÈÓe ÈkiÒcaÒÒÈyatanabhave upapatti, tÈvadeva 
saÑvattati, na tato uddhaÑ. EvamayaÑ punarÈvattanadhammoyeva, yaÑ ca 
ÔhÈnaÑ pÈpeti, taÑ jÈtijarÈmaraÓehi aparimuttameva 
maccupÈsaparikkhittamevÈti. Tato paÔÔhÈya ca pana mahÈsatto yathÈ nÈma 
chÈtajjhattapuriso manuÒÒabhojanaÑ labhitvÈ sampiyÈyamÈnopi bhuÒjitvÈ 
pittavasena vÈ semhavasena vÈ makkhikÈvasena vÈ3 chaÉÉetvÈ puna ekaÑ 
piÓÉampi bhuÒjissÈmÊti manaÑ na uppÈdeti, evameva imÈ satta samÈpattiyo 
mahantena ussÈhena nibbattetvÈpi tÈsu imaÑ punarÈvattikÈdibhedaÑ 
ÈdÊnavaÑ disvÈ puna imaÑ dhammaÑ ÈvajjissÈmi vÈ samÈpajjissÈmi vÈ 
adhiÔÔhahissÈmi vÈ vuÔÔhahissÈmi vÈ paccavekkhissÈmi vÈti cittameva na 
uppÈdesi. Anala~karitvÈti alaÑ iminÈ alaÑ iminÈti punappunaÑ 
ala~karitvÈ4. NibbijjÈti nibbinditvÈ. Apakkaminti agamÈsiÑ. 
 
 278. Na kho rÈmo imaÑ dhammanti idhÈpi bodhisatto taÑ dhammaÑ5 
uggaÓhantoyeva aÒÒÈsi “nÈyaÑ aÔÔhasamÈpattidhammo udakassa vÈcÈya 
uggahitamattova6, addhÈ panesa aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ”ti. Tenassa etadahosi 
na kho rÈmo -pa- jÈnaÑ passaÑ vihÈsÊ”ti. Sesamettha purimavÈre 
vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 279. Yena UruvelÈ SenÈnigamoti ettha UruvelÈti mahÈvelÈ, 
mahÈvÈlikarÈsÊti attho. Atha vÈ ur|ti vÈlikÈ vuccati, velÈti mariyÈdÈ, 
velÈtikkamanahetu ÈhaÔÈ uru UruvelÈti evamettha attho daÔÔhabbo. AtÊte kira 
anuppanne Buddhe dasasahassÈ kulaputtÈ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
tasmiÑ padese viharantÈ ekadivasaÑ sannipatitvÈ katikavattaÑ akaÑsu 
“kÈyakammavacÊkammÈni nÈma paresampi pÈkaÔÈni honti, manokammaÑ 
pana apÈkaÔaÑ. TasmÈ yo kÈmavitakkaÑ vÈ byÈpÈdavitakkaÑ vÈ 
vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ vitakketi, tassa aÒÒo 
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 1. CatusaccasambodhÈya (Ka) 2. SaÔÔhikappamatta (Ka) 
 3. MucchikÈvasena vÈ (SyÈ), macchikÈvasena vÈ (Ka) 
 4. Na alaÑ karitvÈ (SyÈ), anala~karitvÈ (Ka) 
 5. DhammaÑ (SyÈ, Ka) 6. Uggahitamattova Ôhapito (SyÈ, Ka) 
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codako nÈma natthi, so attanÈva attÈnaÑ codetvÈ pattapuÔena vÈlikaÑ 
ÈharitvÈ imasmiÑ ÔhÈne Èkiratu, idamassa daÓÉakamman”ti. Tato paÔÔhÈya 
yo tÈdisaÑ vitakkaÑ vitakketi, so tattha pattapuÔena vÈlikaÑ Èkirati, evaÑ 
tattha anukkamena mahÈvÈlikarÈsi jÈto. Tato taÑ pacchimÈ janatÈ 
parikkhipitvÈ cetiyaÔÔhÈnamakÈsi, taÑ sandhÈya vuttaÑ “UruvelÈti 
mahÈvelÈ, mahÈvÈlikarÈsÊti attho”ti. Tameva sandhÈya vuttaÑ “atha vÈ ur|ti 
vÈlikÈ vuccati, velÈti mariyÈdÈ, velÈtikkamanahetu ÈhaÔÈ uru UruvelÈti 
evamettha attho daÔÔhabbo”ti. 

 SenÈnigamoti senÈya nigamo. PaÔhamakappikÈnaÑ kira tasmiÑ ÔhÈne 
senÈniveso ahosi, tasmÈ so padeso SenÈnigamoti vuccati. “SenÈnigÈmo”tipi 
pÈÔho. SenÈni nÈma SujÈtÈya pitÈ, tassa gÈmoti attho. Tadavasarinti tattha 
osariÑ. RamaÓÊyaÑ bh|mibhÈganti 
supupphitanÈnappakÈrajalajathalajapupphavicittaÑ manorammaÑ 
bh|mibhÈgaÑ. PÈsÈdikaÒca vanasaÓÉanti morapiÒcha kalÈpasadisaÑ1 
pasÈdajananavanasaÓÉaÒca addasaÑ. NadiÒca sandantinti sandamÈnaÒca 
maÓikkhandhasadisaÑ vimalanÊlasÊtalasalilaÑ NeraÒjaraÑ nadiÑ addasaÑ. 
Setakanti parisuddhaÑ nikkaddamaÑ. Supatitthanti anupubbagambhÊrehi 
sundarehi titthehi upetaÑ. RamaÓÊyanti rajatapaÔÔasadisaÑ 
vippakiÓÓavÈlikaÑ pah|tamacchakacchapaÑ abhirÈmadassanaÑ. SamantÈ2 
ca gocaragÈmanti tassa padesassa samantÈ avid|re 
gamanÈgamanasampannaÑ sampattapabbajitÈnaÑ sulabhapiÓÉaÑ 
gocaragÈmaÒca addasaÑ. AlaÑ vatÈti samatthaÑ vata. Tattheva nisÊdinti 
Bodhipalla~ke nisajjaÑ sandhÈyÈha. UparisuttasmiÑ hi tatthevÈti 
dukkarakÈrikaÔÔhÈnaÑ adhippetaÑ, idha pana Bodhipalla~ko. TenÈha 
“tattheva nisÊdin”ti. AlamidaÑ padhÈnÈyÈti idaÑ ÔhÈnaÑ padhÈnatthÈya 
samatthanti evaÑ cintetvÈ nisÊdinti attho. 
 
 280. Ajjhagamanti adhigacchiÑ paÔilabhiÑ. ©ÈÓaÒca pana me 
dassananti sabbadhammadassanasamatthaÒca me sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ 
udapÈdi. AkuppÈ me vimuttÊti mayhaÑ arahattaphalavimutti akuppatÈya ca 
akuppÈrammaÓatÈya ca akuppÈ, sÈ hi rÈgÈdÊhi na kuppatÊti akuppatÈyapi 
akuppÈ, akuppaÑ nibbÈnamassÈrammaÓantipi akuppÈ. AyamantimÈ jÈtÊti 
ayaÑ sabbapacchimÈ jÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. MorakalÈpasadisaÑ (SyÈ, Ka) 2. SÈmantÈ (?) 
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Natthi dÈni punabbhavoti idÈni me puna paÔisandhi nÈma natthÊti evaÑ 
paccavekkhaÓaÒÈÓampi me uppannanti dasseti. 
 
 281. Adhigatoti paÔividdho. Dhammoti catusaccadhammo. GambhÊroti 
uttÈnabhÈvapaÔikkhepavacanametaÑ. Duddasoti gambhÊrattÈva duddaso 
dukkhena daÔÔhabbo, na sakkÈ sukhena daÔÔhuÑ. DuddasattÈva 
duranubodho, dukkhena avabujjhitabbo, na sakkÈ sukhena avabujjhituÑ. 
Santoti nibbuto. PaÓÊtoti atappako. IdaÑ dvayaÑ lokuttarameva sandhÈya 
vuttaÑ. AtakkÈvacaroti takkena avacaritabbo ogÈhitabbo na hoti, ÒÈÓeneva 
avacaritabbo. NipuÓoti saÓho. PaÓÉitavedanÊyoti sammÈpaÔipadaÑ 
paÔipannehi paÓÉitehi veditabbo. ŒlayarÈmÈti sattÈ paÒcasu kÈmaguÓesu 
allÊyanti. TasmÈ te ÈlayÈti vuccanti. AÔÔhasatataÓhÈvicaritÈni Èlayanti, tasmÈ 
ÈlayÈti vuccanti. Tehi Èlayehi ramantÊti ÈlayarÈmÈ. Œlayesu ratÈti ÈlayaratÈ. 
Œlayesu suÔÔhu muditÈti ÈlayasammuditÈ. Yatheva hi susajjitaÑ 
pupphaphalabharitarukkhÈdisampannaÑ uyyÈnaÑ paviÔÔho rÈjÈ tÈya tÈya 
sampattiyÈ ramati, sammudito Èmoditapamodito1 hoti, na ukkaÓÔhati, 
sÈyampi nikkhamituÑ na icchati, evamimehipi kÈmÈlayataÓhÈlayehi sattÈ 
ramanti, saÑsÈravaÔÔe sammuditÈ anukkaÓÔhitÈ vasanti. Tena nesaÑ 
BhagavÈ duvidhampi ÈlayaÑ uyyÈnabh|miÑ viya dassento “ÈlayarÈmÈ”ti-
ÈdimÈha. 

 Yadidanti nipÈto, tassa ÔhÈnaÑ sandhÈya “yaÑ idan”ti, 
paÔiccasamuppÈdaÑ sandhÈya “yo ayan”ti evamattho daÔÔhabbo. 
IdappaccayatÈpaÔiccasamuppÈdoti imesaÑ paccayÈ idappaccayÈ, 
idappaccayÈ eva idappaccayatÈ, idappaccayatÈ ca sÈ paÔiccasamuppÈdo cÈti 
idappaccayatÈpaÔiccasamuppÈdo. Sa~khÈrÈdipaccayÈnaÑ etaÑ 
adhivacanaÑ. Sabbasa~khÈrasamathoti-Èdi sabbaÑ nibbÈnameva2. YasmÈ hi 
taÑ Ègamma sabbasa~khÈravipphanditÈni sammanti v|pasammanti, tasmÈ 
sabbasa~khÈrasamathoti vuccati. YasmÈ ca taÑ Ègamma sabbe upadhayo 
paÔinissaÔÔhÈ honti, sabbÈ taÓhÈ khÊyanti, sabbe kilesarÈgÈ virajjanti, sabbaÑ 
dukkhaÑ nirujjhati, tasmÈ sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodhoti vuccati. SÈ panesÈ taÓhÈ bhavena bhavaÑ, phalena vÈ saddhiÑ 
kammaÑ vinati 
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saÑsibbatÊti katvÈ vÈnanti vuccati, tato nikkhantaÑ vÈnatoti nibbÈnaÑ. So 
mamassa kilamathoti yÈ ajÈnantÈnaÑ desanÈ nÈma, so mama kilamatho 
assa1, sÈ mama vihesÈ assÈti attho. KÈyakilamatho ceva kÈyavihesÈ ca assÈti 
vuttaÑ hoti. Citte pana ubhayampetaÑ BuddhÈnaÑ natthi. Apiss|ti 
anubr|hanatthe nipÈto, so “na kevalaÑ etadahosi, imÈpi gÈthÈ paÔibhaÑs|”ti 
dÊpeti. Manti mama. AnacchariyÈti anu-acchariyÈ. PaÔibhaÑs|ti 
paÔibhÈnasa~khÈtassa ÒÈÓassa gocarÈ ahesuÑ, parivitakkayitabbataÑ 
pÈpuÓiÑsu. 

 KicchenÈti dukkhena, na dukkhÈya paÔipadÈya. BuddhÈnaÑ hi cattÈropi 
maggÈ sukhappaÔipadÈva honti. PÈramÊp|raÓakÈle pana 
sarÈgasadosasamohasseva sato ÈgatÈgatÈnaÑ yÈcakÈnaÑ 
ala~katappaÔiyattaÑ sÊsaÑ kantitvÈ galalohitaÑ nÊharitvÈ su-aÒjitÈni akkhÊni 
uppÈÔetvÈ kulavaÑsappadÊpaÑ puttaÑ manÈpacÈriniÑ bhariyanti evamÈdÊni 
dentassa aÒÒÈni ca khantivÈdisadisesu attabhÈvesu chejjabhejjÈdÊni 
pÈpuÓantassa ÈgamaniyapaÔipadaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Halanti ettha ha-
kÈro nipÈtamatto, alanti attho. PakÈsitunti desituÑ, evaÑ kicchena 
adhigatassa dhammassa alaÑ desituÑ, pariyattaÑ desituÑ, ko attho 
desitenÈti vuttaÑ hoti. RÈgadosaparetehÊti rÈgadosapariphuÔÔhehi 
rÈgadosÈnugatehi vÈ. 

 PaÔisotagÈminti niccÈdÊnaÑ paÔisotaÑ aniccaÑ dukkhamanattÈ 
asubhanti evaÑ gataÑ catusaccadhammaÑ. RÈgarattÈti kÈmarÈgena 
bhavarÈgena diÔÔhirÈgena ca rattÈ. Na dakkhantÊti aniccaÑ dukkhamanattÈ 
asubhanti iminÈ sabhÈvena na passissanti, te apassante ko sakkhissati evaÑ 
gÈhÈpetuÑ. Tamokhandhena ÈvuÔÈti avijjÈrÈsinÈ ajjhotthatÈ. 
 
 282. AppossukkatÈyÈti nirussukkabhÈvena, adesetukÈmatÈyÈti attho. 
KasmÈ panassa evaÑ cittaÑ nami, nanu esa mutto mocessÈmi, tiÓÓo 
tÈressÈmi. 

   “KiÑ me aÒÒÈtavesena, dhammaÑ sacchikatenidha. 
   SabbaÒÒutaÑ pÈpuÓitvÈ, tÈrayissaÑ sadevakan”ti2– 
______________________________________________________________ 
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 PatthanaÑ katvÈ pÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÑ pattoti. SaccametaÑ, 
tadevaÑ paccavekkhaÓÈnubhÈvena panassa evaÑ cittaÑ nami. Tassa hi 
sabbaÒÒutaÑ patvÈ sattÈnaÑ kilesagahanataÑ, dhammassa ca gambhÊrataÑ 
paccavekkhantassa sattÈnaÑ kilesagahanatÈ ca dhammagambhÊratÈ ca 
sabbÈkÈrena pÈkaÔÈ jÈtÈ, athassa “ime sattÈ kaÒjikapuÓÓÈ lÈbu viya, 
takkabharitÈ cÈÔi viya, vasÈtelapÊtapilotikÈ1 viya, aÒjanamakkhitahattho viya 
ca kilesabharitÈ atisaÑkiliÔÔhÈ rÈgarattÈ dosaduÔÔhÈ moham|ÄhÈ, te kiÑ nÈma 
paÔivijjhissantÊ”ti cintayato kilesagahanapaccavekkhaÓÈnubhÈvenÈpi evaÑ 
cittaÑ nami. 

 “AyaÒca dhammo pathavÊsandhÈraka-udakakkhandho viya gambhÊro, 
pabbatena paÔicchÈdetvÈ Ôhapito sÈsapo viya duddaso, satadhÈ bhinnassa 
vÈlassa koÔiyÈ koÔipaÔipÈdanaÑ viya duranubodho, nanu mayÈ hi imaÑ 
dhammaÑ paÔivijjhituÑ vÈyamantena adinnaÑ dÈnaÑ nÈma natthi, 
arakkhitaÑ sÊlaÑ nÈma natthi, aparip|ritÈ kÈci pÈramÊ nÈma natthi, tassa me 
nirussÈhaÑ viya mÈrabalaÑ vidhamantassÈpi pathavÊ na kampittha, 
paÔhamayÈme pubbenivÈsaÑ anussarantassÈpi na kampittha, majjhimayÈme 
dibbacakkhuÑ sodhentassÈpi na kampittha, pacchimayÈme pana 
paÔiccasamuppÈdaÑ paÔivijjhantasseva me dasasahassilokadhÈtu kampittha. 
Iti mÈdisenÈpi tikkhaÒÈÓena kicchenevÈyaÑ dhammo paÔividdho, taÑ 
lokiyamahÈjanÈ kathaÑ paÔivijjhissantÊ”ti 
dhammagambhÊratÈpaccavekkhaÓÈnubhÈvenÈpi evaÑ cittaÑ namÊti 
veditabbaÑ. 

 Apica brahmunÈ yÈcite desetukÈmatÈyapissa evaÑ cittaÑ nami. JÈnÈti 
hi BhagavÈ “mama appossukkatÈya citte namamÈne maÑ mahÈbrahmÈ 
dhammadesanaÑ yÈcissati, ime ca sattÈ brahmagarukÈ, te ‘SatthÈ kira 
dhammaÑ na desetukÈmo ahosi, atha naÑ mahÈbrahmÈ yÈcitvÈ desÈpesi, 
santo vata bho dhammo, paÓÊto vata bho dhammo’ti maÒÒamÈnÈ 
suss|sissantÊ”ti. Idampissa kÈraÓaÑ paÔicca appossukkatÈya cittaÑ nami, no 
dhammadesanÈyÈti veditabbaÑ. 

 SahampatissÈti so kira Kassapassa Bhagavato sÈsane Sahako nÈma 
thero paÔhamajjhÈnaÑ nibbattetvÈ paÔhamajjhÈnabh|miyaÑ 
kappÈyukabrahmÈ hutvÈ nibbatto, tatra naÑ SahampatibrahmÈti 
paÔisaÒjÈnanti, taÑ 
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sandhÈyÈha “brahmuno SahampatissÈ”ti. Nassati vata bhoti so kira imaÑ 
saddaÑ tathÈ nicchÈresi, yathÈ dasasahassilokadhÈtubrahmÈno sutvÈ sabbe 
sannipatiÑsu. Yatra hi nÈmÈti yasmiÑ nÈma loke. Purato pÈturahosÊti tehi 
dasahi brahmasahassehi saddhiÑ pÈturahosi. ApparajakkhajÈtikÈti 
paÒÒÈmaye akkhimhi appaÑ parittaÑ rÈgadosamoharajaÑ etesaÑ 
evaÑsabhÈvÈti apparajakkhajÈtikÈ. AssavanatÈti assavanatÈya. BhavissantÊti 
purimabuddhesu dasapuÒÒakiriyavasena katÈdhikÈrÈ paripÈkagatapadumÈni 
viya s|riyarasmisamphassaÑ, dhammadesanaÑyeva Èka~khamÈnÈ 
catuppadikagÈthÈvasÈne ariyabh|miÑ okkamanÈrahÈ na eko, na dve, 
anekasatasahassÈ dhammassa aÒÒÈtÈro bhavissantÊti dasseti. 

 PÈturahosÊti pÈtubhavi. Samalehi cintitoti samalehi chahi SatthÈrehi 
cintito. Te hi puretaraÑ uppajjitvÈ sakalajambudÊpe kaÓÔake pattharamÈnÈ 
viya, visaÑ siÒcamÈnÈ viya ca samalaÑ micchÈdiÔÔhidhammaÑ desayiÑsu. 
ApÈpuretanti vivara etaÑ. Amatassa dvÈranti amatassa nibbÈnassa 
dvÈrabh|taÑ ariyamaggaÑ. SuÓantu dhammaÑ vimalenÈnubuddhanti ime 
sattÈ rÈgÈdimalÈnaÑ abhÈvato vimalena SammÈsambuddhena anubuddhaÑ 
catusaccadhammaÑ suÓantu tÈva BhagavÈti yÈcati. 

 Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhitoti selamaye ekagghane 
pabbatamuddhani yathÈ Ôhitova. Na hi tassa Ôhitassa dassanatthaÑ 
gÊvukkhipanapasÈraÓÈdikiccaÑ atthi. Tath|pamanti tappaÔibhÈgaÑ 
selapabbat|pamaÑ. AyaÑ panettha sa~khepattho–yathÈ 
selapabbatamuddhani Ôhitova cakkhumÈ puriso samantato janataÑ passeyya, 
tathÈ tvampi sumedha sundarapaÒÒa sabbaÒÒutaÒÒÈÓena samantacakkhu 
BhagavÈ dhammamayaÑ pÈsÈdamÈruyha sayaÑ apetasoko sokÈvatiÓÓaÑ 
jÈtijarÈbhibh|taÑ1 janataÑ avekkhassu2 upadhÈraya upaparikkha. AyaÑ 
panettha adhippÈyo–yathÈ hi pabbatapÈde samantÈ mahantaÑ khettaÑ 
katvÈ tattha kedÈrapÈÄÊsu kuÔikÈyo katvÈ rattiÑ aggiÑ jÈleyyuÑ, 
catura~gasamannÈgataÒca andhakÈraÑ assa, atha tassa pabbatassa matthake 
ÔhatvÈ cakkhumato purisassa bh|miÑ olokayato neva khettaÑ na 
kedÈrapÈÄiyo na kuÔiyo na tattha sayitamanussÈ paÒÒÈyeyyuÑ. KuÔikÈsu 
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pana aggijÈlÈmattakameva paÒÒÈyeyya, evaÑ dhammapÈsÈdaÑ Èruyha 
sattanikÈyaÑ olokayato TathÈgatassa ye te akatakalyÈÓÈ sattÈ, te ekavihÈre 
dakkhiÓajÈÓupasse nisinnÈpi Buddhacakkhussa ÈpÈthaÑ nÈgacchanti, rattiÑ 
khittÈ sarÈ viya honti. Ye pana katakalyÈÓÈ veneyyapuggalÈ, te evassa 
d|repi ÔhitÈ ÈpÈthaÑ Ègacchanti, so aggi viya Himavantapabbato viya ca. 
Vuttampi cetaÑ– 

   “D|re santo pakÈsenti, Himavantova pabbato. 
   Asantettha na dissanti, rattiÑ khittÈ yathÈ sarÈ”ti1. 

 UÔÔhehÊti Bhagavato dhammadesanatthaÑ cÈrikacaraÓaÑ yÈcanto 
bhaÓati. VÊrÈti-ÈdÊsu BhagavÈ vÊriyavantatÈya vÊro. 
DevaputtamaccukilesamÈrÈnaÑ vijitattÈ vijitasa~gÈmo. 
JÈtikantÈrÈdinittharaÓatthÈya veneyyasatthavÈhanasamatthatÈya satthavÈho. 
KÈmacchanda-iÓassa abhÈvato aÓaÓoti veditabbo. 
 
 283. Ajjhesananti yÈcanaÑ. BuddhacakkhunÈti 
indriyaparopariyattaÒÈÓena ca ÈsayÈnusayaÒÈÓena ca. ImesaÑ hi dvannaÑ 
ÒÈÓÈnaÑ Buddhacakkh|ti nÈmaÑ, sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa samantacakkh|ti, 
tiÓÓaÑ maggaÒÈÓÈnaÑ dhammacakkh|ti. Apprajakkheti-ÈdÊsu yesaÑ 
vuttanayeneva paÒÒÈcakkhumhi rÈgÈdirajaÑ appaÑ, te apparajakkhÈ. 
YesaÑ taÑ mahantaÑ, te mahÈrajakkhÈ. YesaÑ saddhÈdÊni indriyÈni 
tikkhÈni, te tikkhindriyÈ. YesaÑ tÈni mud|ni, te mudindriyÈ. YesaÑ teyeva 
saddhÈdayo ÈkÈrÈ sundarÈ, te svÈkÈrÈ. Ye kathitakÈraÓaÑ sallakkhenti, 
sukhena sakkÈ honti viÒÒÈpetuÑ, te suviÒÒÈpayÈ. Ye paralokaÒceva 
vajjaÒca bhayato passanti, te paralokavajjabhayadassÈvino nÈma. 

 AyaÑ panettha PÈÄi–“saddho puggalo apparajakkho, assaddho puggalo 
mahÈrajakkho. ŒraddhavÊriyo, kusito. UpaÔÔhitassati, muÔÔhassati. SamÈhito, 
asamÈhito. PaÒÒavÈ, duppaÒÒo puggalo mahÈrajakkho. TathÈ saddho 
puggalo tikkhindriyo -pa- paÒÒavÈ puggalo paralokavajjabhayadassÈvÊ, 
duppaÒÒo puggalo na paralokavajjabhayadassÈvÊ. 
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Lokoti khandhaloko, Èyatanaloko, dhÈtuloko, sampattibhavaloko, 
sampattisambhavaloko, vipattibhavaloko, vipattisambhavaloko, eko loko 
sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ. Dve lokÈ nÈmaÒca r|paÒca. Tayo lokÈ tisso 
vedanÈ. CattÈro lokÈ cattÈro ÈhÈrÈ. PaÒca lokÈ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. Cha 
lokÈ cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni. Satta lokÈ satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. AÔÔha lokÈ 
aÔÔha lokadhammÈ. Nava lokÈ nava sattÈvÈsÈ. Dasa lokÈ dasÈyatanÈni. 
DvÈdasa lokÈ dvÈdasÈyatanÈni. AÔÔhÈrasa lokÈ aÔÔhÈrasa dhÈtuyo. Vajjanti 
sabbe kilesÈ vajjÈ, sabbe duccaritÈ vajjÈ, sabbe abhisa~khÈrÈ vajjÈ, sabbe 
bhavagÈmikammÈ vajjÈ. Iti imasmiÑ ca loke imasmiÑ ca vajje tibbÈ 
bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti, seyyathÈpi ukkhittÈsike vadhake. Imehi 
paÒÒÈsÈya ÈkÈrehi imÈni paÒcindriyÈni jÈnÈti passati aÒÒÈsi paÔivijjhi. IdaÑ 
TathÈgatassa indriyaparopariyatte ÒÈÓanti1. 

 Uppaliniyanti uppalavane. Itaresupi eseva nayo. AntonimuggaposÊnÊti 
yÈni anto nimuggÈneva posiyanti. UdakaÑ accuggammaÔhitÈnÊti udakaÑ 
atikkamitvÈ ÔhitÈni. Tattha yÈni accuggamma ÔhitÈni, tÈni 
s|riyarasmisamphassaÑ ÈgamayamÈnÈni ÔhitÈni ajja pupphanakÈni. YÈni 
samodakaÑ ÔhitÈni, tÈni sve pupphanakÈni. YÈni udakÈnuggatÈni 
antonimuggaposÊni, tÈni tatiyadivase pupphanakÈni. UdakÈ pana anuggatÈni 
aÒÒÈnipi saroga-uppalÈdÊni2 nÈma atthi, yÈni neva pupphissanti, 
macchakacchapabhakkhÈneva bhavissanti. TÈni PÈÄiÑ nÈruÄhÈni. ŒharitvÈ 
pana dÊpetabbÈnÊti dÊpitÈni. 

 Yatheva hi tÈni catubbidhÈni pupphÈni, evameva ugghaÔitaÒÒ| 
vipaÒcitaÒÒ| neyyo padaparamoti cattÈro puggalÈ. Tattha “Yassa puggalassa 
saha udÈhaÔavelÈya dhammÈbhisamayo hoti, ayaÑ vuccati puggalo 
ugghaÔitaÒÒ|. Yassa puggalassa saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthe 
vibhajiyamÈne dhammÈbhisamayo hoti, ayaÑ vuccati puggalo vipaÒcitaÒÒ|. 
Yassa puggalassa uddesato paripucchato yoniso manasikaroto 
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kalyÈÓamitte sevato bhajato payirupÈsato anupubbena dhammÈbhisamayo 
hoti, ayaÑ vuccati puggalo neyyo. Yassa puggalassa bahumpi suÓato 
bahumpi bhaÓato bahumpi dhÈrayato bahumpi vÈcayato na tÈya jÈtiyÈ 
dhammÈbhisamayo hoti, ayaÑ vuccati puggalo padaparamo”1. Tattha 
BhagavÈ uppalavanÈdisadisaÑ dasasahassilokadhÈtuÑ olokento “ajja 
pupphanakÈni viya ugghaÔitaÒÒ|, sve pupphanakÈni viya vipaÒcitaÒÒ|, 
tatiyadivase pupphanakÈni viya neyyo, macchakacchapabhakkhÈni pupphÈni 
viya padaparamo”ti addasa. Passanto ca “ettakÈ apparajakkhÈ, ettakÈ 
mahÈrajakkhÈ, tatrÈpi ettakÈ ugghaÔitaÒÒ|”ti evaÑ sabbÈkÈratova addasa. 

 Tattha tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ imasmiÑyeva attabhÈve Bhagavato 
dhammadesanÈ atthaÑ sÈdheti. PadaparamÈnaÑ anÈgate vÈsanatthÈya2 hoti. 
Atha BhagavÈ imesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ atthÈvahaÑ dhammadesanaÑ 
viditvÈ desetukamyataÑ uppÈdetvÈ puna sabbepi tÊsu bhavesu satte 
bhabbÈbhabbavasena dve koÔÔhÈse akÈsi. Ye sandhÈya vuttaÑ “katame te 
sattÈ abhabbÈ, ye te sattÈ kammÈvaraÓena samannÈgatÈ kilesÈvaraÓena 
samannÈgatÈ vipÈkÈvaraÓena samannÈgatÈ assaddhÈ acchandikÈ duppaÒÒÈ 
abhabbÈ niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ, ime te sattÈ 
abhabbÈ. Katame te sattÈ bhabbÈ, ye te sattÈ na kammÈvaraÓena -pa- ime te 
sattÈ bhabbÈ”ti3. Tattha sabbepi abhabbapuggale pahÈya bhabbapuggaleyeva 
ÒÈÓena pariggahetvÈ “ettakÈ rÈgacaritÈ ettakÈ dosamohacaritÈ 
vitakkasaddhÈbuddhicaritÈ”ti cha koÔÔhÈse akÈsi. EvaÑ katvÈ dhammaÑ 
desissÈmÊti cintesi. 

 PaccabhÈsinti pati-abhÈsiÑ. ApÈrutÈti vivaÔÈ. Amatassa dvÈrÈti 
ariyamaggo. So hi amatasa~khÈtassa nibbÈnassa dvÈraÑ, so mayÈ vivaritvÈ 
Ôhapitoti dasseti. PamuÒcantu saddhanti sabbe attano saddhaÑ pamuÒcantu 
vissajjentu. Pacchimapadadvaye ayamattho, ahaÒhi attano paguÓaÑ 
suppavattitampi imaÑ paÓÊtaÑ uttamaÑ dhammaÑ kÈyavÈcÈkilamathasaÒÒÊ 
hutvÈ na 
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bhÈsiÑ. IdÈni pana sabbo jano saddhÈbhÈjanaÑ upanetu, p|ressÈmi nesaÑ 
sa~kappanti. 
 
 284. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosÊti etaÑ ahosi. Kassa nu kho 
ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyanti ayaÑ dhammadesanÈpaÔisaÑyutto 
vitakko udapÈdÊti attho. KadÈ panesa udapÈdÊti. Buddhabh|tassa aÔÔhame 
sattÈhe. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–Bodhisatto kira mahÈbhinikkhamanadivase 
vivaÔaÑ itthÈgÈraÑ disvÈ saÑviggahadayo “KaÓÉakaÑ ÈharÈ”ti ChannaÑ 
ÈmantetvÈ ChannasahÈyo assÈrÈjapiÔÔhigato nagarato nikkhamitvÈ 
KaÓÉakanivattanacetiyaÔÔhÈnaÑ nÈma dassetvÈ tÊÓi rajjÈni atikkamma 
AnomÈnadÊtire pabbajitvÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno RÈjagahe piÓÉÈya 
caritvÈ PaÓÉavapabbate nisinno Magadhissarena raÒÒÈ nÈmagottaÑ 
pucchitvÈ “imaÑ rajjaÑ sampaÔicchÈhÊ”ti vutto “alaÑ mahÈrÈja, na mayhaÑ 
rajjena attho, ahaÑ rajjaÑ pahÈya lokahitatthÈya padhÈnaÑ anuyuÒjitvÈ 
loke vivaÔacchado1 bhavissÈmÊti nikkhanto”ti vatvÈ “tena hi Buddho hutvÈ 
paÔhamaÑ mayhaÑ vijitaÑ osareyyÈsÊ”ti paÔiÒÒaÑ gahito KÈlÈmaÒca 
UdakaÒca upasa~kamitvÈ tesaÑ dhammadesanÈya sÈraÑ avindanto tato 
pakkamitvÈ UruveÄÈya chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ karontopi amataÑ 
paÔivijjhituÑ asakkonto oÄÈrikÈhÈrapaÔisevanena kÈyaÑ santappesi. 

 TadÈ ca UruvelagÈme SujÈtÈ nÈma kuÔumbiyadhÊtÈ2 ekasmiÑ 
nigrodharukkhe patthanaÑ akÈsi “sacÈhaÑ samÈnajÈtikaÑ kulagharaÑ 
gantvÈ paÔhamagabbhe puttaÑ labhissÈmi, balikammaÑ karissÈmÊ”ti. TassÈ 
sÈ patthanÈ samijjhi. SÈ visÈkhapuÓÓamadivase pÈtova balikammaÑ 
karissÈmÊti rattiyÈ pacc|sasamaye eva3 pÈyasaÑ4 paÔiyÈdesi. TasmiÑ 
pÈyase paccamÈne mahantamahantÈ pupphuÄÈ5 uÔÔhahitvÈ dakkhiÓÈvaÔÔÈ 
hutvÈ saÒcaranti. Ekaphusitampi bahi na gacchati. MahÈbrahmÈ chattaÑ 
dhÈresi. CattÈro lokapÈlÈ khaggahatthÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. Sakko alÈtÈni 
samÈnento aggiÑ jÈlesi. DevatÈ cat|su dÊpesu ojaÑ saÑharitvÈ 
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tattha pakkhipiÑsu. Bodhisatto bhikkhÈcÈrakÈlaÑ ÈgamayamÈno pÈtova 
gantvÈ rukkham|le nisÊdi. Rukkham|le sodhanatthÈya1 gatÈ dhÈtÊ ÈgantvÈ 
SujÈtÈya Èrocesi “devatÈ rukkham|le nisinnÈ”ti. SujÈtÈ sabbaÑ pasÈdhanaÑ 
pasÈdhetvÈ satasahassagghanike suvaÓÓathÈle pÈyasaÑ vaÉÉhetvÈ aparÈya 
suvaÓÓapÈtiyÈ pidahitvÈ ukkhipitvÈ gatÈ mahÈpurisaÑ disvÈ saheva pÈtiyÈ 
hatthe ÔhapetvÈ vanditvÈ “yathÈ mayhaÑ manoratho nipphanno, evaÑ 
tumhÈkampi nipphajjat|”ti vatvÈ pakkÈmi. 

 Bodhisatto NeraÒjarÈya tÊraÑ gantvÈ suvaÓÓathÈlaÑ tÊre ÔhapetvÈ 
nhatvÈ paccuttaritvÈ ek|napaÓÓÈsapiÓÉe karonto pÈyasaÑ paribhuÒjitvÈ 
“sacÈhaÑ ajja Buddho bhavÈmi, thÈlaÑ paÔisotaÑ gacchat|”ti khipi. ThÈlaÑ 
paÔisotaÑ gantvÈ thokaÑ ÔhatvÈ KÈlanÈgarÈjassa bhavanaÑ pavisitvÈ tiÓÓaÑ 
BuddhÈnaÑ thÈlÈni ukkhipitvÈ aÔÔhÈsi. 

 MahÈsatto vanasaÓÉe divÈvihÈraÑ katvÈ sÈyanhasamaye Sottiyena2 
dinnÈ aÔÔha tiÓamuÔÔhiyo gahetvÈ BodhimaÓÉaÑ Èruyha dakkhiÓadisÈbhÈge 
aÔÔhÈsi. So padeso paduminipatte udakabindu viya akampittha. MahÈsatto 
“ayaÑ mama guÓaÑ dhÈretuÑ na sakkotÊ”ti pacchimadisÈbhÈgaÑ agamÈsi, 
sopi tatheva akampittha. UttaradisÈbhÈgaÑ agamÈsi, sopi tatheva 
akampittha. PuratthimadisÈbhÈgaÑ agamÈsi, tattha palla~kappamÈÓaÑ 
ÔhÈnaÑ sunikhÈta-indakhilo viya niccalamahosi. MahÈsatto “idaÑ ÔhÈnaÑ 
sabbabuddhÈnaÑ kilesabhaÒjanaviddhaÑsanaÔÔhÈnan”ti tÈni tiÓÈni agge 
gahetvÈ cÈlesi. TÈni cittakÈrena t|likaggena paricchinnÈni viya ahesuÑ. 
Bodhisatto “bodhiÑ appatvÈ imaÑ palla~kaÑ na bhindissÈmÊ”ti 
catura~gavÊriyaÑ adhiÔÔhahitvÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. 

 Ta~khaÓaÒÒeva mÈro bÈhusahassaÑ mÈpetvÈ diyaÉÉhayojanasatikaÑ 
GirimekhalaÑ nÈma hatthiÑ Èruyha navayojanaÑ mÈrabalaÑ gahetvÈ 
addhakkhikena olokayamÈno pabbato viya ajjhottharanto upasa~kami. 
MahÈsatto “mayhaÑ dasa pÈramiyo p|rentassa aÒÒo samaÓo vÈ 
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brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ sakkhi natthi, VessantarattabhÈve 
pana mayhaÑ sattasu vÈresu mahÈpathavÊ sakkhi ahosi, idÈnipi me ayameva 
acetanÈ kaÔÔhakali~gar|pamÈ mahÈpathavÊ sakkhÊ”ti hatthaÑ pasÈreti. 
MahÈpathavÊ tÈvadeva ayadaÓÉena pahataÑ kaÑsathÈlaÑ viya ravasataÑ 
ravasahassaÑ muÒcamÈnÈ viravitvÈ parivattamÈnÈ mÈrabalaÑ 
cakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ muÒcanamakÈsi. MahÈsatto s|riye dharamÈneyeva 
mÈrabalaÑ vidhamitvÈ paÔhamayÈme pubbenivÈsaÒÈÓaÑ, majjhimayÈme 
dibbacakkhuÑ visodhetvÈ pacchimayÈme paÔiccasamuppÈde ÒÈÓaÑ otÈretvÈ 
vaÔÔavivaÔÔaÑ sammasitvÈ1 aruÓodaye Buddho hutvÈ “mayÈ 
anekakappakoÔisatasahassaÑ addhÈnaÑ imassa palla~kassa atthÈya vÈyÈmo 
kato”ti sattÈhaÑ ekapalla~kena nisÊdi. AthekaccÈnaÑ devatÈnaÑ “kiÑ nu 
kho aÒÒepi BuddhattakarÈ dhammÈ atthÊ”ti ka~khÈ udapÈdi. 

 Atha BhagavÈ aÔÔhame divase samÈpattito vuÔÔhÈya devatÈnaÑ ka~khaÑ 
ÒatvÈ ka~khÈvidhamanatthaÑ ÈkÈse uppatitvÈ yamakapÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ 
tÈsaÑ ka~khaÑ vidhamitvÈ palla~kato ÊsakaÑ pÈcÊnanissite uttaradisÈbhÈge 
ÔhatvÈ cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ 
phalÈdhigamaÔÔhÈnaÑ palla~kaÒceva BodhirukkhaÒca animisehi akkhÊhi 
olokayamÈno sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ ÔhÈnaÑ AnimisacetiyaÑ nÈma 
jÈtaÑ. 

 Atha palla~kassa ca ÔhitaÔÔhÈnassa ca antarÈ puratthimapacchimato 
Èyate ratanaca~kame ca~kamanto sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, taÑ ÔhÈnaÑ 
Ratanaca~kamacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. Tato pacchimadisÈbhÈge devatÈ 
ratanagharaÑ mÈpayiÑsu, tattha palla~kena nisÊditvÈ AbhidhammapiÔakaÑ 
visesato cettha AnantanayasamantapaÔÔhÈnaÑ vicinanto sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, 
taÑ ÔhÈnaÑ RatanagharacetiyaÑ nÈma jÈtaÑ. EvaÑ bodhisamÊpeyeva 
cattÈri sattÈhÈni vÊtinÈmetvÈ paÒcame sattÈhe Bodhirukkham|lÈ yena 
AjapÈlanigrodho tenupasa~kami, tatrÈpi dhammaÑ vicinantoyeva 
vimuttisukhaÒca paÔisaÑvedento nisÊdi, dhammaÑ vicinanto cettha evaÑ 
Abhidhamme nayamaggaÑ sammasi, paÔhamaÑ Dhammasa~gaÓÊpakaraÓaÑ 
nÈma, tato Vibha~gapakaraÓaÑ, DhÈtukathÈpakaraÓaÑ, 
PuggalapaÒÒattipakaraÓaÑ, KathÈvatthu nÈma pakaraÓaÑ, YamakaÑ nÈma 
pakaraÓaÑ, tato mahÈpakaraÓaÑ PaÔÔhÈnaÑ nÈmÈti. 
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 Tatthassa saÓhasukhumapaÔÔhÈnamhi citte otiÓÓe pÊti uppajji, pÊtiyÈ 
uppannÈya lohitaÑ pasÊdi, lohite pasanne chavi pasÊdi, chaviyÈ pasannÈya 
puratthimakÈyato k|ÔÈgÈrÈdippamÈÓÈ rasmiyo uÔÔhahitvÈ ÈkÈse 
pakkhandachaddantanÈgakulaÑ viya pÈcÊnadisÈya anantÈni cakkavÈÄÈni 
pakkhandÈ, pacchimakÈyato uÔÔhahitvÈ pacchimadisÈya, dakkhiÓaÑsak|Ôato 
uÔÔhahitvÈ dakkhiÓadisÈya, vÈmaÑsak|Ôato uÔÔhahitvÈ uttaradisÈya anantÈni 
cakkavÈÄÈni pakkhandÈ, pÈdatalehi pavÈÄa~kuravaÓÓÈ rasmiyo nikkhamitvÈ 
mahÈpathaviÑ vinivijjhitvÈ udakaÑ dvidhÈ bhinditvÈ vÈtakkhandhaÑ 
padÈletvÈ ajaÔÈkÈsaÑ pakkhandÈ, sÊsato samparivattiyamÈnaÑ maÓidÈmaÑ 
viya nÊlavaÓÓÈ rasmivaÔÔi uÔÔhahitvÈ cha devaloke vinivijjhitvÈ nava 
brahmaloke vehapphale paÒca suddhÈvÈse ca vinivijjhitvÈ cattÈro Èruppe 
atikkamma ajaÔÈkÈsaÑ pakkhandÈ. TasmiÑ divase aparimaÓesu cakkavÈÄesu 
aparimÈÓÈ sattÈ sabbe suvaÓÓavaÓÓÈva ahesuÑ. TaÑ divasaÑ ca pana 
Bhagavato sarÊrÈ nikkhantÈ yÈvajjadivasÈpi tÈ rasmiyo anantÈ lokadhÈtuyo 
gacchantiyeva. 

 EvaÑ BhagavÈ AjapÈlanigrodhe sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ tato aparaÑ 
sattÈhaÑ Mucalinde nisÊdi, nisinnamattasseva1 cassa sakalaÑ 
cakkavÈÄagabbhaÑ p|rento mahÈ-akÈlamegho udapÈdi. Evar|po kira 
mahÈmegho dvÊsuyeva kÈlesu vassati cakkavattimhi vÈ uppanne Buddhe vÈ. 
Idha BuddhakÈle udapÈdi. TasmiÑ pana uppanne Mucalindo nÈgarÈjÈ 
cintesi “ayaÑ megho Satthari mayhaÑ bhavanaÑ paviÔÔhamatteva uppanno, 
vÈsÈgÈramassa laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti. So sattaratanamayaÑ pÈsÈdaÑ 
nimminituÑ sakkontopi evaÑ kate mayhaÑ mahapphalaÑ na bhavissati, 
Dasabalassa kÈyaveyyÈvaccaÑ karissÈmÊti mahantaÑ attabhÈvaÑ katvÈ 
SatthÈraÑ sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ upari phaÓaÑ dhÈresi, 
parikkhepassa anto okÈso heÔÔhÈ lohapÈsÈdappamÈÓo ahosi, icchiticchitena 
iriyÈpathena SatthÈ viharissatÊti nÈgarÈjassa ajjhÈsayo ahosi, tasmÈ evaÑ 
mahantaÑ okÈsaÑ parikkhipi, majjhe ratanapalla~ko paÒÒatto hoti, upari 
suvaÓÓatÈrakavicittaÑ samosaritagandhadÈmakusumadÈmacelavitÈnaÑ 
ahosi, cat|su koÓesu gandhatelena dÊpÈ jalitÈ, cat|su disÈsu vivaritvÈ 
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candanakaraÓÉakÈ ÔhapitÈ. EvaÑ BhagavÈ taÑ sattÈhaÑ tattha vÊtinÈmetvÈ 
tato aparaÑ sattÈhaÑ RÈjÈyatane nisÊdi. 

 AÔÔhame sattÈhe Sakkena DevÈnamindena ÈbhataÑ dantakaÔÔhaÒca 
osadhaharÊtakaÒca khÈditvÈ mukhaÑ dhovitvÈ cat|hi lokapÈlehi upanÊte 
paccagghe selamaye patte TapussabhallikÈnaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ 
puna paccagantvÈ AjapÈlanigrodhe nisinnassa sabbabuddhÈnaÑ ÈciÓÓo 
ayaÑvitakko udapÈdi. 

 Tattha paÓÉitoti paÓÉiccena samannÈgato. Viyattoti veyyattiyena 
samannÈgato. MedhÈvÊti ÔhÈnuppattiyÈ1 paÒÒÈya samannÈgato. 
ApparajakkhajÈtikoti samÈpattiyÈ vikkhambhitattÈ nikkilesajÈtiko 
visuddhasatto. ŒjÈnissatÊti sallakkhessati paÔivijjhissati. ©ÈÓaÒca pana meti 
mayhampi sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ uppajji. BhagavÈ kira devatÈya kathiteneva 
niÔÔhaÑ agantvÈ sayampi sabbaÒÒutaÒÒÈÓena olokento ito 
sattamadivasamatthake kÈlaÑ katvÈ ŒkiÒcaÒÒÈyatane nibbattoti addasa. 
TaÑ sandhÈyÈha “ÒÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdÊ”ti. MahÈjÈniyoti 
sattadivasabbhantare pattabbamaggaphalato parihÊnattÈ mahatÊ jÈni assÈti 
mahÈjÈniyo. AkkhaÓe nibbattattÈ2 gantvÈ desiyamÈnaÑ dhammaÑpissa 
sotuÑ sotappasÈdo natthi, idha dhammadesanaÔÔhÈnaÑ ÈgamanapÈdÈpi 
natthi, evaÑ mahÈjÈniyo jÈtoti dasseti. AbhidosakÈla~katoti aÉÉharatte 
kÈla~kato. ©ÈÓaÒca pana meti mayhampi sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ udapÈdi. 
IdhÈpi kira BhagavÈ devatÈya vacanena sanniÔÔhÈnaÑ akatvÈ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena olokento “hiyyo aÉÉharatte kÈlaÑkatvÈ Udako 
RÈmaputto NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nibbatto”ti addasa. TasmÈ evamÈha. 
SesaÑ purimanayasadisameva. BahukÈrÈti bah|pakÈrÈ. PadhÈnapahitattaÑ 
upaÔÔhahiÑs|ti padhÈnatthÈya pesitattabhÈvaÑ vasanaÔÔhÈne 
pariveÓasammajjanena pattacÊvaraÑ gahetvÈ anubandhanena 
mukhodakadantakaÔÔhadÈnÈdinÈ ca upaÔÔhahiÑsu. Ke pana te paÒcavaggiyÈ 
nÈma? Yete– 
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    RÈmo Dhajo LakkhaÓo Jotimanti1, 
    YaÒÒo Subhojo SuyÈmo Sudatto. 
    Ete tadÈ aÔÔha ahesuÑ brÈhmaÓÈ, 
    ChaÄa~gavÈ mantaÑ viyÈkariÑs|ti. 

 Bodhisattassa jÈtakÈle supinapaÔiggÈhakÈ ceva lakkhaÓapaÔiggÈhakÈ ca 
aÔÔha brÈhmaÓÈ. Tesu tayo dvedhÈ byÈkariÑsu “imehi lakkhaÓehi 
samannÈgato agÈraÑ ajjhÈvasamÈno rÈjÈ hoti cakkavattÊ2, pabbajamÈno 
Buddho”ti. PaÒca brÈhmaÓÈ ekaÑsabyÈkaraÓÈ ahesuÑ “imehi lakkhaÓehi 
samannÈgato agÈre na tiÔÔhati, Buddhova hotÊ”ti. Tesu purimÈ tayo 
yathÈmantapadaÑ gatÈ, ime pana paÒca mantapadaÑ atikkantÈ. Te attanÈ 
laddhaÑ puÓÓapattaÑ ÒÈtakÈnaÑ vissajjetvÈ “ayaÑ mahÈpuriso agÈraÑ na 
ajjhÈvasissati, ekantena Buddho bhavissatÊ”ti nibbitakkÈ bodhisattaÑ 
uddissa samaÓapabbajjaÑ pabbajitÈ. TesaÑ puttÈtipi vadanti. TaÑ 
AÔÔhakathÈya paÔikkhittaÑ. 

 Ete kira daharakÈleyeva bah| mante jÈniÑsu, tasmÈ te brÈhmaÓÈ 
ÈcariyaÔÔhÈne ÔhapayiÑsu. Te pacchÈ amhehi puttadÈrajaÔaÑ chaÉÉetvÈ3 na 
sakkÈ bhavissati pabbajitunti daharakÈleyeva pabbajitvÈ ramaÓÊyÈni 
senÈsanÈni paribhuÒjantÈ vicariÑsu. KÈlena kÈlaÑ pana “kiÑ bho 
mahÈpuriso mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto”ti pucchanti. ManussÈ “kuhiÑ 
tumhe mahÈpurisaÑ passissatha, tÊsu pÈsÈdesu tividhanÈÔakamajjhe devo 
viya sampattiÑ anubhotÊ”ti vadanti. Te sutvÈ “na tÈva mahÈpurisassa ÒÈÓaÑ 
paripÈkaÑ gacchatÊ”ti appossukkÈ vihariÑsuyeva. KasmÈ panettha BhagavÈ 
“bahukÈrÈ kho ime paÒcavaggiyÈ”ti Èha. KiÑ upakÈrakÈnaÑyeva esa 
dhammaÑ deseti, anupakÈrakÈnaÑ na desetÊti. No na deseti. Paricayavasena 
hesa ŒÄÈraÒceva KÈlÈmaÑ UdakaÒca RÈmaputtaÑ olokesi. EtasmiÑ pana 
Buddhakkhette ÔhapetvÈ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒaÑ4 paÔhamaÑ dhammaÑ 
sacchikÈtuÑ samattho nÈma natthi. KasmÈ? TathÈvidha-upanissayattÈ. 
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 Pubbe kira puÒÒakaraÓakÈle dve bhÈtaro ahesuÑ. Te ekatova sassaÑ 
akaÑsu. Tattha jeÔÔhakassa “ekasmiÑ sasse navavÈre aggasassadÈnaÑ mayÈ 
dÈtabban”ti ahosi. So vappakÈle bÊjaggaÑ nÈma datvÈ gabbhakÈle kaniÔÔhena 
saddhiÑ mantesi “gabbhakÈle gabbhaÑ phÈletvÈ dassÈmÈ”ti. KaniÔÔho 
“taruÓasassaÑ nÈsetukÈmosÊ”ti Èha. JeÔÔho kaniÔÔhassa ananuvattanabhÈvaÑ 
ÒatvÈ khettaÑ vibhajitvÈ attano koÔÔhÈsato gabbhaÑ phÈletvÈ khÊraÑ 
nÊharitvÈ sappiphÈÓitehi yojetvÈ adÈsi, puthukakÈle puthukaÑ1 kÈretvÈ 
adÈsi, lÈyane lÈyanaggaÑ2 veÓikaraÓe veÓaggaÑ kalÈpÈdÊsu kalÈpaggaÑ 
khaÄaggaÑ bhaÓÉaggaÑ koÔÔhagganti evaÑ ekasasse navavÈre aggadÈnaÑ 
adÈsi. KaniÔÔho panassa uddharitvÈ adÈsi, tesu jeÔÔho AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthero 
jÈto, kaniÔÔho SubhaddaparibbÈjako. Iti ekasmiÑ sasse navannaÑ 
aggadÈnÈnaÑ dinnattÈ ÔhapetvÈ theraÑ aÒÒo paÔhamaÑ dhammaÑ 
sacchikÈtuÑ samattho nÈma natthi. “BahukÈrÈ kho ime paÒcavaggiyÈ”ti 
idaÑ pana upakÈrÈnussaraÓamattakeneva vuttaÑ. 

 Isipatane MigadÈyeti tasmiÑ kira padese anuppanne Buddhe 
paccekasambuddhÈ GandhamÈdanapabbate sattÈhaÑ nirodhasamÈpattiyÈ 
vÊtinÈmetvÈ nirodhÈ vuÔÔhÈya nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ Anotattadahe 
mukhaÑ dhovitvÈ pattacÊvaramÈdÈya ÈkÈsena ÈgantvÈ nipatanti. Tattha 
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ nagare piÓÉÈya caritvÈ katabhattakiccÈ gamanakÈlepi 
tatoyeva uppatitvÈ gacchanti. Iti isayo ettha nipatanti uppatanti cÈti taÑ 
ÔhÈnaÑ isipatananti sa~khaÑ gataÑ. MigÈnaÑ pana abhayatthÈya dinnattÈ 
MigadÈyoti vuccati. Tena vuttaÑ “Isipatane MigadÈye”ti. 
 
 285. AntarÈ ca GayaÑ antarÈ ca bodhinti GayÈya ca bodhissa ca vivare 
tigÈvutantare ÔhÈne. BodhimaÓÉato hi GayÈ tÊÓi gÈvutÈni. BÈrÈÓasÊ aÔÔhÈrasa 
yojanÈni. Upako BodhimaÓÉassa ca GayÈya ca antare BhagavantaÑ addasa. 
AntarÈsaddena pana yuttattÈ upayogavacanaÑ kataÑ. ¢disesu ca ÔhÈnesu 
akkharacintakÈ “antarÈ gÈmaÒca nadiÑ ca yÈtÊ”ti evaÑ ekameva 
antarÈsaddaÑ payujjanti, so dutiyapadenapi yojetabbo 
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hoti, ayojiyamÈne upayogavacanaÑ na pÈpuÓÈti. Idha pana yojetvÈ eva 
vuttoti. AddhÈnamaggapaÔipannanti addhÈnasa~khÈtaÑ maggaÑ 
paÔipannaÑ, dÊghamaggapaÔipannanti attho. 
AddhÈnamaggagamanasamayassa hi Vibha~ge “addhayojanaÑ 
gacchissÈmÊti bhuÒjitabban”ti-Èdivacanato1 addhayojanampi addhÈnamaggo 
hoti. BodhimaÓÉato pana GayÈ tigÈvutaÑ. 

 SabbÈbhibh|ti sabbaÑ tebh|makadhammaÑ abhibhavitvÈ Ôhito. 
Sabbavid|ti sabbaÑ catubh|makadhammaÑ avediÑ aÒÒÈsiÑ. Sabbesu 
dhammesu anupalittoti sabbesu tebh|makadhammesu kilesalepanena2 
anupalitto. SabbaÑ jahoti sabbaÑ tebh|makadhammaÑ jahitvÈ Ôhito. 
TaÓhÈkkhaye vimuttoti taÓhÈkkhaye nibbÈne ÈrammaÓato vimutto. SayaÑ 
abhiÒÒÈyÈti sabbaÑ catubh|makadhammaÑ attanÈva jÈnitvÈ. 
Kamuddiseyyanti kaÑ aÒÒaÑ “ayaÑ me Ècariyo”ti uddiseyyaÑ. 

 Na me Ècariyo atthÊti lokuttaradhamme mayhaÑ Ècariyo nÈma natthi. 
Natthi me paÔipuggaloti mayhaÑ paÔibhÈgapuggalo nÈma natthi. 
SammÈsambuddhoti sahetunÈ3 nayena cattÈri saccÈni sayaÑ Buddho. 
SÊtibh|toti sabbakilesagginibbÈpanena sÊtibh|to. KilesÈnaÑyeva nibbutattÈ 
nibbuto. KÈsinaÑ puranti KÈsiraÔÔhe nagaraÑ. ŒhaÒchaÑ amatadundubhinti 
dhammacakkapaÔilÈbhÈya4 amatabheriÑ paharissÈmÊti gacchÈmi. Arahasi 
Anantajinoti Anantajinoti5 bhavituÑ yutto. Hupeyya pÈvusoti Èvuso evampi 
nÈma bhaveyya. PakkÈmÊti va~kahÈrajanapadaÑ nÈma agamÈsi. 

 TatthekaÑ migaluddakagÈmakaÑ nissÈya vÈsaÑ kappesi. 
JeÔÔhakaluddako taÑ upaÔÔhÈsi. TasmiÑ ca janapade caÓÉÈ makkhikÈ6 honti. 
Atha naÑ ekÈya cÈÔiyÈ vasÈpesuÑ, migaluddako d|re migavaÑ gacchanto 
“amhÈkaÑ arahante mÈ pamajjÊ”ti ChÈvaÑ7 nÈma dhÊtaraÑ ÈÓÈpetvÈ 
agamÈsi saddhiÑ puttabhÈtukehi. SÈ cassa dhÊtÈ dassanÊyÈ hoti 
koÔÔhÈsasampannÈ. Dutiyadivase Upako gharaÑ Ègato taÑ dÈrikaÑ sabbaÑ 
upacÈraÑ katvÈ 
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 1. Vi 2. 101 piÔÔhe. 2. Kilesakhepanena (SyÈ) 3. SammÈhetunÈ (SÊ, SyÈ) 
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parivisituÑ upagataÑ disvÈ rÈgena abhibh|to bhuÒjitumpi asakkonto 
bhÈjanena bhattaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhattaÑ ekamante 
nikkhipitvÈ sace ChÈvaÑ labhÈmi, jÊvÈmi, no ce, marÈmÊti nirÈhÈro sayi. 
Sattame divase mÈgaviko ÈgantvÈ dhÊtaraÑ Upakassa pavattiÑ pucchi. SÈ 
“ekadivasameva ÈgantvÈ puna nÈgatapubbo”ti Èha. MÈgaviko Ègataveseneva 
naÑ upasa~kamitvÈ pucchissÈmÊti taÑkhaÓaÑyeva gantvÈ “kiÑ bhante 
apphÈsukan”ti pÈde parÈmasanto pucchi. Upako nitthunanto parivattatiyeva. 
So “vadatha bhante, yaÑ mayÈ sakkÈ kÈtuÑ, taÑ sabbaÑ karissÈmÊ”ti Èha. 
Upako “sace ChÈvaÑ labhÈmi, jÊvÈmi, no ce, idheva maraÓaÑ seyyo”ti Èha. 
JÈnÈsi pana bhante kiÒci sippanti. Na jÈnÈmÊti. Na bhante kiÒci sippaÑ 
ajÈnantena sakkÈ gharÈvÈsaÑ adhiÔÔhÈtunti. 

 So Èha “nÈhaÑ kiÒci sippaÑ jÈnÈmi, apica tumhÈkaÑ maÑsahÈrako 
bhavissÈmi, maÑsaÒca vikkÊÓissÈmÊ”ti. MÈgaviko “amhÈkampi etadeva 
ruccatÊ”ti uttarasÈÔakaÑ datvÈ gharaÑ ÈnetvÈ dhÊtaraÑ adÈsi. TesaÑ 
saÑvÈsamanvÈya putto vijÈyi. Subhaddotissa nÈmaÑ akaÑsu. ChÈvÈ1 tassa 
rodanakÈle “maÑsahÈrakassa putta, migaluddakassa putta mÈ rodÊ”ti-ÈdÊni 
vadamÈnÈ puttatosanagÊtena UpakaÑ uppaÓÉesi. Bhadde tvaÑ maÑ anÈthoti 
maÒÒasi. Atthi me Anantajino nÈma sahÈyo. TassÈhaÑ santike gamissÈmÊti 
Èha. ChÈvÈ evamayaÑ aÔÔÊyatÊti ÒatvÈ punappunaÑ katheti. So ekadivasaÑ 
anÈrocetvÈva MajjhimadesÈbhimukho pakkÈmi. 

 BhagavÈ ca tena samayena SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane mahÈvihÈre. 
Atha kho BhagavÈ paÔikacceva bhikkh| ÈÓÈpesi “yo bhikkhave 
‘Anantajino’ti pucchamÈno Ègacchati, tassa maÑ dasseyyÈthÈ”ti. Upakopi 
kho “kuhiÑ Anantajino vasatÊ”ti pucchanto anupubbena SÈvatthiÑ ÈgantvÈ 
vihÈramajjhe ÔhatvÈ kuhiÑ Anantajinoti pucchi. TaÑ bhikkh| Bhagavato 
santikaÑ nayiÑsu. So BhagavantaÑ disvÈ “saÒjÈnÈtha maÑ BhagavÈ”ti Èha. 
Œma Upaka saÒjÈnÈmi, kuhiÑ pana tvaÑ vasitthÈti. Va~kahÈrajanapade 
bhanteti. Upaka mahallakosi jÈto pabbajituÑ sakkhissasÊti. PabbajissÈmi 
bhanteti. BhagavÈ pabbÈjetvÈ tassa kammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So kammaÔÔhÈne 
kammaÑ karonto anÈgÈmiphale patiÔÔhÈya kÈlaÑ katvÈ 
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avihesu nibbastto. NibbattakkhaÓeyeva arahattaÑ pÈpuÓÊti. Avihesu 
nibbattamattÈ hi satta janÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, tesaÑ so aÒÒataro. 

 VuttaÒhetaÑ– 

   “AvihaÑ upapannÈse, vimuttÈ satta bhikkhavo. 
   RÈgadosaparikkhÊÓÈ, tiÓÓÈ loke visattikaÑ. 

   Upako PalagaÓÉo1 ca, PukkusÈti ca te tayo. 
   Bhaddiyo khaÓÉadevo ca, bahuraggi2 ca sa~giyo. 
   Te hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upajjhagun”ti3. 
 
 286. SaÓÔhapesunti katikaÑ akaÑsu. BÈhullikoti cÊvarabÈhullÈdÊnaÑ 
atthÈya paÔipanno. PadhÈnavibbhantoti padhÈnato vibbhanto bhaÔÔho 
parihÊno. Œvatto bÈhullÈyÈti cÊvarÈdÊnaÑ bahulabhÈvatthÈya Èvatto. Apica 
kho ÈsanaÑ Ôhapetabbanti apica kho panassa uccakule nibbattassa 
ÈsanamattaÑ Ôhapetabbanti vadiÑsu. NÈsakkhiÑs|ti BuddhÈnubhÈvena 
BuddhatejasÈ abhibh|tÈ attano katikÈya ÔhÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. NÈmena ca 
ÈvusovÈdena ca samudÈcarantÊti GotamÈti Èvusoti ca vadanti. Œvuso 
Gotama mayaÑ UruvelÈyaÑ padhÈnakÈle tuyhaÑ pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
vicarimhÈ, mukhodakaÑ dantakaÔÔhaÑ adamhÈ, vutthapariveÓaÑ 
sammajjimhÈ, pacchÈ ko te vattappaÔipattiÑ akÈsi, kacci amhesu 
pakkantesu4 na cintayitthÈti evar|piÑ kathaÑ kathentÊti attho. IriyÈyÈti 
dukkara-iriyÈya. PaÔipadÈyÈti dukkarapaÔipattiyÈ. DukkarakÈrikÈyÈti 
pasatapasata5 muggay|sÈdi-ÈhÈrakaraÓÈdinÈ dukkarakaraÓena. AbhijÈnÈtha 
me noti abhijÈnÈtha nu mama6. Evar|paÑ pabhÈvitametanti etaÑ evar|paÑ 
vÈkyabhedanti attho. Api nu ahaÑ UruvelÈya padhÈne tumhÈkaÑ 
sa~gaÓhanatthaÑ anukkaÓÔhanatthaÑ rattiÑ vÈ divÈ vÈ ÈgantvÈ “Èvuso mÈ 
vitakkayittha, mayhaÑ obhÈso vÈ nimittaÑ vÈ paÒÒÈyatÊ”ti evar|paÑ kaÒci 
vacanabhedaÑ akÈsinti adhippÈyo. Te ekapadeneva satiÑ labhitvÈ 
uppannagÈravÈ “handa addhÈ esa Buddho jÈto”ti saddahitvÈ no hetaÑ 
bhanteti ÈhaÑsu. AsakkhiÑ kho ahaÑ bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| 
saÒÒepetunti 
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ahaÑ bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| Buddho ahanti jÈnÈpetuÑ asakkhiÑ. 
TadÈ pana BhagavÈ uposathadivaseyeva Ègacchi. Attano BuddhabhÈvaÑ 
jÈnÈpetvÈ KoÓÉaÒÒattheraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ 
DhammacakkappavattanasuttaÑ kathesi. SuttapariyosÈne thero aÔÔhÈrasahi 
brahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. S|riye dharamÈneyeva 
desanÈ niÔÔhÈsi. BhagavÈ tattheva vassaÑ upagacchi. 

 Dvepi sudaÑ bhikkhave bhikkh| ovadÈmÊti-Èdi pÈÔipadadivasato 
paÔÔhÈya piÓÉapÈtatthÈyapi gÈmaÑ appavisanadÊpanatthaÑ vuttaÑ. TesaÑ hi 
bhikkh|naÑ kammaÔÔhÈnesu uppannamalavisodhanatthaÑ BhagavÈ 
antovihÈreyeva ahosi. Uppanne uppanne kammaÔÔhÈnamale tepi bhikkh| 
Bhagavato santikaÑ gantvÈ pucchanti. BhagavÈpi tesaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ malaÑ vinodeti. Atha nesaÑ BhagavatÈ evaÑ nÊhaÔabhattena 
ovadiyamÈnÈnaÑ Vappatthero pÈÔipadadivase sotÈpanno ahosi. 
Bhaddiyatthero dutiyÈyaÑ, MahÈnÈmatthero tatiyÈyaÑ, Assajitthero 
catutthiyaÑ. Pakkhassa pana paÒcamiyaÑ sabbeva te ekato sannipÈtetvÈ 
AnattalakkhaÓasuttaÑ kathesi, suttapariyosÈne sabbepi arahattaphale 
patiÔÔhahiÑsu. TenÈha “atha kho bhikkhave paÒcavaggiyÈ bhikkh| mayÈ 
evaÑ ovadiyamÈnÈ -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑsu 
-pa- natthi dÈni punabbhavo”ti. EttakaÑ kathÈmaggaÑ BhagavÈ yaÑ pubbe 
avaca “tumhepi mamaÑ ceva paÒcavaggiyÈnaÒca maggaÑ ÈruÄhÈ, 
ariyapariyesanÈ tumhÈkaÑ pariyesanÈ”ti. ImaÑ ekameva anusandhiÑ 
dassento Èhari. 
 
 287. IdÈni yasmÈ na agÈriyÈnaÑyeva paÒcakÈmaguÓapariyesanÈ hoti, 
anagÈriyÈnampi cattÈro paccaye appaccavekkhitvÈ paribhuÒjantÈnaÑ 
paÒcakÈmaguÓavasena anariyapariyesanÈ hoti, tasmÈ taÑ dassetuÑ paÒcime 
bhikkhave kÈmaguÓÈti-ÈdimÈha. Tattha navarattesu pattacÊvarÈdÊsu 
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈti-Èdayo cattÈro kÈmaguÓÈ labbhanti. Raso panettha 
paribhogaraso hoti. ManuÒÒe piÓÉapÈte bhesajje ca paÒcapi labbhanti. 
SenÈsanamhi cÊvare viya cattÈro. Raso pana etthÈpi paribhogarasova. Ye hi 
keci bhikkhaveti kasmÈ Èrabhi? EvaÑ paÒca kÈmaguÓe dassetvÈ idÈni ye 
evaÑ vadeyyuÑ “pabbajitakÈlato paÔÔhÈya anariyapariyesanÈ nÈma kuto 
ariyapariyesanÈva pabbajitÈnan”ti, tesaÑ paÔisedhanatthÈya “pabbajitÈnampi 
cat|su paccayesu appaccavekkhaÓaparibhogo  
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anariyapariyesanÈ evÈ”ti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha gadhitÈti 
taÓhÈgedhena gadhitÈ. MucchitÈti taÓhÈmucchÈya mucchitÈ. AjjhopannÈti 
taÓhÈya ajjhogÈÄhÈ. AnÈdÊnavadassÈvinoti ÈdÊnavaÑ apassantÈ. 
AnissaraÓapaÒÒÈti nissaraÓaÑ vuccati paccavekkhaÓaÒÈÓaÑ. Te tena 
virahitÈ. 

 IdÈni tassatthassa sÈdhakaÑ upamaÑ dassento seyyathÈpi bhikkhaveti-
ÈdimÈha. TatrevaÑ opammasaÑsandanaÑ veditabbaÑ–ÈraÒÒakamago viya 
hi samaÓabrÈhmaÓÈ, luddakena araÒÒe ÔhapitapÈso viya cattÈro paccayÈ, 
tassa luddassa pÈsarÈsiÑ ajjhottharitvÈ sayanakÈlo viya tesaÑ cattÈro 
paccaye appaccavekkhitvÈ paribhogakÈlo, luddake Ègacchante magassa yena 
kÈmaÑ agamanakÈlo viya samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ mÈrassa 
yathÈkÈmakaraÓÊyakÈlo, mÈravasaÑ upagatabhÈvoti attho. Magassa pana 
abaddhassa pÈsarÈsiÑ adhisayitakÈlo viya samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ cat|su 
paccayesu paccavekkhaÓaparibhogo, luddake Ègacchante magassa yena 
kÈmaÑ gamanaÑ viya samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ mÈravasaÑ anupagamanaÑ 
veditabbaÑ. Vissatthoti nibbhayo nirÈsa~ko. SesaÑ sabbattha 
uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

PÈsarÈsisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

AriyapariyesanÈtipi etasseva nÈmaÑ. 
_____ 

 
7. C|ÄahatthipadopamasuttavaÓÓanÈ 

 288. EvaÑ me sutanti C|ÄahatthipadopamasuttaÑ. Tattha sabbasetena 
vaÄavÈbhirathenÈti “setÈ sudaÑ assÈ yuttÈ honti setÈla~kÈrÈ. Seto ratho 
setÈla~kÈro setaparivÈro, setÈ rasmiyo, setÈ patodalaÔÔhi, setaÑ chattaÑ, 
setaÑ uÓhÊsaÑ, setÈni vatthÈni, setÈ upÈhanÈ, setÈya sudaÑ vÈlabÊjaniyÈ 
bÊjiyatÊ”ti1 evaÑ vuttena sakalasetena cat|hi vaÄavÈhi yuttarathena. 
______________________________________________________________ 
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 Ratho ca nÈmeso duvidho hoti yodharatho ala~kÈrarathoti. Tattha 
yodharatho caturassasaÓÔhÈno hoti nÈtimahÈ, dvinnaÑ tiÓÓaÑ vÈ janÈnaÑ 
gahaÓasamattho. Ala~kÈraratho mahÈ hoti, dÊghato dÊgho, puthulato 
puthulo. Tattha chattaggÈhako vÈlabÊjaniggÈhako tÈlavaÓÔaggÈhakoti evaÑ 
aÔÔha vÈ dasa vÈ sukhena ÔhÈtuÑ vÈ nisÊdituÑ vÈ nipajjituÑ vÈ sakkonti, 
ayampi ala~kÈrarathoyeva. So sabbo sacakkapaÒjarakubbaro 
rajataparikkhitto ahosi. VaÄavÈ pakatiyÈ setavaÓÓÈva. PasÈdhanampi tÈdisaÑ 
rajatamayaÑ ahosi. Rasmiyopi rajatapanÈÄi suparikkhittÈ. PatodalaÔÔhipi 
rajataparikkhittÈ. BrÈhmaÓopi setavatthaÑ nivÈsetvÈ setaÑyeva 
uttarÈsa~gaÑ akÈsi, setavilepanaÑ vilimpi, setamalaÑ pilandhi, dasasu 
a~gulÊsu a~gulimuddikÈ, kaÓÓesu kuÓÉalÈnÊti evamÈdi-ala~kÈropissa1 
rajatamayova ahosi. ParivÈrabrÈhmaÓÈpissa dasasahassamattÈ tatheva 
setavatthavilepanamÈlÈla~kÈrÈ ahesuÑ. Tena vuttaÑ “sabbasetena 
vaÄavÈbhirathenÈ”ti. 

 SÈvatthiyÈ niyyÈtÊti so kira channaÑ channaÑ mÈsÈnaÑ ekavÈraÑ 
nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti, ito ettakehi divasehi nagaraÑ padakkhiÓaÑ 
karissatÊti puretarameva ghosanÈ karÊyati, taÑ sutvÈ ye nagarato na 
pakkantÈ, te na pakkamanti. Ye pakkantÈ, tepi “puÒÒavato sirisampattiÑ 
passissÈmÈ”ti Ègacchanti. YaÑ divasaÑ brÈhmaÓo nagaraÑ anuvicarati, 
tadÈ pÈtova nagaravÊthiyo sammajjitvÈ vÈlikaÑ okiritvÈ lÈjapaÒcamehi 
pupphehi abhippakiritvÈ2 puÓÓaghaÔe ÔhapetvÈ kadaliyo ca dhaje ca 
ussÈpetvÈ sakalanagaraÑ dh|pitavÈsitaÑ3 karonti. BrÈhmaÓo pÈtova sÊsaÑ 
nhÈyitvÈ purebhattaÑ bhuÒjitvÈ vuttanayeneva setavatthÈdÊhi attÈnaÑ 
ala~karitvÈ pÈsÈdÈ oruyha rathaÑ abhiruhati. Atha naÑ te brÈhmaÓÈ 
sabbasetavatthavilepanamÈlÈla~kÈrÈ setacchattÈni gahetvÈ parivÈrenti, tato 
mahÈjanassa sannipÈtanatthaÑ paÔhamaÑyeva taruÓadÈrakÈnaÑ 
phalÈphalÈni vikiritvÈ tadanantaraÑ mÈsakar|pÈni, tadanantaraÑ kahÈpaÓe 
vikiranti, mahÈjanÈ sannipatanti, ukkuÔÔhiyo ceva celukkhepÈ ca pavattanti. 
Atha brÈhmaÓo ma~galikasovatthikÈdÊsu ma~galÈni ceva 
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suvatthiyo ca karontesu mahÈsampattiyÈ nagaraÑ anuvicarati. PuÒÒavantÈ 
manussÈ ekabh|makÈdipÈsÈde Èruyha sukapattasadisÈni vÈtapÈnakavÈÔÈni 
vivaritvÈ olokenti. BrÈhmaÓopi attano yasasirisampattiyÈ nagaraÑ 
ajjhottharanto viya dakkhiÓadvÈrÈbhimukho hoti. Tena vuttaÑ “SÈvatthiyÈ 
niyyÈtÊ”ti. 

 DivÈ divassÈti divasassa divÈ, majjhanhakÈleti attho. PilotikaÑ 
paribbÈjakanti pilotikÈti evaÑ itthili~gavohÈravasena laddhanÈmaÑ 
paribbÈjakaÑ. So kira paribbÈjako daharo paÔhamavaye Ôhito suvaÓÓavaÓÓo 
BuddhupaÔÔhÈko, pÈtova TathÈgatassa ceva mahÈtherÈnaÒca upaÔÔhÈnaÑ 
katvÈ tidaÓÉakuÓÉikÈdiparikkhÈraÑ ÈdÈya JetavanÈ nikkhamitvÈ 
nagarÈbhimukho pÈyÈsi. TaÑ esa d|ratova ÈgacchantaÑ addasa. 
EtadavocÈti anukkamena santikaÑ ÈgataÑ saÒjÈnitvÈ etaÑ “handa kuto nu 
bhavaÑ vacchÈyano ÈgacchatÊ”ti gottaÑ kittento vacanaÑ avoca. PaÓÉito 
maÒÒeti bhavaÑ vacchÈyano samaÓaÑ GotamaÑ paÓÉitoti maÒÒati, udÈhu 
noti ayamettha attho. 

 Ko cÈhaÑ bhoti bho samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈnane 
ahaÑ ko nÈma. Ko ca samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈnissÈmÊti 
kuto cÈhaÑ samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈnissÈmi, kena 
kÈraÓena jÈnissÈmÊti. EvaÑ sabbathÈpi attano ajÈnanabhÈvaÑ dÊpeti. Sopi 
n|nassa tÈdisovÈti yo samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈneyya, 
sopi n|na dasa pÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÑ patto tÈdiso Buddhoyeva 
bhaveyya. SineruÑ vÈ HimavantaÑ vÈ pathaviÑ vÈ ÈkÈsaÑ vÈ 
pametukÈmena tappamÈÓova daÓÉo vÈ rajju vÈ laddhuÑ vaÔÔati. SamaÓassa 
Gotamassa paÒÒaÑ jÈnantenapi tassa ÒÈÓasadisameva sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ 
laddhuÑ vaÔÔatÊti dÊpeti. Œdaravasena panettha ÈmeÉitaÑ kataÑ. UÄÈrÈyÈti 
uttarÈya seÔÔhÈya. Ko cÈhaÑ bhoti bho ahaÑ samaÓassa Gotamassa 
pasaÑsane ko nÈma. Ko ca samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsissÈmÊti kena 
kÈraÓena pasaÑsissÈmi. Pasatthapasatthoti sabbaguÓÈnaÑ uttaritarehi 
sabbalokapasatthehi attano guÓeheva pasattho, na tassa aÒÒehi 
pasaÑsanakiccaÑ atthi. YathÈ hi campakapupphaÑ vÈ nÊluppalaÑ vÈ 
padumaÑ vÈ lohitacandanaÑ vÈ attano 
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vaÓÓagandhasiriyÈva pÈsÈdikaÒceva sugandhaÒca, na tassa Ègantukehi 
vaÓÓagandhehi thomanakiccaÑ atthi, yathÈ ca maÓiratanaÑ vÈ 
candamaÓÉalaÑ vÈ attano Èlokeneva obhÈsati, na tassa aÒÒena 
obhÈsanakiccaÑ atthi, evaÑ samaÓo Gotamo sabbalokapasatthehi attano 
guÓeheva pasattho thomito sabbalokassa seÔÔhataÑ pÈpito, na tassa aÒÒena 
pasaÑsanakiccaÑ atthi. Pasatthehi vÈ pasatthotipi pasatthapasattho. 

 Ke pasatthÈ nÈma? RÈjÈ pasenadi Kosalo KÈsikosalavÈsikehi pasattho, 
BimbisÈro A~gamagadhavÈsÊhi. VesÈlikÈ LicchavÊ VajjiraÔÔhavÈsÊhi 
pasatthÈ. PÈveyyakÈ MallÈ, KosinÈrakÈ MallÈ, aÒÒepi te te khattiyÈ tehi tehi 
jÈnapadehi pasatthÈ. Ca~kÊ-Èdayo brÈhmaÓÈ brÈhmaÓagaÓehi, 
AnÈthapiÓÉikÈdayo upÈsakÈ anekasatehi upÈsakagaÓehi, VisÈkhÈdayo 
upÈsikÈ anekasatÈhi upÈsikÈhi, SakuludÈyi-Èdayo paribbÈjakÈ anekehi 
paribbÈjakasatehi, UppalavaÓÓÈtheri-ÈdikÈ mahÈsÈvikÈ anekehi 
bhikkhunisatehi, SÈriputtattherÈdayo mahÈsÈvakÈ anekasatehi bhikkh|hi, 
SakkÈdayo devÈ anekasahassehi devehi, mahÈbrahmÈdayo brahmÈno 
anekasahassehi brahmehi pasatthÈ. Te sabbepi DasabalaÑ thomenti vaÓÓenti 
pasaÑsantÊti BhagavÈ “pasatthapasattho”ti vuccati. 

 Atthavasanti atthÈnisaÑsaÑ. Athassa paribbÈjako attano 
pasÈdakÈraÓaÑ Ècikkhanto seyyathÈpi bho kusalo nÈgavanikoti-ÈdimÈha. 
Tattha nÈgavanikoti nÈgavanavÈsiko anuggahitasippo puriso. Parato pana 
uggahitasippo puriso nÈgavanikoti Ègato. CattÈri padÈnÊti cattÈri ÒÈÓapadÈni 
ÒÈÓavalaÒjÈni, ÒÈÓena akkantaÔÔhÈnÈnÊti attho. 
 
 289. KhattiyapaÓÉiteti-ÈdÊsu paÓÉiteti paÓÉiccena samannÈgate. 
NipuÓeti saÓhe sukhumabuddhino, sukhuma-atthantarapaÔivijjhanasamatthe. 
KataparappavÈdeti viÒÒÈtaparappavÈde ceva parehi saddhiÑ 
katavÈdaparicaye ca. VÈlavedhir|peti vÈlavedhidhanuggahasadise. Te 
bhindantÈ maÒÒe carantÊti 
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vÈlavedhi viya vÈlaÑ sukhumÈnipi paresaÑ diÔÔhigatÈni attano paÒÒÈgatena 
bhindantÈ viya carantÊti attho. PaÒhaÑ abhisa~kharontÊti dupadampi 
tipadampi catuppadampi paÒhaÑ karonti. VÈdaÑ ÈropessÈmÈti dosaÑ 
ÈropessÈma. Na ceva samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ pucchantÊti kasmÈ na 
pucchanti? BhagavÈ kira parisamajjhe dhammaÑ desento parisÈya 
ajjhÈsayaÑ oloketi, tato passati “ime khattiyapaÓÉitÈ guÄhaÑ rahassaÑ 
paÒhaÑ ovaÔÔikasÈraÑ katvÈ ÈgatÈ”ti. So tehi apuÔÔhoyeva evar|pe paÒhe 
pucchÈya ettakÈ dosÈ, vissajjane ettakÈ, atthe pade akkhare ettakÈti ime 
paÒhe pucchanto evaÑ puccheyya, vissajjento evaÑ vissajjeyyÈti iti 
ovaÔÔikasÈraÑ katvÈ ÈnÊte paÒhe dhammakathÈya antare pakkhipitvÈ 
viddhaÑseti. KhattiyapaÓÉitÈ “seyyo vata no, ye mayaÑ ime paÒhe na 
pucchimhÈ, sace hi mayaÑ puccheyyÈma, appatiÔÔheva no katvÈ samaÓo 
Gotamo khipeyyÈ”ti attamanÈ bhavanti. 

 Apica BuddhÈ nÈma dhammaÑ desentÈ parisaÑ mettÈya pharanti, 
mettÈpharaÓena Dasabale mahÈjanassa cittaÑ pasÊdati, BuddhÈ ca nÈma 
r|paggappattÈ honti dassanasampannÈ madhurassarÈ mudujivhÈ 
suphusitadantÈvaraÓÈ amatena hadayaÑ siÒcantÈ viya dhammaÑ kathenti. 
Tatra nesaÑ mettÈpharaÓena pasannacittÈnaÑ evaÑ hoti “evar|paÑ 
advejjhakathaÑ amoghakathaÑ niyyÈnikakathaÑ kathentena BhagavatÈ 
saddhiÑ na sakkhissÈma paccanÊkaggÈhaÑ gaÓhitun”ti attano 
pasannabhÈveneva na pucchanti. 

 AÒÒadatth|ti ekaÑsena. SÈvakÈ sampajjantÊti saraÓagamanavasena 
sÈvakÈ honti. Tadanuttaranti taÑ anuttaraÑ. BrahmacariyapariyosÈnanti 
maggabrahmacariyassa pariyosÈnabh|taÑ arahattaphalaÑ, tadatthÈya hi te 
pabbajanti. ManaÑ vata bho anassÈmÈti bho sace mayaÑ na 
upasa~kameyyÈma, iminÈ thokena anupasa~kamanamattena 
apayirupÈsanamatteneva naÔÔhÈ bhaveyyÈma, upasa~kamanamattakena 
panamhÈ na naÔÔhÈti attho. DutiyapadaÑ purimasseva vevacanaÑ. 
AssamaÓÈva samÈnÈti-ÈdÊsu pÈpÈnaÑ asamitattÈ assamaÓÈva. AbÈhitattÈ ca 
pana abrÈhmaÓÈva. KilesÈrÊnaÑ ahatattÈ anarahantoyeva samÈnÈti attho. 
 
 290. UdÈnaÑ udÈnesÊti udÈhÈraÑ udÈhari. YathÈ hi yaÑ telaÑ mÈnaÑ 
gahetuÑ na sakkoti, vissanditvÈ gacchati, taÑ avasekoti vuccati, 
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yaÒca jalaÑ taÄÈkaÑ gahetuÑ na sakkoti, ajjhottharitvÈ gacchati, taÑ oghoti 
vuccati, evameva yaÑ pÊtimayaÑ vacanaÑ hadayaÑ gahetuÑ na sakkoti, 
adhikaÑ hutvÈ anto asaÓÔhahitvÈ bahi nikkhamati, taÑ udÈnanti vuccati. 
Evar|paÑ pÊtimayaÑ vacanaÑ nicchÈresÊti attho. Hatthipadopamoti 
hatthipadaÑ upamÈ assa dhammassÈti hatthipadopamo. So na ettÈvatÈ 
vitthÈrena parip|ro hotÊti dasseti. NÈgavanikoti uggahitahatthisippo 
hatthivanacÈriko. Atha kasmÈ idha kusaloti na vuttoti. Parato “yo hoti 
kusalo”ti vibhÈgadassanato. Yo hi koci pavisati, yo pana kusalo hoti, so 
neva tÈva niÔÔhaÑ gacchati. TasmÈ idha kusaloti avatvÈ parato vutto. 
 
 291. VÈmanikÈti rassÈ ÈyÈmatopi na dÊghÈ mahÈkucchi hatthiniyo. 
UccÈ ca nisevitanti sattaÔÔharatanubbedhe vaÔarukkhÈdÊnaÑ khandhappadese 
ghaÑsitaÔÔhÈnaÑ. UccÈ kÈÄÈrikÈti uccÈ ca yaÔÔhisadisapÈdÈ hutvÈ, kÈÄÈrikÈ 
ca dantÈnaÑ kaÄÈratÈya. TÈsaÑ kira eko danto unnato hoti, eko onato. 
Ubhopi ca viraÄÈ honti, na ÈsannÈ. UccÈ ca dantehi ÈraÒjitÈnÊti 
sattaÔÔharatanubbedhe vaÔarukkhÈdÊnaÑ khandhappadese pharasunÈ 
pahataÔÔhÈnaÑ viya dÈÔÔhÈhi chinnaÔÔhÈnaÑ. UccÈ kaÓerukÈ nÈmÈti uccÈ ca 
yaÔÔhisadisadÊghapÈdÈ hutvÈ, kaÓerukÈ ca dantÈnaÑ kaÓerutÈya, tÈ kira 
makuÄadÈÔhÈ honti. TasmÈ kaÓerukÈti vuccanti. So niÔÔhaÑ gacchatÊti so 
nÈgavaniko yassa vatÈhaÑ nÈgassa anupadaÑ Ègato, ayameva so, na aÒÒo. 
YaÑ hi ahaÑ paÔhamaÑ padaÑ disvÈ vÈmanikÈnaÑ padaÑ idaÑ 
bhavissatÊti niÔÔhaÑ na gato, yampi tato orabhÈge disvÈ kÈÄÈrikÈnaÑ 
bhavissati, kaÓerukÈnaÑ bhavissatÊti niÔÔhaÑ na gato, sabbaÑ taÑ imasseva 
mahÈhatthino padanti mahÈhatthiÑ disvÈva niÔÔhaÑ gacchati. 

 Evameva khoti ettha idaÑ opammasaÑsandanaÑ–nÈgavanaÑ viya hi 
Èdito paÔÔhÈya yÈva nÊvaraÓappahÈnÈ dhammadesanÈ veditabbÈ, kusalo 
nÈgavaniko viya yogÈvacaro, mahÈnÈgo viya SammÈsambuddho, mahantaÑ 
hatthipadaÑ viya jhÈnÈbhiÒÒÈ, nÈgavanikassa tattha tattha hatthipadaÑ 
disvÈpi vÈmanikÈnaÑ padaÑ bhavissati, kÈÄÈrikÈnaÑ kaÓerukÈnaÑ padaÑ 
bhavissatÊti aniÔÔha~gatabhÈvo viya yogino, imÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nÈma 
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bÈhirakaparibbÈjakÈnampi santÊti aniÔÔha~gatabhÈvo, nÈgavanikassa tattha 
tattha mayÈ diÔÔhaÑ padaÑ imasseva mahÈhatthino, na aÒÒassÈti 
mahÈhatthiÑ disvÈ niÔÔha~gamanaÑ viya ariyasÈvakassa arahattaÑ patvÈva 
niÔÔha~gamanaÑ. IdaÒca pana opammasaÑsandanaÑ matthake ÔhatvÈpi 
kÈtuÑ vaÔÔati. ImasmiÑpi ÔhÈne vaÔÔatiyeva, anukkamÈgataÑ pana 
PÈÄipadaÑ gahetvÈ idheva kataÑ. Tattha idhÈti. DesÈpadese nipÈto. SvÈyaÑ 
katthaci lokaÑ upÈdÈya vuccati. YathÈha “idha TathÈgato loke uppajjatÊ”ti1. 
Katthaci sÈsanaÑ. YathÈha “idheva bhikkhave samaÓo, idha dutiyo 
samaÓo”ti2. Katthaci okÈsaÑ. YathÈha– 

   “Idheva tiÔÔhamÈnassa, devabh|tassa me sato. 
   PunarÈyu ca me laddho, evaÑ jÈnÈhi mÈrisÈ”ti3. 

 Katthaci padap|raÓamattameva. YathÈha “idhÈhaÑ bhikkhave bhuttÈvÊ 
assaÑ pavÈrito”ti4. Idha pana lokaÑ upÈdÈya vuttoti veditabbo. IdaÑ 
vuttaÑ hoti “brÈhmaÓa imasmiÑ loke TathÈgato uppajjati ArahaÑ -pa- 
Buddho BhagavÈ”ti. 

 Tattha TathÈgatasaddo m|lapariyÈye, Arahanti-Èdayo Visuddhimagge 
vitthÈritÈ. Loke uppajjatÊti ettha pana lokoti okÈsaloko sattaloko 
sa~khÈralokoti tividho. Idha pana sattaloko adhippeto. Sattaloke 
uppajjamÈnopi ca TathÈgato na devaloke, na brahmaloke, manussalokeyeva 
uppajjati. Manussalokepi na aÒÒasmiÑ cakkavÈÄe, imasmiÑyeva cakkavÈÄe. 
TatrÈpi na sabbaÔÔhÈnesu, “puratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ5 nÈma nigamo, 
tassÈparena mahÈsÈlo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. 
PuratthimadakkhiÓÈya disÈya SallavatÊ6 nÈma nadÊ, tato parÈ paccantimÈ 
janapadÈ, orato majjhe. DakkhiÓÈya disÈya SetakaÓÓikaÑ nÈma nigamo, 
tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. PacchimÈya disÈya Th|ÓaÑ7 
nÈma brÈhmaÓagÈmo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 1. 58, 93 piÔÔhÈdÊsu. 2. AÑ 1. 560 piÔÔhe. 3. DÊ 2. 227 piÔÔhe. 
 4. Ma 1. 16 piÔÔhe. 5. Kaja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 6. SalaÄavatÊ (SÊ) 
 7. Th|naÑ (SyÈ) 
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UttarÈya disÈya Usiraddhajo nÈma pabbato, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, 
orato majjhe”ti1 evaÑ paricchinne ÈyÈmato tiyojanasate vitthÈrato 
aÉÉhateyyayojanasate parikkhepato navayojanasate Majjhimapadese 
uppajjati. Na kevalaÒca TathÈgatova, PaccekabuddhÈ aggasÈvakÈ asÊti 
mahÈtherÈ BuddhamÈtÈ BuddhapitÈ cakkavattÊ rÈjÈ aÒÒe ca sÈrappattÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ ettheva uppajjanti. Tattha TathÈgato SujÈtÈya 
dinnamadhupÈyasabhojanato paÔÔhÈya yÈva arahattamaggo, tÈva uppajjati 
nÈma. Arahattaphale uppanno nÈma. MahÈbhinikkhamanato vÈ yÈva 
arahattamaggo. Tusitabhavanato vÈ yÈva arahattamaggo. 
DÊpa~karapÈdam|lato vÈ yÈva arahattamaggo, tÈva uppajjati nÈma. 
Arahattaphale uppanno nÈma. Idha sabbapaÔhamaÑ uppannabhÈvaÑ 
sandhÈya uppajjatÊti vuttaÑ, TathÈgato loke uppanno hotÊti ayaÒhettha attho. 

 So imaÑ lokanti so BhagavÈ imaÑ lokaÑ, idÈni vattabbaÑ nidasseti. 
Sadevakanti saha devehi sadevakaÑ. EvaÑ saha mÈrena samÈrakaÑ. Saha 
brahmunÈ sabrahmakaÑ. Saha samaÓabrÈhmaÓehi sassamaÓabrÈhmaÓiÑ. 
PajÈtattÈ pajÈ, taÑ pajaÑ. Saha devamanussehi sadevamanussaÑ. Tattha 
sadevakavacanena paÒcakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ veditabbaÑ. 
SamÈrakavacanena chaÔÔhakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ. Sabrahmakavacanena 
brahmakÈyikÈdibrahmaggahaÓaÑ. SassamaÓabrÈhmaÓivacanena sÈsanassa 
paccatthikapaccÈmittasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÑ 
samitapÈpabÈhitapÈpasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÒca. PajÈvacanena 
sattalokaggahaÓaÑ. Sadevamanussavacanena sammutideva-
avasesamanussaggahaÓaÑ. Evamettha tÊhi padehi okÈsalokena saddhiÑ 
sattaloko, dvÊhi pajÈvasena sattalokova gahitoti veditabbo. 

 Aparo nayo–sadevakaggahaÓena ar|pÈvacaradevaloko gahito. 
SamÈrakaggahaÓena chakÈmÈvacaradevaloko. SabrahmakaggahaÓena r|pÊ 
brahmaloko. SassamaÓabrÈhmaÓÈdiggahaÓena catuparisavasena 
sammutidevehi vÈ saha manussaloko avasesasabbasattaloko vÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 287 piÔÔhe. 
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 Apicettha sadevakavacanena ukkaÔÔhaparicchedato sabbassa lokassa 
sacchikatabhÈvamÈha. Tato yesaÑ ahosi “mÈro mahÈnubhÈvo 
chakÈmÈvacarissaro VasavattÊ, kiÑ sopi etena sacchikato”ti, tesaÑ vimatiÑ 
vidhamanto samÈrakanti Èha. YesaÑ pana ahosi “brahmÈ mahÈnubhÈvo, 
eka~guliyÈ ekasmiÑ cakkavÈÄasahasse ÈlokaÑ pharati, dvÊhi -pa- dasahi 
a~gulÊhi dasasu cakkavÈÄasahassesu ÈlokaÑ pharati, anuttaraÒca 
jhÈnasamÈpattisukhaÑ paÔisaÑvedeti, kiÑ sopi sacchikato”ti, tesaÑ vimatiÑ 
vidhamanto sabrahmakanti Èha. Tato ye cintesuÑ “puth| samaÓabrÈhmaÓÈ 
sÈsanassa paccatthikÈ, kiÑ tepi sacchikatÈ”ti, tesaÑ vimatiÑ vidhamanto 
sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajanti Èha. EvaÑ ukkaÔÔhukkaÔÔhÈnaÑ 
sacchikatabhÈvaÑ pakÈsetvÈ atha sammutideve avasesamanusse ca upÈdÈya 
ukkaÔÔhaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhÈvaÑ pakÈsento 
sadevamanussanti Èha. Ayamettha bhÈvÈnukkamo1. PorÈÓÈ panÈhu–
sadevakanti devatÈhi saddhiÑ avasesalokaÑ. SamÈrakanti mÈrena saddhiÑ 
avasesalokaÑ. Sabrahmakanti brahmehi saddhiÑ avasesalokaÑ. EvaÑ 
sabbepi tibhav|page satte tÊhÈkÈrehi tÊsu padesu pakkhipetvÈ puna dvÊhi 
padehi pariyÈdiyanto “sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussan”ti Èha. 
EvaÑ paÒcahi padehi tena tenÈkÈrena tedhÈtukameva pariyÈdinnanti. 

 SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedetÊti sayanti sÈmaÑ aparaneyyo 
hutvÈ. AbhiÒÒÈti abhiÒÒÈya, adhikena ÒÈÓena ÒatvÈti attho. SacchikatvÈti 
paccakkhaÑ katvÈ. Etena anumÈnÈdipaÔikkhepo kato hoti. PavedetÊti 
bodheti viÒÒÈpetÊ2 pakÈseti. So dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- 
pariyosÈnakalyÈÓanti so BhagavÈ sattesu kÈruÒÒataÑ paÔicca hitvÈpi 
anuttaraÑ vivekasukhaÑ dhammaÑ deseti. TaÒca kho appaÑ vÈ bahuÑ vÈ 
desento ÈdikalyÈÓÈdippakÈrameva deseti. Œdimhipi kalyÈÓaÑ bhaddakaÑ 
anavajjameva katvÈ deseti. Majjhepi. PariyosÈnepi kalyÈÓaÑ bhaddakaÑ 
anavajjameva katvÈ desetÊti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhavÈnukkamo (SÊ) 2. ©Èpeti (SÊ, SyÈ) Vi-®Ôha 1. 98 piÔÔhe. 
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 Tattha atthi desanÈya ÈdimajjhapariyosÈnaÑ, atthi sÈsanassa. DesanÈya 
tÈva catuppadikÈyapi gÈthÈya paÔhamapÈdo Èdi nÈma, tato dve majjhaÑ 
nÈma, ante eko pariyosÈnaÑ nÈma. EkÈnusandhikassa suttassa nidÈnaÑ Èdi, 
idamavocÈti pariyosÈnaÑ, ubhinnaÑ antarÈ majjhaÑ. AnekÈnusandhikassa 
suttassa paÔhamÈnusandhi Èdi, ante anusandhi pariyosÈnaÑ, majjhe eko vÈ 
dve vÈ bah| vÈ majjhameva. SÈsanassa pana sÊlasamÈdhivipassanÈ Èdi 
nÈma. Vuttampi cetaÑ “ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, sÊlaÒca 
suvisuddhaÑ, diÔÔhi ca ujukÈ”ti1. “Atthi bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ 
TathÈgatena abhisambuddhÈ”ti2 evaÑ vutto pana ariyamaggo majjhaÑ 
nÈma, phalaÒceva nibbÈnaÒca pariyosÈnaÑ nÈma. “EtadatthamidaÑ3 
brÈhmaÓa brahmacariyaÑ, etaÑ sÈraÑ, etaÑ pariyosÈnan”ti4 hi ettha 
phalaÑ pariyosÈnanti vuttaÑ. “NibbÈnogadhaÑ hi Èvuso VisÈkha 
brahmacariyaÑ vussati nibbÈnaparÈyaÓaÑ nibbÈnapariyosÈnan”ti5 ettha 
nibbÈnaÑ pariyosÈnanti vuttaÑ. Idha desanÈya ÈdimajjhapariyosÈnaÑ 
adhippetaÑ. BhagavÈ hi dhammaÑ desento Èdimhi sÊlaÑ dassetvÈ majjhe 
maggaÑ pariyosÈne nibbÈnaÑ dasseti. Tena vuttaÑ “so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓan”ti. TasmÈ aÒÒopi 
dhammakathiko dhammaÑ kathento– 

   Œdimhi sÊlaÑ dasseyya, majjhe maggaÑ vibhÈvaye. 
   PariyosÈnamhi6 nibbÈnaÑ, esÈ kathikasaÓÔhitÊti. 

 SÈtthaÑ sabyaÒjananti yassa hi yÈgubhatta-itthipurisÈdivaÓÓanÈ nissitÈ 
desanÈ hoti, na so sÈtthaÑ deseti. BhagavÈ pana tathÈr|paÑ desanaÑ 
pahÈya catusatipaÔÔhÈnÈdinissitaÑ desanaÑ deseti. TasmÈ “sÈtthaÑ desetÊ”ti 
vuccati. Yassa pana desanÈ ekabyaÒjanÈdiyuttÈ vÈ sabbaniroÔÔhabyaÒjanÈ vÈ 
sabbavissaÔÔhasabbaniggahÊtabyaÒjanÈ vÈ, tassa 
damiÄakirÈtasavarÈdimilakkh|naÑ7 bhÈsÈ viya byaÒjanapÈrip|riyÈ abhÈvato 
abyaÒjanÈ nÈma desanÈ hoti. BhagavÈ pana8– 
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    SithilaÑ dhanitaÒca dÊgharassaÑ, 
    GarukaÑ lahukaÒca niggahÊtaÑ. 
    SambandhaÑ vavatthitaÑ vimuttaÑ, 
    DasadhÈ byaÒjanabuddhiyÈ pabhedoti1– 

 EvaÑ vuttaÑ dasavidhaÑ byaÒjanaÑ amakkhetvÈ 
paripuÓÓabyaÒjanameva katvÈ dhammaÑ deseti. TasmÈ “sabyaÒjanaÑ 
dhammaÑ desetÊ”ti vuccati. 

 KevalaparipuÓÓanti ettha kevalanti sakalÈdhivacanaÑ. ParipuÓÓanti 
an|nÈdhikavacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti “sakalaparipuÓÓameva deseti, 
ekadesanÈpi aparipuÓÓÈ natthÊ”ti. Parisuddhanti nirupakkilesaÑ. Yo hi idaÑ 
dhammadesanaÑ nissÈya lÈbhaÑ vÈ sakkÈraÑ vÈ labhissÈmÊti deseti, tassa 
aparisuddhÈ desanÈ hoti. BhagavÈ pana lokÈmisanirapekkho hitapharaÓena 
mettÈbhÈvanÈya muduhadayo ullumpanasabhÈvasaÓÔhitena cittena deseti. 
TasmÈ “parisuddhaÑ dhammaÑ desetÊ”ti vuccati. BrahmacariyaÑ pakÈsetÊti 
ettha brahmacariyanti sikkhattayasa~gahaÑ sakalasÈsanaÑ. TasmÈ 
brahmacariyaÑ pakÈsetÊti so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- 
parisuddhaÑ, evaÑ desento ca sikkhattayasa~gahitaÑ sakalasÈsanaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈsetÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Brahmacariyanti 
seÔÔhaÔÔhena brahmabh|taÑ cariyaÑ. Brahmabh|tÈnaÑ vÈ BuddhÈdÊnaÑ 
cariyanti vuttaÑ hoti. 

 TaÑ dhammanti taÑ vuttappakÈrasampadaÑ dhammaÑ. SuÓÈti 
gahapati vÈti kasmÈ paÔhamaÑ gahapatiÑ niddisatÊti? NihatamÈnattÈ 
ussannattÈ ca. Yebhuyyena hi khattiyakulato pabbajitÈ jÈtiÑ nissÈya mÈnaÑ 
karonti. BrÈhmaÓakulÈ pabbajitÈ mante nissÈya mÈnaÑ karonti. 
HÊnajaccakulÈ pabbajitÈ attano vijÈtitÈya patiÔÔhÈtuÑ na sakkonti. 
GahapatidÈrakÈ pana kacchehi sedaÑ muÒcantehi piÔÔhiyÈ loÓaÑ 
pupphamÈnÈya bh|miÑ kasitvÈ nihatamÈnadappÈ honti, te pabbajitvÈ 
mÈnaÑ vÈ dappaÑ vÈ akatvÈ yathÈbalaÑ BuddhavacanaÑ uggahetvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÈ sakkonti arahatte patiÔÔhÈtuÑ. Itarehi ca 
kulehi nikkhamitvÈ pabbajitÈ nÈma na bahukÈ, gahapatikÈva bahukÈ, iti 
nihatamÈnattÈ ussannattÈ ca paÔhamaÑ gahapatiÑ niddisatÊti. 

 AÒÒatarasmiÑ vÈti itaresaÑ vÈ kulÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ. PaccÈjÈtoti 
patijÈto2. TathÈgate saddhaÑ paÔilabhatÊti parisuddhaÑ dhammaÑ 
______________________________________________________________ 
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sutvÈ dhammassÈmimhi TathÈgate “SammÈsambuddho vata BhagavÈ”ti 
saddhaÑ paÔilabhati. Iti paÔisaÒcikkhatÊti evaÑ paccavekkhati. SambÈdho 
gharÈvÈsoti sacepi saÔÔhihatthe ghare yojanasatantarepi vÈ dve jÈyampatikÈ 
vasanti, tathÈpi nesaÑ sakiÒcanasapalibodhaÔÔhena gharÈvÈso 
sambÈdhoyeva. Rajopathoti1 rÈgarajÈdÊnaÑ uÔÔhÈnaÔÔhÈnanti MahÈ-
aÔÔhakathÈyaÑ vuttaÑ. Œgamanapathotipi vaÔÔati. AlagganaÔÔhena abbhokÈso 
viyÈti abbhokÈso. Pabbajito hi k|ÔÈgÈraratanapÈsÈdadevavimÈnÈdÊsu 
pihitadvÈravÈtapÈnesu paÔicchannesu vasantopi neva laggati na sajjati na 
bajjhati. Tena vuttaÑ “abbhokÈso pabbajjÈ”ti. Apica sambÈdho gharÈvÈso 
kusalakiriyÈya okÈsÈbhÈvato. Rajopatho asaÑvutasa~kÈraÔÔhÈnaÑ2 viya 
rajÈnaÑ kilesarajÈnaÑ sannipÈtaÔÔhÈnato. AbbhokÈso pabbajjÈ 
kusalakiriyÈya yathÈsukhaÑ okÈsasabbhÈvato. 

 NayidaÑ sukaraÑ -pa- pabbajeyyanti ettha ayaÑ sa~khepakathÈ–
yadetaÑ sikkhattayabrahmacariyaÑ ekampi divasaÑ akhaÓÉaÑ katvÈ 
carimakacittaÑ pÈpetabbatÈya ekantaparipuÓÓaÑ. Ekadivasampi ca 
kilesamalena amalinÈ katvÈ carimakacittaÑ pÈpetabbatÈya 
ekantaparisuddhaÑ, sa~khalikhitaÑ likhitasa~khasadisaÑ 
dhotasa~khasappaÔibhÈgaÑ caritabbaÑ, idaÑ na sukaraÑ agÈraÑ 
ajjhÈvasatÈ agÈramajjhe vasantena ekantaparipuÓÓaÑ -pa- carituÑ. 
YaÑn|nÈhaÑ kese ca massuÒca ohÈretvÈ kÈsÈyarasapÊtatÈya kÈsÈyÈni 
brahmacariyaÑ carantÈnaÑ anucchavikÈni vatthÈni acchÈdetvÈ paridahitvÈ 
agÈrasmÈ nikkhamitvÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyanti. Ettha ca yasmÈ agÈrassa 
hitaÑ kasivÈÓijjÈdikammaÑ agÈriyanti vuccati, taÒca pabbajjÈya natthi. 
TasmÈ pabbajjÈ anagÈriyÈti ÒÈtabbÈ, taÑ anagÈriyaÑ. Pabbajeyyanti 
paÔipajjeyyaÑ. AppaÑ vÈti sahassato heÔÔhÈ bhogakkhandho appo nÈma 
hoti, sahassato paÔÔhÈya mahÈ. ŒbandhanaÔÔhena ÒÈti eva parivaÔÔo 
ÒÈtiparivaÔÔo. So vÊsatiyÈ heÔÔhÈ appo hoti, vÊsatiyÈ paÔÔhÈya mahÈ. 
 
 292. Bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpannoti yÈ bhikkh|naÑ 
adhisÊlasa~khÈtÈ sikkhÈ, taÒca, yattha cete saha jÊvanti ekajÊvikÈ 
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sabhÈgavuttino honti, taÑ BhagavatÈ paÒÒattasikkhÈpadasa~khÈtaÑ 
sÈjÊvaÒca tattha sikkhanabhÈvena samÈpannoti bhikkh|naÑ 
sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno. SamÈpannoti sikkhaÑ parip|rento, sÈjÊvaÒca 
avÊtikkamanto hutvÈ tadubhayaÑ upagatoti attho. PÈÓÈtipÈtaÑ pahÈyÈti-
ÈdÊsu pÈÓÈtipÈtÈdikathÈ heÔÔhÈ vitthÈritÈ eva. PahÈyÈti imaÑ 
pÈÓÈtipÈtacetanÈsa~khÈtaÑ dussÊlyaÑ pajahitvÈ. PaÔivirato hotÊti 
pahÊnakÈlato paÔÔhÈya tato dussÊlyato orato viratova hoti. NihitadaÓÉo 
nihitasatthoti par|paghÈtatthÈya daÓÉaÑ vÈ satthaÑ vÈ ÈdÈya avattanato 
nikkhittadaÓÉo ceva nikkhittasattho cÈti attho. Ettha ca ÔhapetvÈ daÓÉaÑ 
sabbampi avasesaÑ upakaraÓaÑ sattÈnaÑ vihiÑsanabhÈvato1 satthanti 
veditabbaÑ. YaÑ pana bhikkh| kattaradaÓÉaÑ vÈ dantakaÔÔhavÈsiÑ vÈ 
pipphalakaÑ vÈ gahetvÈ vicaranti, na taÑ par|paghÈtatthÈya. TasmÈ 
nihitadaÓÉo nihitasatthotveva sa~khaÑ gacchati. LajjÊti 
pÈpajigucchanalakkhaÓÈya lajjÈya samannÈgato. DayÈpannoti dayaÑ 
mettacittataÑ Èpanno. SabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊti sabbe pÈÓabh|te hitena 
anukampako, tÈya dayÈpannatÈya sabbesaÑ pÈÓabh|tÈnaÑ hitacittakoti 
attho. ViharatÊti iriyati pÈleti. 

 Dinnameva ÈdiyatÊti dinnÈdÈyÊ. Cittenapi dinnameva paÔika~khatÊti 
dinnapÈÔika~khÊ. ThenetÊti theno. Na thenena athenena. AthenattÈyeva 
sucibh|tena. AttanÈti attabhÈvena, athenaÑ sucibh|taÑ attabhÈvaÑ katvÈ 
viharatÊti vuttaÑ hoti. 

 Abrahmacariyanti aseÔÔhacariyaÑ. BrahmaÑ seÔÔhaÑ ÈcÈraÑ caratÊti 
brahmacÈrÊ. ŒrÈcÈrÊti abrahmacariyato d|racÈrÊ2. MethunÈti 
rÈgapariyuÔÔhÈnavasena sadisattÈ methunakÈti laddhavohÈrehi 
paÔisevitabbato methunÈti sa~khaÑ gatÈ asaddhammÈ. GÈmadhammÈti 
gÈmavÈsÊnaÑ dhammÈ. 

 SaccaÑ vadatÊti saccavÈdÊ. Saccena saccaÑ sandahati ghaÔetÊti 
saccasandho, na antarantarÈ musÈ vadatÊti attho. Yo hi puriso kadÈci musÈ 
vadati, kadÈci saccaÑ, tassa musÈvÈdena antaritattÈ saccaÑ saccena na 
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ghaÔÊyati. TasmÈ na so saccasandho, ayaÑ pana na tÈdiso, jÊvitahetupi 
musÈvÈdaÑ avatvÈ saccena saccaÑ sandahatiyevÈti saccasandho. Thetoti 
thiro, thirakathoti1 attho. Eko hi puggalo haliddirÈgo viya, thusarÈsimhi 
nikhÈtakhÈÓu viya, assapiÔÔhe ÔhapitakumbhaÓÉamiva ca na thirakatho hoti. 
Eko pÈsÈÓalekhÈ viya indakhilo viya ca thirakatho hoti, asinÈ sÊse 
chijjantepi dve kathÈ na katheti, ayaÑ vuccati theto. Paccayikoti 
pattiyÈyitabbako2, saddhÈyikoti attho. Ekacco hi puggalo na paccayiko hoti, 
“idaÑ kena vuttaÑ, asukenÈ”ti vutte “mÈ tassa vacanaÑ saddahathÈ”ti 
vattabbataÑ Èpajjati. Eko paccayiko hoti, “idaÑ kena vuttaÑ, asukenÈ”ti 
vutte “yadi tena vuttaÑ, idameva pamÈÓaÑ, idÈni upaparikkhitabbaÑ3 
natthi, evameva idan”ti vattabbataÑ Èpajjati, ayaÑ vuccati paccayiko. 
AvisaÑvÈdako lokassÈti tÈya saccavÈditÈya lokaÑ na visaÑvÈdetÊti attho. 

 ImesaÑ bhedÈyÈti yesaÑ ito sutvÈti vuttÈnaÑ santike sutaÑ, tesaÑ 
bhedÈya. BhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈti dvinnampi mittÈnaÑ vÈ 
samÈnupajjhÈyakÈdÊnaÑ vÈ kenacideva kÈraÓena bhinnÈnaÑ ekamekaÑ 
upasa~kamitvÈ “tumhÈkaÑ Êdise kule jÈtÈnaÑ evaÑ bahussutÈnaÑ4 idaÑ na 
yuttan”ti-ÈdÊnaÑ vatvÈ sandhÈnaÑ kattÈ. AnuppadÈtÈti sandhÈnÈnuppadÈtÈ, 
dve jane samagge disvÈ “tumhÈkaÑ evar|pe kule jÈtÈnaÑ evar|pehi guÓehi 
samannÈgatÈnaÑ anucchavikametan”ti-ÈdÊni vatvÈ daÄhÊkammaÑ kattÈti 
attho. Samaggo ÈrÈmo assÈti samaggÈrÈmo. Yattha samaggÈ natthi, tattha 
vasitumpi na icchatÊti attho. “SamaggarÈmo”tipi pÈÄi, ayamevettha attho. 
Samaggaratoti samaggesu rato, te pahÈya aÒÒatra gantumpi na icchatÊti 
attho. Samagge disvÈpi sutvÈpi nandatÊti samagganandÊ. SamaggakaraÓiÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈti yÈ vÈcÈ satte samaggeyeva karoti, taÑ 
sÈmaggiguÓaparidÊpakameva vÈcaÑ bhÈsati, na itaranti. 

 NelÈti elaÑ vuccati doso, nÈssÈ elanti nelÈ, niddosÈti attho. “Nela~go 
setapacchÈdo”ti5 ettha vuttanelaÑ viya6. 
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KaÓÓasukhÈti byaÒjanamadhuratÈya kaÓÓÈnaÑ sukhÈ, s|civijjhanaÑ viya 
kaÓÓas|laÑ na janeti. AtthamadhuratÈya sakalasarÊre kopaÑ ajanetvÈ 
pemaÑ janetÊti pemanÊyÈ. HadayaÑ gacchati, apaÔihaÒÒamÈnÈ sukhena 
cittaÑ pavisatÊti hadaya~gamÈ. GuÓaparipuÓÓatÈya pure bhavÈti porÊ, pure 
saÑvaddhanÈrÊ viya sukumÈrÈtipi porÊ, purassa esÈtipi porÊ, nagaravÈsÊnaÑ 
kathÈti attho. NagaravÈsino hi yuttakathÈ honti, pitimattaÑ pitÈti, 
mÈtimattaÑ mÈtÈti, bhÈtimattaÑ bhÈtÈti vadanti. Evar|pÊ kathÈ bahuno 
janassa kantÈ hotÊti bahujanakantÈ. KantabhÈveneva bahuno janassa manÈpÈ 
cittavuddhikarÈti bahujanamanÈpÈ. 

 KÈlena vadatÊti kÈlavÈdÊ, vattabbayuttakÈlaÑ sallakkhetvÈ vadatÊti 
attho. Bh|taÑ tacchaÑ sabhÈvameva vadatÊti bh|tavÈdÊ. 
DiÔÔhadhammikasamparÈyikatthasannissitameva katvÈ vadatÊti atthavÈdÊ. 
NavalokuttaradhammasannissitaÑ katvÈ vadatÊti dhammavÈdÊ. 
SaÑvaravinayapahÈnavinayasannissitaÑ katvÈ vadatÊti vinayavÈdÊ. 
NidhÈnaÑ vuccati ÔhapanokÈso, nidhÈnamassÈ atthÊti nidhÈnavatÊ, hadaye 
nidhÈtabba1 yuttavÈcaÑ bhÈsitÈti attho. KÈlenÈti evar|piÑ bhÈsamÈnopi ca 
“ahaÑ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsissÈmÊ”ti na akÈlena bhÈsati, yuttakÈlaÑ 
pana avekkhitvÈ bhÈsatÊti attho. SÈpadesanti sa-upamaÑ, sakÈraÓanti attho. 
Pariyantavatinti paricchedaÑ dassetvÈ yathÈssÈ paricchedo paÒÒÈyati, evaÑ 
bhÈsatÊti attho. AtthasaÑhitanti anekehipi nayehi vibhajantena pariyÈdÈtuÑ 
asakkuÓeyyatÈya atthasampannaÑ, yaÑ vÈ so atthavÈdÊ atthaÑ vadati, tena 
atthena saÑhitattÈ attasaÑhitaÑ vÈcaÑ bhÈsati, na aÒÒaÑ nikkhipitvÈ 
aÒÒaÑ bhÈsatÊti vuttaÑ hoti. 
 
 293. BÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈti m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ 
phaÄubÊjaÑ aggabÊjaÑ bÊjabÊjanti paÒcavidhassa bÊjagÈmassa ceva yassa 
kassaci nÊlatiÓarukkhÈdikassa bh|tagÈmassa ca samÈrambhÈ, 
chedanabhedanapacanÈdibhÈvena2 vikopanÈ paÔiviratoti attho. Ekabhattikoti 
pÈtarÈsabhattaÑ sÈyamÈsabhattanti dve bhattÈni. Tesu pÈtarÈsabhattaÑ 
antomajjhanhikena paricchinnaÑ, itaraÑ majjhanhikato uddhaÑ anto-
aruÓena. TasmÈ antomajjhanhike dasakkhattuÑ 
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bhuÒjamÈnopi ekabhattikova hoti, taÑ sandhÈya vuttaÑ “ekabhattiko”ti. 
RattiyÈ bhojanaÑ1 ratti, tato uparatoti ratt|parato. Atikkante majjhanhike 
yÈva s|riyattha~gamanÈ bhojanaÑ vikÈlabhojanaÑ nÈma. Tato viratattÈ 
virato vikÈlabhojanÈ. SÈsanassa ananulomattÈ vis|kaÑ paÔÈÓÊbh|taÑ 
dassananti vis|kadassanaÑ. AttanÈ naccananaccÈpanÈdivasena naccÈ ca gÊtÈ 
ca vÈditÈ ca antamaso may|ranaccanÈdivasenÈpi pavattÈnaÑ naccÈdÊnaÑ 
vis|kabh|tÈ dassanÈ cÈti naccagÊtavÈditavis|kadassanÈ. NaccÈdÊni hi attanÈ 
payojetuÑ vÈ parehi payojÈpetuÑ vÈ payuttÈni passituÑ vÈ neva 
bhikkh|naÑ na bhikkhunÊnaÑ vaÔÔanti. MÈlÈdÊsu mÈlÈti yaÑkiÒci pupphaÑ. 
Gandhanti yaÑkiÒci gandhajÈtaÑ. Vilepananti chavirÈgakaraÓaÑ. Tattha 
piÄandhanto dhÈreti nÈma. �naÔÔhÈnaÑ p|rento maÓÉeti nÈma. 
Gandhavasena chavirÈgavasena ca sÈdiyanto vibh|seti nÈma. ®hÈnaÑ 
vuccati kÈraÓaÑ. TasmÈ yÈya dussÊlyacetanÈya tÈni mÈlÈdhÈraÓÈdÊni 
mahÈjano karoti, tato paÔiviratoti attho. 

 UccÈsayanaÑ vuccati pamÈÓÈtikkantaÑ. MahÈsayanaÑ 
akappiyattharaÓaÑ. Tato paÔiviratoti attho. JÈtar|panti suvaÓÓaÑ. Rajatanti 
kahÈpaÓo lohamÈsako jatumÈsako dÈrumÈsakoti ye vohÈraÑ gacchanti, 
tassa ubhayassapi paÔiggahaÓÈ paÔivirato, neva naÑ uggaÓhÈti, na 
uggaÓhÈpeti, na upanikkhittaÑ sÈdiyatÊti attho. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈti 
sÈli vÊhi yava godh|ma ka~gu varaka kudr|sakasa~khÈtassa sattavidhassÈpi 
ÈmakadhaÒÒassa paÔiggahaÓÈ. Na kevalaÒca etesaÑ paÔiggahaÓameva, 
Èmasanampi bhikkh|naÑ na vaÔÔatiyeva. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈti ettha 
aÒÒatra odissa anuÒÒÈtÈ ÈmakamaÑsamacchÈnaÑ paÔiggahaÓameva 
bhikkh|naÑ na vaÔÔati, no ÈmasanaÑ. 

 ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈti ettha itthÊti purisantaragatÈ, itarÈ kumÈrikÈ 
nÈma. TÈsaÑ paÔiggahaÓampi Èmasanampi akappiyameva. 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈti ettha dÈsidÈsavaseneva tesaÑ paÔiggahaÓaÑ na 
vaÔÔati, “kappiyakÈrakaÑ dammi, ÈrÈmikaÑ dammÊ”ti evaÑ vutte pana 
vaÔÔati. AjeÄakÈdÊsu 
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khettavatthupariyosÈnesu kappiyÈkappiyanayo vinayavasena 
upaparikkhitabbo. Tattha khettaÑ nÈma yasmiÑ pubbaÓÓaÑ ruhati. Vatthu 
nÈma yasmiÑ aparaÓÓaÑ ruhati. Yattha vÈ ubhayampi ruhati, taÑ khettaÑ. 
TadatthÈya akatabh|mibhÈgo vatthu. KhettavatthusÊsena cettha 
vÈpitaÄÈkÈdÊnipi sa~gahitÈneva. D|teyyaÑ vuccati d|takammaÑ, gihÊnaÑ 
paÓÓaÑ vÈ sÈsanaÑ vÈ gahetvÈ tattha tattha gamanaÑ. PahiÓagamanaÑ 
vuccati gharÈ gharaÑ pesitassa khuddakagamanaÑ. Anuyogo nÈma 
tadubhayakaraÓaÑ, tasmÈ d|teyyapahiÓagamanÈnaÑ anuyogÈti evamettha 
attho veditabbo. 

 KayavikkayÈti kayÈ ca vikkayÈ ca. TulÈk|ÔÈdÊsu k|Ôanti vaÒcanaÑ. 
Tattha tulÈk|ÔaÑ tÈva r|pak|ÔaÑ a~gak|ÔaÑ gahaÓak|ÔaÑ 
paÔicchannak|Ôanti catubbidhaÑ hoti. Tattha r|pak|ÔaÑ nÈma dve tulÈ 
sar|pÈ1 katvÈ gaÓhanto mahatiyÈ gaÓhÈti, dadanto khuddikÈya deti. 
A~gak|ÔaÑ nÈma gaÓhanto pacchÈbhÈge hatthena tulaÑ akkamati, dadanto 
pubbabhÈge. GahaÓak|ÔaÑ nÈma gaÓhanto m|le rajjuÑ gaÓhÈti, dadanto 
agge. PaÔicchannak|ÔaÑ nÈma tulaÑ susiraÑ katvÈ anto ayacuÓÓaÑ 
pakkhipitvÈ gaÓhanto taÑ pacchÈbhÈge karoti, dadanto aggabhÈge. KaÑso 
vuccati suvaÓÓapÈti, tÈya vaÒcanaÑ kaÑsak|ÔaÑ. KathaÑ? EkaÑ 
suvaÓÓapÈtiÑ katvÈ aÒÒÈ dve tisso lohapÈtiyo suvaÓÓavaÓÓÈ karoti, tato 
janapadaÑ gantvÈ kiÒcideva addhakulaÑ pavisitvÈ “suvaÓÓabhÈjanÈni 
kiÓathÈ”ti vatvÈ agghe pucchite samagghataraÑ dÈtukÈmÈ honti. Tato tehi 
“kathaÑ imesaÑ suvaÓÓabhÈvo jÈnitabbo”ti vutte “vÊmaÑsitvÈ gaÓhathÈ”ti 
suvaÓÓapÈtiÑ pÈsÈÓe ghaÑsitvÈ sabbÈ pÈtiyo datvÈ gacchati. 

 MÈnak|ÔaÑ nÈma hadayabhedasikhÈbhedarajjubhedavasena tividhaÑ 
hoti. Tattha hadayabhedo sappitelÈdiminanakÈle labbhati. TÈni hi gaÓhanto 
heÔÔhÈ chiddena mÈnena “saÓikaÑ ÈsiÒcÈ”ti vatvÈ antobhÈjane bahuÑ 
paggharÈpetvÈ gaÓhÈti, dadanto chiddaÑ pidhÈya sÊghaÑ p|retvÈ deti. 
SikhÈbhedo tilataÓÉulÈdiminanakÈle labbhati. TÈni hi gaÓhanto saÓikaÑ 
sikhaÑ ussÈpevÈ gaÓhÈti, dadanto vegena p|retvÈ sikhaÑ chindanto deti. 
Rajjubhedo khettavatthuminanakÈle labbhati. LaÒjaÑ2 alabhantÈ hi khettaÑ 
amahantampi mahantaÑ katvÈ minanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Samar|pÈ (SyÈ) 2. LaÒcaÑ (SyÈ) 
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 UkkoÔanÈdÊsu ukkoÔananti sÈmike assÈmike kÈtuÑ laÒjaggahaÓaÑ. 
VaÒcananti tehi tehi upÈyehi paresaÑ vaÒcanaÑ. TatridamekaÑ vatthu–
eko kira luddako migaÒca migapotakaÒca gahetvÈ Ègacchati. Tameko dhutto 
“kiÑ bho migo agghati, kiÑ migapotako”ti Èha. “Migo dve kahÈpaÓe 
migapotako ekan”ti ca vutte kahÈpaÓaÑ datvÈ migapotakaÑ gahetvÈ 
thokaÑ gantvÈ nivatto “na me bho migapotakena attho, migaÑ me dehÊ”ti 
Èha. Tena hi “dve kahÈpaÓe dehÊ”ti. So Èha “nanu te bho mayÈ paÔhamaÑ 
eko kahÈpaÓo dinno”ti. Œma dinnoti. “Imampi migapotakaÑ gaÓha, evaÑ 
so ca kahÈpaÓo ayaÑ ca kahÈpaÓagghanako migapotakoti dve kahÈpaÓÈ 
bhavissantÊ”ti. So kÈraÓaÑ vadatÊti sallakkhetvÈ migapotakaÑ gahetvÈ 
migaÑ adÈsÊti. 

 NikatÊti yogavasena vÈ mÈyÈvasena vÈ apÈma~gaÑ pÈma~ganti, 
amaÓiÑ maÓinti, asuvaÓÓaÑ suvaÓÓanti katvÈ paÔir|pakena vaÒcanaÑ. 
SÈciyogoti kuÔilayogo, etesaÑyeva ukkoÔanÈdÊnametaÑ nÈmaÑ, tasmÈ 
ukkoÔanasÈciyogo vaÒcanasÈciyogo nikatisÈciyogoti evamettha attho 
daÔÔhabbo. Keci aÒÒaÑ dassetvÈ aÒÒassa parivattanaÑ sÈciyogoti vadanti. 
TaÑ pana vaÒcaneneva sa~gahitaÑ. ChedanÈdÊsu chedananti 
hatthacchedanÈdi. Vadhoti mÈraÓaÑ. Bandhoti rajjubandhanÈdÊhi 
bandhanaÑ. ViparÈmosoti himaviparÈmoso gumbaviparÈmosoti duvidho. 
YaÑ himapÈtasamaye himena paÔicchannÈ hutvÈ maggappaÔipannaÑ janaÑ 
musanti, ayaÑ himaviparÈmoso. YaÑ gumbÈdÊhi paÔicchannÈ musanti, 
ayaÑ gumbaviparÈmoso. Œlopo vuccati gÈmanigamÈdÊnaÑ vilopakaraÓaÑ. 
SahasÈkÈroti sÈhasikakiriyÈ, gehaÑ pavisitvÈ manussÈnaÑ ure satthaÑ 
ÔhapetvÈ icchitabhaÓÉaggahaÓaÑ. EvametasmÈ chedana -pa- sahasÈkÈrÈ 
paÔivirato hoti. 
 
 294. So santuÔÔho hotÊti svÈyaÑ bhikkhu heÔÔhÈ vuttena cat|su 
paccayesu dvÈdasavidhena itarÊtarapaccayasantosena samannÈgato hoti. 
IminÈ pana dvÈdasavidhena itarÊtarapaccayasantosena samannÈgatassa 
bhikkhuno aÔÔha parikkhÈrÈ vaÔÔanti tÊÓi cÊvarÈni patto 
dantakaÔÔhacchedanavÈsi ekÈ s|ci kÈyabandhanaÑ parissÈvananti. Vuttampi 
cetaÑ– 
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   “TicÊvaraÒca patto ca, vÈsi s|ci ca bandhanaÑ. 
   ParissÈvanena aÔÔhete, yuttayogassa bhikkhuno”ti. 

 Te sabbepi kÈyaparihÈrikÈpi honti kucchiparihÈrikÈpi. KathaÑ? 
TicÊvaraÑ tÈva nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ ca vicaraÓakÈle kÈyaÑ pariharati 
posetÊti kÈyaparihÈrikaÑ hoti, cÊvarakaÓÓena udakaÑ parissÈvetvÈ 
pivanakÈle khÈditabbaphalÈphalaggahaÓakÈle ca kucchiÑ pariharati posetÊti 
kucchiparihÈrikaÑ hoti. Pattopi tena udakaÑ uddharitvÈ nahÈnakÈle 
kuÔiparibhaÓÉakaraÓakÈle ca kÈyaparihÈriko hoti, ÈhÈraÑ gahetvÈ 
bhuÒjanakÈle1 kucchiparihÈriko hoti. VÈsipi tÈya dantakaÔÔhacchedanakÈle 
maÒcapÊÔhÈnaÑ a~gapÈda2cÊvarakuÔidaÓÉakasajjanakÈle3 ca kÈyaparihÈrikÈ 
hoti, ucchucchedananÈÄikerÈditacchanakÈle kucchiparihÈrikÈ. S|cipi 
cÊvarasibbanakÈle kÈyaparihÈrikÈ hoti, p|vaÑ vÈ phalaÑ vÈ vijjhitvÈ 
khÈdanakÈle kucchiparihÈrikÈ. KÈyabandhanaÑ bandhitvÈ vicaraÓakÈle 
kÈyaparihÈrikaÑ, ucchu-ÈdÊni bandhitvÈ gahaÓakÈle kucchiparihÈrikaÑ. 
ParissÈvanaÑ tena udakaÑ parissÈvetvÈ nahÈnakÈle 
senÈsanaparibhaÓÉakaraÓakÈle ca kÈyaparihÈrikaÑ, pÈnÊyaparissÈvanakÈle4 
teneva tilataÓÉulaputhukÈdÊni gahetvÈ khÈdanakÈle ca kucchiparihÈrikaÑ. 
AyaÑ tÈva aÔÔhaparikkhÈrikassa parikkhÈramattÈ. 

 NavaparikkhÈrikassa pana seyyaÑ pavisantassa 
tatraÔÔhakapaccattharaÓaÑ vÈ kuÒcikÈ vÈ vaÔÔati. DasaparikkhÈrikassa 
nisÊdanaÑ vÈ cammakhaÓÉaÑ vÈ vaÔÔati. EkÈdasaparikkhÈrikassa 
kattarayaÔÔhi vÈ telanÈÄikÈ vÈ vaÔÔati. DvÈdasaparikkhÈrikassa chattaÑ vÈ 
upÈhanÈ vÈ vaÔÔati. Etesu ca aÔÔhaparikkhÈrikova santuÔÔho, itare asantuÔÔhÈ, 
mahicchÈ mahÈbhÈrÈti5 na vattabbÈ. Etepi hi appicchÈva santuÔÔhÈva 
subharÈva sallahukavuttinova. BhagavÈ pana nayimaÑ suttaÑ tesaÑ vasena 
kathesi, aÔÔhaparikkhÈrikassa vasena kathesi. So hi khuddakavÈsiÒca s|ciÑ 
ca parissÈvane pakkhipitvÈ pattassa anto ÔhapetvÈ pattaÑ aÑsak|Ôe laggetvÈ 
ticÊvaraÑ kÈyapaÔibaddhaÑ katvÈ yenicchakaÑ sukhaÑ pakkamati. 
PaÔinivattetvÈ gahetabbaÑ nÈmassa na hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. VaÄaÒjanakÈle (SÊ, Ka) 2. AÔanipÈda (SÊ) 
 3. CÊvarakuÔidaÓÉakacchedanakÈle (SyÈ) 4. PÈnÊyapÈnakaparissÈvanakÈle (SÊ) 
 5. MahÈ-ejÈti (SÊ), mahÈrÈgÈti (SyÈ) 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  117 

iti imassa bhikkhuno sallahukavuttitaÑ dassento BhagavÈ santuÔÔho hoti 
kÈyaparihÈrikena cÊvarenÈti-ÈdimÈha. 

 Tattha kÈyaparihÈrikenÈti kÈyapariharaÓamattakena. 
KucchiparihÈrikenÈti kucchipariharaÓamattakena. SamÈdÈyeva pakkamatÊti 
taÑ aÔÔhaparikkhÈramattakaÑ sabbaÑ gahetvÈ kÈyapaÔibaddhaÑ katvÈva 
gacchati, “mama vihÈro pariveÓaÑ upaÔÔhÈko”tissa sa~go vÈ baddho vÈ na 
hoti, so jiyÈ mutto saro viya, y|thÈ apakkanto mattahatthÊ viya 
icchiticchitaÑ senÈsanaÑ vanasaÓÉaÑ rukkham|laÑ vanapabbhÈraÑ1 
paribhuÒjanto ekova tiÔÔhati, ekova nisÊdati, sabbiriyÈpathesu ekova adutiyo. 

    “CÈtuddiso appaÔigho ca hoti, 
    SantussamÈno itarÊtarena. 
    ParissayÈnaÑ sahitÈ achambhÊ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti2. 

 EvaÑ vaÓÓitaÑ khaggavisÈÓakappataÑ Èpajjati. 

 IdÈni tamatthaÑ upamÈya sÈdhento seyyathÈpÊti-ÈdimÈha. Tattha 
pakkhÊ sakuÓoti pakkhayutto sakuÓo. �etÊti uppatati. AyaÑ panettha 
sa~khepattho–sakuÓÈ nÈma “asukasmiÑ padese rukkho paripakkaphalo”ti 
ÒatvÈ nÈnÈdisÈhi ÈgantvÈ nakhapakkhatuÓÉÈdÊhi tassa phalÈni vijjhantÈ 
vidhunantÈ khÈdanti, “idaÑ ajjatanÈya idaÑ svÈtanÈya bhavissatÊ”ti nesaÑ 
na hoti. Phale pana khÊÓe neva rukkhassa ÈrakkhaÑ Ôhapenti, na tattha 
pattaÑ vÈ nakhaÑ vÈ tuÓÉaÑ vÈ Ôhapenti, atha kho tasmiÑ rukkhe 
anapekkho hutvÈ yo yaÑ disÈbhÈgaÑ icchati, so tena sapattabhÈrova 
uppatitvÈ gacchati, evameva ayaÑ bhikkhu nissa~go nirapekkhoyeva 
pakkamati. Tena vuttaÑ “samÈdÈyeva pakkamatÊ”ti. AriyenÈti niddosena. 
Ajjhattanti sake attabhÈve. Anavajjasukhanti niddosasukhaÑ. 
 
 295. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈti so iminÈ ariyena sÊlakkhandhena 
samannÈgato bhikkhu cakkhuviÒÒÈÓena r|paÑ passitvÈti attho. Sesapadesu 
yaÑ vattabbaÑ siyÈ, taÑ sabbaÑ Visuddhimagge vuttaÑ. AbyÈsekasukhanti 
______________________________________________________________ 
 1. NavaÑ pabbhÈraÑ (SÊ) 2. Khu 1. 286 piÔÔhe. 
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kilesehi anavasittasukhaÑ, avikiÓÓasukhantipi vuttaÑ. 
IndriyasaÑvarasukhaÑ hi diÔÔhÈdÊsu diÔÔhamattÈdivasena pavattatÈya 
avikiÓÓaÑ hoti. So abhikkante paÔikkanteti so manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ 
saÑvarena samannÈgato bhikkhu imesu abhikkantapaÔikkantÈdÊsu sattasu 
ÔhÈnesu satisampajaÒÒavasena sampajÈnakÈrÊ hoti. Tattha yaÑ vattabbaÑ 
siyÈ, taÑ satipaÔÔhÈne vuttameva. 
 
 296. So iminÈ cÈti-ÈdinÈ kiÑ dasseti? AraÒÒavÈsassa paccayasampattiÑ 
dasseti. Yassa hi ime cattÈro paccayÈ natthi, tassa araÒÒavÈso na ijjhati, 
tiracchÈnagatehi vÈ vanacarakehi vÈ saddhiÑ vattabbataÑ Èpajjati, araÒÒe 
adhivatthÈ devatÈ “kiÑ evar|passa pÈpabhikkhuno araÒÒavÈsenÈ”ti 
bheravasaddaÑ sÈventi, hatthehi sÊsaÑ paharitvÈ palÈyanÈkÈraÑ karonti, 
“asuko bhikkhu araÒÒaÑ pavisitvÈ idaÒcidaÒca pÈpakammaÑ akÈsÊ”ti ayaso 
pattharati. Yassa panete cattÈro paccayÈ atthi, tassa araÒÒavÈso ijjhati, so hi 
attano sÊlaÑ paccavekkhanto kiÒci kÈÄakaÑ vÈ tilakaÑ vÈ apassanto pÊtiÑ 
uppÈdetvÈ taÑ khayato vayato sammasanto ariyabh|miÑ okkamati, araÒÒe 
adhivatthÈ devatÈ attamanÈ vaÓÓaÑ bhÈsanti, itissa udake pakkhittatelabindu 
viya yaso vitthÈriko hoti. 

 Tattha vivittanti suÒÒaÑ appasaddaÑ, appanigghosanti attho. Etadeva 
hi sandhÈya Vibha~ge “vivittanti santike cepi senÈsanaÑ hoti, taÒca 
anÈkiÓÓaÑ gahaÔÔhehi pabbajitehi, tena taÑ vivittan”ti1 vuttaÑ. Seti ceva 
Èsati ca etthÈti senÈsanaÑ, maÒcapÊÔhÈdÊnametaÑ adhivacanaÑ. TenÈha 
“senÈsananti maÒcopi senÈsanaÑ, pÊÔhampi, bhisipi, bimbohanampi2, 
vihÈropi, aÉÉhayogopi, pÈsÈdopi, hammiyampi, guhÈpi, aÔÔopi, mÈÄopi, 
leÓampi, veÄugumbopi, rukkham|lampi, maÓÉapopi senÈsanaÑ, yattha vÈ 
pana bhikkh| paÔikkamanti, sabbametaÑ senÈsanan”ti1. Apica “vihÈro 
aÉÉhayogo pÈsÈdo hammiyaÑ guhÈ”ti idaÑ vihÈrasenÈsanaÑ nÈma. 
“MaÒco pÊÔhaÑ bhisi bimbohanan”ti idaÑ maÒcapÊÔhasenÈsanaÑ nÈma. 
“CimilikÈ cammakhaÓÉo tiÓasanthÈro paÓÓasanthÈro”ti idaÑ 
santhatasenÈsanaÑ nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 260 JhÈnavibha~ge. 2. Bibbohanampi (Ka) 
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“Yattha vÈ pana bhikkh| paÔikkamantÊ”ti idaÑ okÈsasenÈsanaÑ nÈmÈti 
evaÑ catubbidhaÑ senÈsanaÑ hoti, taÑ sabbampi senÈsanaggahaÓena 
gahitameva. Imassa pana sakuÓasadisassa cÈtuddisassa1 bhikkhuno 
anucchavikaÑ dassento araÒÒaÑ rukkham|lanti-ÈdimÈha. 

 Tattha araÒÒanti “nikkhamitvÈ bahi indakhÊlÈ, sabbametaÑ araÒÒan”ti 
idaÑ bhikkhunÊnaÑ vasena ÈgataÑ araÒÒaÑ. “ŒraÒÒakaÑ nÈma senÈsanaÑ 
paÒcadhanusatikaÑ pacchiman”ti2 idaÑ pana imassa bhikkhuno anur|paÑ, 
tassa lakkhaÓaÑ Visuddhimagge Dhuta~ganiddese vuttaÑ. Rukkham|lanti 
yaÑkiÒci sandacchÈyaÑ3 vivittaÑ rukkham|laÑ. Pabbatanti selaÑ. Tattha 
hi udakasoÓÉÊsu udakakiccaÑ katvÈ sÊtÈya rukkhacchÈyÈya nisinnassa 
nÈnÈdisÈsu khÈyamÈnÈsu sÊtena vÈtena bÊjiyamÈnassa cittaÑ ekaggaÑ hoti. 
Kandaranti kaÑ vuccati udakaÑ, tena dÈritaÑ, udakena bhinnaÑ 
pabbatappadesaÑ, yaÑ nadÊtumbantipi nadÊkuÒjantipi4 vadanti. Tattha hi 
rajatapaÔÔasadisÈ vÈlikÈ honti, matthake maÓivitÈnaÑ viya vanagahanaÑ, 
maÓikkhandhasadisaÑ udakaÑ sandati. Evar|paÑ kandaraÑ oruyha 
pÈnÊyaÑ pivitvÈ gattÈni sÊtÈni katvÈ5 vÈlikaÑ ussÈpetvÈ paÑsuk|lacÊvaraÑ 
paÒÒÈpetvÈ nisinnassa samaÓadhammaÑ karoto cittaÑ ekaggaÑ hoti. 
Giriguhanti dvinnaÑ pabbatÈnaÑ antarÈ6, ekasmiÑyeva vÈ 
uma~gasadisaÑ7 mahÈvivaraÑ. SusÈnalakkhaÓaÑ Visuddhimagge vuttaÑ. 
Vanapatthanti atikkamitvÈ manussÈnaÑ upacÈraÔÔhÈnaÑ, yattha na kasanti 
na vapanti. TenevÈha “vanapatthanti d|rÈnametaÑ senÈsanÈnaÑ 
adhivacanan”ti-Èdi8. AbbhokÈsanti acchannaÑ, Èka~khamÈno panettha 
cÊvarakuÔiÑ kavÈ vasati. PalÈlapuÒjanti palÈlarÈsiÑ. MahÈpalÈlapuÒjato hi 
palÈlaÑ nikkaÉÉhitvÈ pabbhÈraleÓasadise Èlaye karonti, 
gacchagumbÈdÊnampi upari palÈlaÑ pakkhipitvÈ heÔÔhÈ nisinnÈ 
samaÓadhammaÑ karonti, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 PacchÈbhattanti bhattassa pacchato. PiÓÉapÈtapaÔikkantoti 
piÓÉapÈtapariyesanato paÔikkanto. Palla~kanti samantato |rubaddhÈsanaÑ. 
ŒbhujitvÈti bandhitvÈ. UjuÑ kÈyaÑ paÓidhÈyÈti uparimaÑ sarÊraÑ ujukaÑ 
ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtuddisakassa (Ka), cÈtuddisikassa (SyÈ) 2. Vi 1. 377 piÔÔhe. 
 3. SantacchÈyaÑ (SyÈ, Ka) 4. NadÊkuÔÔantipi (SyÈ) 
 5. SÊtikatvÈ (SÊ, SyÈ), sÊtaÑ katvÈ (Ka) 6. AntaraÑ (Ka) 
 7. UmmaggasadisaÑ (SÊ) 8. Abhi 2. 260 piÔÔhe. 
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aÔÔhÈrasa piÔÔhikaÓÔake koÔiyÈ koÔiÑ paÔipÈdetvÈ. EvaÑ hi nisinnassa 
cammamaÑsanahÈr|ni na paÓamanti. Athassa yÈ tesaÑ paÓamanapaccayÈ 
khaÓe khaÓe vedanÈ uppajjeyyuÑ, tÈ na uppajjanti, tÈsu anuppajjamÈnÈsu 
cittaÑ ekaggaÑ hoti, kammaÔÔhÈnaÑ na paripatati, vuddhiÑ phÈtiÑ 
upagacchati. ParimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈti kammaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ 
satiÑ ÔhapayitvÈ, mukhasamÊpe vÈ katvÈti attho. Teneva Vibha~ge vuttaÑ 
“ayaÑ sati upaÔÔhitÈ hoti s|paÔÔhitÈ nÈsikagge vÈ mukhanimitte vÈ, tena 
vuccati parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ”ti1. Atha vÈ “parÊti pariggahaÔÔho, 
mukhanti niyyÈnattho, satÊti upaÔÔhÈnattho, tena vuccati parimukhaÑ 
satin”ti2 evaÑ PaÔisambhidÈyaÑ vuttanayenapettha attho daÔÔhabbo. 
TatrÈyaÑ sa~khepo “pariggahitaniyyÈnasatiÑ katvÈ”ti. 

 AbhijjhaÑ loketi ettha lujjanapalujjanaÔÔhena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ 
loko, tasmÈ paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu rÈgaÑ pahÈya kÈmacchandaÑ 
vikkhambhetvÈti ayamettha attho. VigatÈbhijjhenÈti vikkhambhanavasena 
pahÊnattÈ vigatÈbhijjhena, na cakkhuviÒÒÈÓasadisenÈti attho. AbhijjhÈya 
cittaÑ parisodhetÊti abhijjhÈto cittaÑ parimoceti. YathÈ naÑ sÈ muÒcati 
ceva, muÒcitvÈ ca na puna gaÓhÈti, evaÑ karotÊti attho. ByÈpÈdapadosaÑ 
pahÈyÈti-ÈdÊsupi eseva nayo. ByÈpajjati iminÈ cittaÑ p|tikummÈsÈdayo viya 
purimapakatiÑ pajahatÊti byÈpÈdo. VikÈrÈpattiyÈ padussati, paraÑ vÈ 
pad|seti vinÈsetÊti padoso. UbhayametaÑ kodhassevÈdhivacanaÑ. ThinaÑ 
cittagelaÒÒaÑ. MiddhaÑ cetasikagelaÒÒaÑ. ThinaÒca middhaÒca 
thinamiddhaÑ. ŒlokasaÒÒÊti rattimpi divÈ diÔÔha-
ÈlokasaÒjÈnanasamatthatÈya vigatanÊvaraÓÈya parisuddhÈya saÒÒÈya 
samannÈgato. Sato sampajÈnoti satiyÈ ca ÒÈÓena ca samannÈgato, idaÑ 
ubhayaÑ ÈlokasaÒÒÈya upakÈrattÈ vuttaÑ. UddhaccaÒca kukkuccaÒca 
uddhaccakukkuccaÑ. TiÓÓavicikicchoti vicikicchaÑ taritvÈ atikkamitvÈ 
Ôhito. “KathamidaÑ kathamidan”ti evaÑ nappavattatÊti akathaÑkathÊ. 
Kusalesu dhammes|ti anavajjesu dhammesu. “Ime nu kho kusalÈ, 
kathamime kusalÈ”ti evaÑ na vicikicchati na ka~khatÊti attho. Ayamettha 
sa~khepo, imesu pana 
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nÊvaraÓesu vacanatthalakkhaÓÈdibhedato yaÑ vattabbaÑ siyÈ, taÑ sabbaÑ 
Visuddhimagge vuttaÑ. 
 
 297. PaÒÒÈya dubbalÊkaraÓeti ime paÒcanÊvaraÓÈ uppajjamÈnÈ 
anuppannÈya lokiyalokuttarÈya paÒÒÈya uppajjituÑ na denti, uppannÈ api 
aÔÔha samÈpattiyo paÒca vÈ abhiÒÒÈ ucchinditvÈ1 pÈtenti, tasmÈ “paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓÈ”ti vuccanti. TathÈgatapadaÑ itipÊti idampi TathÈgatassa 
ÒÈÓapadaÑ ÒÈÓavaÄaÒjaÑ ÒÈÓena akkantaÔÔhÈnanti vuccati. 
TathÈgatanisevitanti TathÈgatassa ÒÈÓaphÈsukÈya nighaÑsitaÔÔhÈnaÑ. 
TathÈgatÈraÒjitanti TathÈgatassa ÒÈÓadÈÔhÈya ÈraÒjitaÔÔhÈnaÑ. 
 
 299. YathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti yathÈsabhÈvaÑ pajÈnÈti. Natveva tÈva 
ariyasÈvako niÔÔhaÑ gato hotÊti imÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ bÈhirakehipi sÈdhÈraÓÈti 
na tÈva niÔÔhaÑ gato hoti. MaggakkhaÓepi apariyositakiccatÈya na tÈva 
niÔÔhaÑ gato hoti. Apica kho niÔÔhaÑ gacchatÊti apica kho pana 
maggakkhaÓe mahÈhatthiÑ passanto nÈgavaniko viya SammÈsambuddho 
BhagavÈti iminÈ ÈkÈrena tÊsu ratanesu niÔÔhaÑ gacchati. NiÔÔhaÑ gato hotÊti 
evaÑ maggakkhaÓe niÔÔhaÑ gacchanto arahattaphalakkhaÓe 
pariyositasabbakiccatÈya sabbÈkÈrena tÊsu ratanesu niÔÔhaÑ gato hoti. SesaÑ 
uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄahatthipadopamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. MahÈhatthipadopamasuttavaÓÓanÈ 

 300. EvaÑ me sutanti MahÈhatthipadopamasuttaÑ. Tattha ja~galÈnanti 
pathavÊtalacÈrÊnaÑ2. PÈÓÈnanti sapÈdakapÈÓÈnaÑ. PadajÈtÈnÊti padÈni. 
SamodhÈnaÑ gacchantÊti odhÈnaÑ pakkhepaÑ3 gacchanti. 
AggamakkhÈyatÊti seÔÔhaÑ akkhÈyati. YadidaÑ mahantattenÈti 
mahantabhÈvena aggaÑ akkhÈyati, na guÓavasenÈti attho. Ye keci kusalÈ 
dhammÈti ye keci 
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lokiyÈ vÈ lokuttarÈ vÈ kusalÈ dhammÈ. Sa~gahaÑ gacchantÊti ettha 
catubbidho sa~gaho sajÈtisa~gaho saÒjÈtisa~gaho kiriyasa~gaho 
gaÓanasa~gahoti. Tattha “sabbe khattiyÈ Ègacchantu sabbe brÈhmaÓÈ”ti 
evaÑ samÈnajÈtivasena sa~gaho sajÈtisa~gaho nÈma. “Sabbe KosalakÈ 
sabbe MÈgadhakÈ”ti evaÑ saÒjÈtidesavasena sa~gaho saÒjÈtisa~gaho nÈma. 
“Sabbe rathikÈ sabbe dhanuggahÈ”ti evaÑ kiriyavasena sa~gaho 
kiriyasa~gaho nÈma. “CakkhÈyatanaÑ katamakkhandhagaÓanaÑ gacchatÊti, 
cakkhÈyatanaÑ r|pakkhandhagaÓanaÑ gacchati. HaÒci cakkhÈyatanaÑ 
r|pakkhandhagaÓanaÑ gacchati, tena vata re vattabbe cakkhÈyatanaÑ 
r|pakkhandhena sa~gahitan”ti1, ayaÑ gaÓanasa~gaho nÈma, imasmimpi 
ÔhÈne ayameva adhippeto. 

 Nanu ca “catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ kati kusalÈ kati akusalÈ kati 
abyÈkatÈti paÒhassa vissajjane samudayasaccaÑ akusalaÑ, maggasaccaÑ 
kusalaÑ, nirodhasaccaÑ abyÈkataÑ, dukkhasaccaÑ siyÈ kusalaÑ, siyÈ 
akusalaÑ, siyÈ abyÈkatan”ti2 ÈgatattÈ catubh|makampi kusalaÑ 
diyaÉÉhameva saccaÑ bhajati. Atha kasmÈ mahÈthero cat|su ariyasaccesu 
gaÓanaÑ3 gacchatÊti ÈhÈti. SaccÈnaÑ antogadhattÈ. YathÈ hi “sÈdhikamidaÑ 
bhikkhave diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ anvaddhamÈsaÑ uddesaÑ Ègacchati, 
yattha attakÈmÈ kulaputtÈ sikkhanti. Tisso imÈ bhikkhave sikkhÈ 
adhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ”ti4 ettha sÈsdhikamidaÑ5 
diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ ekÈ adhisÊlasikkhÈva hoti, taÑ sikkhantopi tisso 
sikkhÈ sikkhatÊti dassito, sikkhÈnaÑ antogadhattÈ. YathÈ ca ekassa 
hatthipadassa cat|su koÔÔhÈsesu ekasmiÑ koÔÔhÈse otiÓÓÈnipi dvÊsu tÊsu 
cat|su koÔÔhÈsesu otiÓÓÈnipi si~gÈlasasamigÈdÊnaÑ pÈdÈni hatthipade 
samodhÈnaÑ gatÈneva honti. Hatthipadato amuccitvÈ tasseva antogadhattÈ. 
Evameva ekasmimpi dvÊsupi tÊsupi cat|supi saccesu gaÓanaÑ gatÈ dhammÈ 
cat|su saccesu gaÓanaÑ gatÈva honti, saccÈnaÑ antogadhattÈti 
diyaÉÉhasaccagaÓanaÑ gatepi kusaladhamme “sabbe te cat|su ariyasaccesu 
sa~gahaÑ gacchantÊ”ti Èha. “Dukkhe ariyasacce”ti-ÈdÊsu uddesapadesu ceva 
jÈtipi dukkhÈti-ÈdÊsu niddesapadesu ca 
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 1. Abhi 4. 251 piÔÔhe. 2. Abhi 2. 118, 119 piÔÔhe. 
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yaÑ vattabbaÑ, taÑ Visuddhimagge vuttameva. KevalaÑ panettha 
desanÈnukkamova veditabbo. 
 
 301. YathÈ hi cheko vilÊvakÈro sujÈtaÑ veÄuÑ labhitvÈ catudhÈ chetvÈ 
tato tayo koÔÔhÈse ÔhapetvÈ ekaÑ gaÓhitvÈ paÒcadhÈ bhindeyya, tatopi 
cattÈro ÔhapetvÈ ekaÑ gaÓhitvÈ phÈlento paÒca pesiyo kareyya, tato catasso 
ÔhapetvÈ ekaÑ gaÓhitvÈ kucchibhÈgaÑ piÔÔhibhÈganti dvidhÈ phÈletvÈ 
piÔÔhibhÈgaÑ ÔhapetvÈ kucchibhÈgaÑ ÈdÈya tato 
samuggabÊjanitÈlavaÓÔÈdinÈnappakÈraÑ veÄuvikatiÑ kareyya, so 
piÔÔhibhÈgaÒca itarÈ ca catasso pesiyo itare ca cattÈro koÔÔhÈse itare ca tayo 
koÔÔhÈse kammÈya na upanessatÊti na vattabbo, ekappahÈrena pana 
upanetuÑ na sakkÈ, anupubbena upanessati, evameva ayaÑ mahÈtheropi 
vilÊvakÈro sujÈtaÑ veÄuÑ labhitvÈ cattÈro koÔÔhÈse viya imaÑ mahantaÑ 
suttantaÑ ÈrabhitvÈ catu-ariyasaccavasena mÈtikaÑ Ôhapesi. VilÊvakÈrassa 
tayo koÔÔhÈse ÔhapetvÈ ekaÑ gahetvÈ tassa paÒcadhÈ karaÓaÑ viya therassa 
tÊÓi ariyasaccÈni ÔhapetvÈ ekaÑ dukkhasaccaÑ gahetvÈ bhÈjentassa1 
khandhavasena paÒcadhÈ karaÓaÑ. Tato yathÈ so vilÊvakÈro cattÈro koÔÔhÈse 
ÔhapetvÈ ekaÑ bhÈgaÑ gahetvÈ paÒcadhÈ phÈlesi, evaÑ thero cattÈro 
ar|pakkhandhe ÔhapetvÈ r|pakkhandhaÑ vibhajanto cattÈri ca mahÈbh|tÈni 
catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|panti paÒcadhÈ akÈsi. Tato yathÈ so 
vilÊvakÈro catasso pesiyo ÔhapetvÈ ekaÑ gahetvÈ kucchibhÈgaÑ 
piÔÔhibhÈganti dvidhÈ phÈlesi, evaÑ thero upÈdÈya r|paÒca tisso ca dhÈtuyo 
ÔhapetvÈ ekaÑ pathavÊdhÈtuÑ vibhajanto ajjhattikabÈhiravasena dvidhÈ 
dassesi. YathÈ so vilÊvakÈro piÔÔhibhÈgaÑ ÔhapetvÈ kucchibhÈgaÑ ÈdÈya 
nÈnappakÈraÑ vilÊvavikatiÑ akÈsi2, evaÑ thero bÈhiraÑ pathavÊdhÈtuÑ 
ÔhapetvÈ ajjhattikaÑ pathavÊdhÈtuÑ vÊsatiyÈ ÈkÈrehi vibhajitvÈ dassetuÑ 
katamÈ cÈvuso ajjhattikÈ pathavÊdhÈt|ti-ÈdimÈha. 

 YathÈ pana vilÊvakÈro piÔÔhibhÈgaÒca itarÈ ca catasso pesiyo itare ca 
cattÈro koÔÔhÈse itare ca tayo koÔÔhÈse 
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anupubbena kammÈya upanessati, na hi sakkÈ ekappahÈrena upanetuÑ, 
evaÑ theropi bÈhiraÒca pathavÊdhÈtuÑ itarÈ ca tisso dhÈtuyo upÈdÈr|paÒca 
itare ca cattÈro ar|pino khandhe itarÈni ca tÊÓi ariyasaccÈni anupubbena 
vibhajitvÈ dassessati, na hi sakkÈ ekappahÈrena dassetuÑ. Apica 
rÈjaputt|pamÈyapi ayaÑ kamo vibhÈvetabbo– 

 Eko kira mahÈrÈjÈ, tassa parosahassaÑ puttÈ, so tesaÑ 
piÄandhanaparikkhÈraÑ cat|su peÄÈsu ÔhapetvÈ jeÔÔhaputtassa appesi “idaÑ 
te tÈta bhÈtikÈnaÑ piÄandhanabhaÓÉaÑ tathÈr|pe chaÓe sampatte 
piÄandhanaÑ no dehÊti yÈcantÈnaÑ dadeyyÈsÊ”ti. So “sÈdhu devÈ”ti 
sÈragabbhe paÔisÈmesi, tathÈr|pe chaÓadivase rÈjaputtÈ raÒÒo santikaÑ 
gantvÈ “piÄandhanaÑ no tÈta detha, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. TÈtÈ 
jeÔÔhabhÈtikassa vo hatthe mayÈ piÄandhanaÑ ÔhapitaÑ, taÑ ÈharÈpetvÈ 
piÄandhathÈti. Te sÈdh|ti paÔissuÓitvÈ tassa santikaÑ gantvÈ “tumhÈkaÑ kira 
no hatthe piÄandhanabhaÓÉaÑ, taÑ dethÈ”ti ÈhaÑsu, so evaÑ karissÈmÊti 
gabbhaÑ vivaritvÈ1 catasso peÄÈyo nÊharitvÈ tisso ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ 
tato paÒca samugge nÊharitvÈ cattÈro ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ tato paÒcasu 
karaÓÉesu nÊharitesu cattÈro ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ pidhÈnaÑ passe 
ÔhapetvÈ tato hatth|pagapÈd|pagÈdÊni nÈnappakÈrÈni piÄandhanÈni nÊharitvÈ 
adÈsi. So kiÒcÈpi itarehi cat|hi karaÓÉehi itarehi cat|hi samuggehi itarÈhi 
tÊhi peÄÈhi na tÈva bhÈjetvÈ deti, anupubbena pana dassati, na hi sakkÈ 
ekappahÈrena dÈtuÑ. 

 Tattha mahÈrÈjÈ viya BhagavÈ daÔÔhabbo, vuttampi cetaÑ “rÈjÈhamasmi 
selÈti BhagavÈ DhammarÈjÈ anuttaro”ti2. JeÔÔhaputto viya SÈriputtatthero, 
vuttampi cetaÑ “yaÑ kho taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya 
‘Bhagavato putto oraso mukhato jÈto dhammajo dhammanimmito 
dhammadÈyÈdo, no ÈmisadÈyÈdo’ti SÈriputtameva taÑ sammÈ vadamÈno 
vadeyya, Bhagavato putto -pa- no ÈmisadÈyÈdo”ti3. ParosahassarÈjaputtÈ 
viya bhikkhusaÑgho daÔÔhabbo. Vuttampi cetaÑ– 
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  “ParosahassaÑ bhikkh|naÑ, SugataÑ payirupÈsati. 
  DesentaÑ virajaÑ dhammaÑ, nibbÈnaÑ akutobhayan”ti1. 

 RaÒÒo tesaÑ puttÈnaÑ piÄandhanaÑ cat|su peÄÈsu pakkhipitvÈ 
jeÔÔhaputtassa hatthe ÔhapitakÈlo viya Bhagavato DhammasenÈpatissa hatthe 
catusaccappakÈsanÈya ÔhapitakÈlo, tenevÈha “SÈriputto bhikkhave pahoti2 
cattÈri ariyasaccÈni vitthÈrena ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ 
vivarituÑ vibhajituÑ uttÈnÊkÈtun”ti3. TathÈr|pe chaÓe tesaÑ rÈjaputtÈnaÑ 
taÑ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ piÄandhanaÑ yÈcanakÈlo viya 
bhikkhusaÑghassa vass|panÈyikasamaye ÈgantvÈ dhammadesanÈya 
yÈcitakÈlo. UpakaÔÔhÈya kira vass|panÈyikÈya idaÑ suttaÑ desitaÑ. RaÒÒo 
“tÈtÈ jeÔÔhabhÈtikassa vo hatthe mayÈ piÄandhanaÑ ÔhapitaÑ taÑ ÈharÈpetvÈ 
piÄandhathÈ”ti vuttakÈlo viya SambuddhenÈpi “sevetha bhikkhave 
SÈriputtamoggallÈne, bhajatha bhikkhave SÈriputtamoggallÈne. PaÓÉitÈ 
bhikkh| anuggÈhakÈ sabrahmacÈrÊnan”ti evaÑ DhammasenÈpatino santike 
bhikkh|naÑ pesitakÈlo. 

 RÈjaputtehi raÒÒo kathaÑ sutvÈ jeÔÔhabhÈtikassa santikaÑ gantvÈ 
piÄandhanaÑ yÈcitakÈlo viya bhikkh|hi Satth|kathaÑ sutvÈ 
DhammasenÈpatiÑ upasa~kamma dhammadesanaÑ ÈyÈcitakÈlo. 
JeÔÔhabhÈtikassa gabbhaÑ vivaritvÈ catasso peÄÈyo nÊharitvÈ ÔhapanaÑ viya 
DhammasenÈpatissa imaÑ suttantaÑ ÈrabhitvÈ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
vasena mÈtikÈya ÔhapanaÑ. Tisso peÄÈyo ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ tato 
paÒcasamugganÊharaÓaÑ viya tÊÓi ariyasaccÈni ÔhapetvÈ dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ vibhajantassa paÒcakkhandhadassanaÑ. CattÈro samugge 
ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ tato paÒcakaraÓÉanÊharaÓaÑ viya cattÈro 
ar|pakkhandhe ÔhapetvÈ ekaÑ r|pakkhandhaÑ vibhajantassa 
catumahÈbh|ta-upÈdÈr|pavasena paÒcakoÔÔhÈsadassanaÑ. 
 
 302. CattÈro karaÓÉe ÔhapetvÈ ekaÑ vivaritvÈ pidhÈnaÑ passe ÔhapetvÈ 
hatth|pagapÈd|pagÈdipiÄandhanadÈnaÑ viya tÊÓi mahÈbh|tÈni upÈdÈr|paÒca 
ÔhapetvÈ ekaÑ pathavÊdhÈtuÑ vibhajantassa bÈhiraÑ tÈva pidhÈnaÑ viya 
ÔhapetvÈ 
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ajjhattikÈya pathavÊdhÈtuyÈ nÈnÈsabhÈvato vÊsatiyÈ ÈkÈrehi dassanatthaÑ 
“katamÈ cÈvuso ajjhattikÈ pathavÊdhÈt|”ti-ÈdivacanaÑ. 

 Tassa pana rÈjaputtassa tehi cat|hi karaÓÉehi cat|hi samuggehi tÊhi ca 
peÄÈhi pacchÈ anupubbena nÊharitvÈ piÄandhanadÈnaÑ viya therassÈpi 
itaresaÒca tiÓÓaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈr|pÈnaÒca catunnaÑ 
ar|pakkhandhÈnaÒca tiÓÓaÑ ariyasaccÈnaÒca pacchÈ anupubbena bhÈjetvÈ 
dassanaÑ veditabbaÑ. YaÑ panetaÑ “katamÈ cÈvuso ajjhattikÈ 
pathavÊdhÈt|”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha ajjhattaÑ paccattanti ubhayampetaÑ 
niyakÈdhivacanameva. KakkhaÄanti thaddhaÑ. Kharigatanti pharusaÑ. 
UpÈdinnanti na kammasamuÔÔhÈnameva, avisesena pana sarÊraÔÔhakassetaÑ 
gahaÓaÑ1. SarÊraÔÔhakaÒhi upÈdinnaÑ vÈ hotu, anupÈdinnaÑ vÈ, 
ÈdinnagahitaparÈmaÔÔhavasena sabbaÑ upÈdinnameva nÈma. SeyyathidaÑ, 
kesÈ lomÈ -pa- udariyaÑ karÊsanti idaÑ dhÈtukammaÔÔhÈnikassa 
kulaputtassa ajjhattikapathavÊdhÈtuvasena tÈva kammaÔÔhÈnaÑ vibhattaÑ. 
Ettha pana manasikÈraÑ ÈrabhitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
gahetukÈmena yaÑ kÈtabbaÑ, taÑ sabbaÑ Visuddhimagge vitthÈritameva. 
Matthalu~gaÑ pana na idha PÈÄi-ÈruÄhaÑ, tampi ÈharitvÈ Visuddhimagge 
vuttanayeneva vaÓÓasaÓÔhÈnÈdivasena vavatthapetvÈ “ayampi acetanÈ 
abyÈkatÈ suÒÒÈ thaddhÈ pathavÊdhÈtu evÈ”ti manasi kÈtabbaÑ. YaÑ vÈ 
panaÒÒampÊti idaÑ itaresu tÊsu koÔÔhÈsesu anugatÈya pathavÊdhÈtuyÈ 
gahaÓatthaÑ vuttaÑ. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ pathavÊdhÈt|ti yÈ ca ayaÑ 
vuttappakÈrÈ ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu. YÈ ca bÈhirÈti yÈ ca Vibha~ge “ayo 
lohaÑ tipu sÊsan”ti-ÈdinÈ2 nayena ÈgatÈ bÈhirÈ pathavÊdhÈtu. 

 EttÈvatÈ therena ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu nÈnÈsabhÈvato vÊsatiyÈ ÈkÈrehi 
vitthÈrena dassitÈ, bÈhirÈ sa~khepena. KasmÈ? YasmiÑ hi ÔhÈne sattÈnaÑ 
Èlayo nikanti patthanÈ pariyuÔÔhÈnaÑ gahaÓaÑ parÈmÈso balavÈ hoti. Tattha 
tesaÑ ÈlayÈdÊnaÑ uddharaÓatthaÑ BuddhÈ vÈ BuddhasÈvakÈ vÈ 
vitthÈrakathaÑ kathenti. Yattha pana na balavÈ, tattha kattabbakiccÈbhÈvato 
sa~khepena kathenti. YathÈ hi kassako khettaÑ kasamÈno yattha 
m|lasantÈnakÈnaÑ balavatÈya na~galaÑ laggati, tattha goÓe ÔhapetvÈ 
paÑsuÑ viy|hitvÈ m|lasantÈnakÈni chetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AdhivacanaÑ (SyÈ) 2. Abhi 2. 84 piÔÔhe. 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  127 

chetvÈ uddharanto bahuÑ vÈyÈmaÑ karoti. Yattha tÈni natthi, tattha 
balavaÑ payogaÑ katvÈ goÓe piÔÔhiyaÑ paharamÈno kasatiyeva, 
evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. 

 PathavÊdhÈturevesÈti duvidhÈpesÈ thaddhaÔÔhena kakkhaÄaÔÔhena 
pharusaÔÔhena ekalakkhaÓÈ pathavÊdhÈtuyeva Èvusoti1 ajjhattikaÑ bÈhirÈya 
saddhiÑ yojetvÈ dasseti. YasmÈ bÈhirÈya pathavÊdhÈtuyÈ acetanÈbhÈvo 
pÈkaÔo, na ajjhattikÈya, tasmÈ sÈ bÈhirÈya saddhiÑ ekasadisÈ acetanÈyevÈti 
gaÓhantassa sukhapariggaho hoti. YathÈ kiÑ? YathÈ dantena goÓena 
saddhiÑ yojito adanto katipÈhameva vis|kÈyati vipphandati, atha na 
cirasseva damathaÑ upeti. EvaÑ ajjhattikÈpi bÈhirÈya saddhiÑ ekasadisÈti 
gaÓhantassa katipÈhameva acetanÈbhÈvo na upaÔÔhÈti, atha na cirenevassÈ 
acetanÈbhÈvo pÈkaÔo hoti. TaÑ netaÑ mamÈti taÑ ubhayampi na etaÑ 
mama, na esohamasmi, na eso me attÈti evaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. YathÈbh|tanti yathÈsabhÈvaÑ, taÒhi aniccÈdisabhÈvaÑ, tasmÈ 
aniccaÑ dukkhamanattÈti evaÑ daÔÔhabbanti attho. 

 Hoti kho so Èvusoti kasmÈ Èrabhi? BÈhira-ÈpodhÈtuvasena bÈhirÈya 
pathavÊdhÈtuyÈ vinÈsaÑ dassetvÈ tato visesatarena upÈdinnÈya 
sarÊraÔÔhakapathavÊdhÈtuyÈ vinÈsadassanatthaÑ. PakuppatÊti 
ÈposaÑvaÔÔavasena vaÉÉhamÈnÈ kuppati. AntarahitÈ tasmiÑ samaye bÈhirÈ 
pathavÊdhÈtu hotÊti tasmiÑ samaye koÔisatasahassacakkavÈÄe khÈrodakena 
vilÊyamÈnÈ udakÈnugatÈ hutvÈ sabbÈ pabbatÈdivasena saÓÔhitÈ pathavÊdhÈtu 
antarahitÈ hoti. VilÊyitvÈ udakameva hoti. TÈva mahallikÈyÈti tÈva 
mahantÈya2. 

   Duve satasahassÈni, cattÈri nahutÈni ca. 
   EttakaÑ bahalattena, sa~khÈtÈyaÑ vasundharÈti– 

 EvaÑ bahalatteneva mahantÈya, vitthÈrato pana 
koÔisatasahassacakkavÈÄappamÈÓÈya3. AniccatÈti hutvÈ abhÈvatÈ. 
KhayadhammatÈti khayaÑ 
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gamanasabhÈvatÈ. VayadhammatÈti vayaÑ gamanasabhÈvatÈ. 
VipariÓÈmadhammtÈti pakativijahanasabhÈvatÈ, iti sabbehipi imehi padehi 
aniccalakkhaÓameva vuttaÑ. YaÑ pana aniccaÑ, taÑ dukkhaÑ. YaÑ 
dukkhaÑ, taÑ anattÈti tÊÓipi lakkhaÓÈni ÈgatÈneva honti. MattaÔÔhakassÈti 
parittaÔÔhitikassa, tattha dvÊhÈkÈrehi imassa kÈyassa parittaÔÔhititÈ veditabbÈ 
ÔhitiparittatÈya ca sarasaparittatÈya ca1. AyaÑ hi atÊte cittakkhaÓe jÊvittha, 
na jÊvati, na jÊvissati. AnÈgate cittakkhaÓe jÊvissati, na jÊvati, na jÊvittha. 
Paccuppanne cittakkhaÓe jÊvati, na jÊvittha, na jÊvissatÊti vuccati. 

   “JÊvitaÑ attabhÈvo ca, sukhadukkhÈ ca kevalÈ. 
   EkacittasamÈyuttÈ, lahu so vattate khaÓo”ti– 

 IdaÑ etasseva parittaÔÔhitidassanatthaÑ vuttaÑ. EvaÑ ÔhitiparittatÈya 
parittaÔÔhititÈ veditabbÈ. 

 AssÈsapassÈs|panibaddhÈdibhÈvena panassa sarasaparittatÈ veditabbÈ. 
SattÈnaÒhi assÈs|panibaddhaÑ jÊvitaÑ passÈs|panibaddhaÑ jÊvitaÑ 
assÈsapassÈs|panibaddhaÑ jÊvitaÑ mahÈbh|t|panibaddhaÑ jÊvitaÑ 
kabaÄÊkÈrÈhÈr|panibaddhaÑ jÊvitaÑ viÒÒÈÓ|panibaddhaÑ jÊvitanti 
Visuddhimagge vitthÈritaÑ. 

 TaÓhupÈdinnassÈti taÓhÈya ÈdinnagahitaparÈmaÔÔhassa ahanti vÈ 
mamanti vÈ asmÊti vÈ. Atha khvÈssa notevettha hotÊti atha kho assa 
bhikkhuno evaÑ tÊÓi lakkhaÓÈni ÈropetvÈ passantassa ettha ajjhattikÈya 
pathavÊdhÈtuyÈ ahanti vÈti-Èdi tividho taÓhÈmÈnadiÔÔhiggÈho noteva hoti, na 
hotiyevÈti attho. YathÈ ca ÈpodhÈtuvasena, evaÑ 
tejodhÈtuvÈyodhÈtuvasenapi bÈhirÈya pathavÊdhÈtuyÈ antaradhÈnaÑ hoti, 
idha pana ekaÑyeva ÈgataÑ. ItarÈnipi atthato veditabbÈni. 

 TaÒce Èvusoti idha tassa dhÈtukammaÔÔhÈnikassa bhikkhuno sotadvÈre 
pariggahaÑ paÔÔhapento balaÑ dasseti. AkkosantÊti dasahi akkosavatth|hi 
akkosanti. ParibhÈsantÊti tayÈ idaÒcidaÒca kataÑ, evaÒca evaÒca taÑ 
karissÈmÈti vÈcÈya paribhÈsanti. RosentÊti ghaÔÔenti. VihesentÊti 
dukkhÈpenti, sabbaÑ vÈcÈya ghaÔÔanameva vuttaÑ. So evanti so 
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dhÈtukammaÔÔhÈniko evaÑ sampajÈnÈti. UppannÈ kho me ayanti 
sampativattamÈnuppannabhÈvena ca samudÈcÈruppannabhÈvena ca uppannÈ. 
SotasamphassajÈti upanissayavasena sotasamphassato jÈtÈ 
sotadvÈrajavanavedanÈ, phasso aniccoti sotasamphasso hutvÈ abhÈvaÔÔhena 
aniccoti passati. VedanÈdayopi sotasamphassasampayuttÈva veditabbÈ. 
DhÈtÈrammaÓamevÈti dhÈtusa~khÈtameva ÈrammaÓaÑ. PakkhandatÊti 
otarati. PasÊdatÊti tasmiÑ ÈrammaÓe pasÊdati, bhummavacanameva vÈ etaÑ. 
ByaÒjanasandhivasena “dhÈtÈrammaÓamevÈ”ti vuttaÑ, dhÈtÈrammaÓeyevÈti 
ayamettha attho. AdhimuccatÊti1 dhÈtuvasena evanti2 adhimokkhaÑ labhati, 
na rajjati, na dussati. AyaÑ hi sotadvÈramhi ÈrammaÓe ÈpÈthagate 
m|lapariÒÒÈ-ÈgantukatÈvakÈlikavasena pariggataÑ karoti, tassa 
vitthÈrakathÈ satipaÔÔhÈne satisampajaÒÒapabbe vuttÈ. SÈ pana tattha 
cakkhudvÈravasena vuttÈ, idha sotadvÈravasena veditabbÈ. 

 EvaÑ katapariggahassa hi dhÈtukammaÔÔhÈnikassa balavavipassakassa 
sacepi cakkhudvÈrÈdÊsu ÈrammaÓe ÈpÈthagate ayoniso ÈvajjanaÑ uppajjati (  
)3 voÔÔhabbanaÑ patvÈ ekaÑ dve vÈre ÈsevanaÑ labhitvÈ cittaÑ 
bhava~gameva otarati, na rÈgÈdivasena uppajjati, ayaÑ koÔippatto 
tikkhavipassako. Aparassa rÈgÈdivasena ekaÑ vÈraÑ javanaÑ javati, 
javanapariyosÈne pana rÈgÈdivasena evaÑ me javanaÑ javitanti Èvajjato 
ÈrammaÓaÑ pariggahitameva hoti, puna vÈraÑ tathÈ na javati. Aparassa 
ekavÈraÑ evaÑ Èvajjato puna dutiyavÈraÑ rÈgÈdivasena javanaÑ 
javatiyeva, dutiyavÈrÈvasÈne pana evaÑ me javanaÑ javitanti Èvajjato 
ÈrammaÓaÑ pariggahitameva hoti, tatiyavÈre tathÈ na uppajjati. Ettha pana 
paÔhamo atitikkho, tatiyo atimando, dutiyassa pana vasena imasmiÑ sutte, 
laÔukikopame, indriyabhÈvane ca ayamattho veditabbo. 

 EvaÑ sotadvÈre pariggahitavasena dhÈtukammaÔÔhÈnikassa balaÑ 
dassetvÈ idÈni kÈyadvÈre dÊpento taÒce Èvusoti-ÈdimÈha. AniÔÔhÈrammaÓaÑ 
hi patvÈ dvÊsu vÈresu kilamati sotadvÈre ca kÈyadvÈre ca. TasmÈ yathÈ 
nÈma khettassÈmÊ puriso kudÈlaÑ gahetvÈ 
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khettaÑ anusaÒcaranto yattha vÈ tattha vÈ mattikapiÓÉaÑ adatvÈ 
dubbalaÔÔhÈnesuyeva kudÈlena bh|miÑ bhinditvÈ satiÓamattikapiÓÉaÑ deti, 
evameva mahÈthero anÈgate sikkhÈkÈmÈ padhÈnakammikÈ kulaputtÈ imesu 
dvÈresu saÑvaraÑ paÔÔhapetvÈ khippameva jÈtijarÈmaraÓassa antaÑ 
karissantÊti imesuyeva dvÊsu dvÈresu gÈÄhaÑ katvÈ saÑvaraÑ desento imaÑ 
desanaÑ Èrabhi. 

 Tattha samudÈcarantÊti upakkamanti. PÈÓisamphassenÈti 
pÈÓippahÈrena, itaresupi eseva nayo. TathÈbh|toti tathÈsabhÈvo. 
YathÈbh|tasminti yathÈsabhÈve. KamantÊti pavattanti. EvaÑ BuddhaÑ 
anussaratoti-ÈdÊsu itipi so BhagavÈti-ÈdinÈ nayena anussarantopi BuddhaÑ 
anussarati, vuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈti anussarantopi anussaratiyeva. 
SvÈkkhÈto BhagavatÈ dhammoti-ÈdinÈ nayena anussarantopi dhammaÑ 
anussarati, kakac|pamovÈdaÑ anussarantopi anussaratiyeva. 
SuppaÔipannoti-ÈdinÈ nayena anussarantopi saÑghaÑ anussarati, 
kakacokantanaÑ1 adhivÈsayamÈnassa bhikkhuno guÓaÑ anussaramÈnopi 
anussaratiyeva. 

 UpekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈtÊti idha vipassanupekkhÈ adhippetÈ. 
UpekkhÈ kusalanissitÈ saÓÔhÈtÊti idha chaÄa~gupekkhÈ, sÈ panesÈ kiÒcÈpi 
khÊÓÈsavassa iÔÔhÈniÔÔhesu ÈrammaÓesu arajjanÈdivasena pavattati, ayaÑ 
pana bhikkhu vÊriyabalena bhÈvanÈsiddhiyÈ attano vipassanaÑ khÊÓÈsavassa 
chaÄa~gupekkhÈÔhÈne ÔhapetÊti vipassanÈva chaÄa~gupekkhÈ nÈma jÈtÈ. 
 
 303. ŒpodhÈtuniddese Èpogatanti sabba-Èpesu gataÑ 
allay|sabhÈvalakkhaÓaÑ. PittaÑ semhanti-ÈdÊsu pana yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
sabbaÑ saddhiÑ bhÈvanÈnayena Visuddhimagge vuttaÑ. PakuppatÊti 
oghavasena vaÉÉhati, samuddato vÈ udakaÑ uttarati, ayamassa pÈkatiko 
pakopo, ÈposaÑvaÔÔakÈle pana koÔisatasahassacakkavÈÄaÑ udakap|rameva 
hoti. OgacchantÊti heÔÔhÈ gacchanti, uddhane Èropita-udakaÑ viya khayaÑ 
vinÈsaÑ pÈpuÓanti. SesaÑ purimanayeneva veditabbaÑ. 
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 304. TejodhÈtuniddese tejogatanti sabbatejesu gataÑ uÓhattalakkhaÓaÑ. 
Tejo eva vÈ tejobhÈvaÑ gatanti tejogataÑ. Purime Èpogatepi pacchime 
vÈyogatepi eseva nayo. Yena cÈti yena tejogatena. TasmiÑ kuppite ayaÑ 
kÈyo santappati, ekÈhikajarÈdibhÈvena usumajÈto hoti. Yena ca jÊrÊyatÊti 
yena ayaÑ kÈyo jÊrati, indriyavekallattaÑ balaparikkhayaÑ 
valipalitÈdibhÈvaÒca1 pÈpuÓÈti. Yena ca pariÉayhatÊti yena kuppitena ayaÑ 
kÈyo dayhati, so ca puggalo dayhÈmi dayhÈmÊti kandanto 
satadhotasappigosÊtacandanÈdilepaÒca tÈlavaÓÔavÈtaÒca paccÈsÊsati. Yena ca 
asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ gacchatÊti yena taÑ asitaÑ vÈ 
odanÈdi, pÊtaÑ vÈ pÈnakÈdi, khÈyitaÑ vÈ piÔÔhakhajjakÈdi, sÈyitaÑ vÈ 
ambapakkamadhuphÈÓitÈdi2 sammÈ paripÈkaÑ gacchati, rasÈdibhÈvena 
vivekaÑ gacchatÊti attho. Ayamettha sa~khepo. VitthÈrato pana yaÑ 
vattabbaÑ siyÈ, taÑ sabbaÑ saddhiÑ bhÈvanÈnayena Visuddhimagge 
vuttaÑ. 

 Haritantanti haritameva allatiÓÈdiÑ Ègamma nibbÈyatÊti attho. 
Panthantanti mahÈmaggameva. Selantanti pabbataÑ. Udakantanti udakaÑ. 
RamaÓÊyaÑ vÈ bh|mibhÈganti tiÓagumbÈdirahitaÑ, vivittaÑ abbhokÈsaÑ 
bh|mibhÈgaÑ. AnÈhÈrÈti nirÈhÈrÈ3 nirupÈdÈnÈ, ayampi pakatiyÈva 
tejovikÈro vutto, tejosaÑvaÔÔakÈle pana koÔisatasahassacakkavÈÄaÑ jhÈpetvÈ 
chÈrikÈmattampi na tiÔÔhati. NhÈrudaddulenÈti cammanillekhanena. AggiÑ 
gavesantÊti evar|paÑ sukhumaÑ upÈdÈnaÑ gahetvÈ aggiÑ pariyesanti, yaÑ 
appamattakampi usumaÑ labhitvÈ pajjalati, sesamidhÈpi purimanayeneva 
veditabbaÑ. 
 
 305. VÈyodhÈtuniddese uddha~gamÈ vÈtÈti uggÈrahikkÈrÈdipavattakÈ 
uddhaÑ ÈrohanavÈtÈ. AdhogamÈ vÈtÈti uccÈrapassÈvÈdinÊharaÓakÈ adho 
orohanavÈtÈ. KucchisayÈ vÈtÈti antÈnaÑ bahivÈtÈ4. KoÔÔhÈsayÈ vÈtÈti 
antÈnaÑ antovÈtÈ. A~gama~gÈnusÈrinoti dhamanÊjÈlÈnusÈrena sakalasarÊre 
a~gama~gÈni anusaÔÈ samiÒjanapasÈraÓÈdinibbattakavÈtÈ. AssÈsoti anto- 
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pavisananÈsikavÈto. PassÈsoti bahinikkhamananÈsikavÈto. Ayamettha 
sa~khepo. VitthÈrato pana yaÑ vattabbaÑ siyÈ, taÑ sabbaÑ saddhiÑ 
bhÈvanÈnayena Visuddhimagge vuttaÑ. 

 GÈmampi vahatÊti sakalagÈmampi cuÓÓavicuÓÓaÑ1 kurumÈnÈ ÈdÈya 
gacchati, nigamÈdÊsupi eseva nayo. Idha vÈyosaÑvaÔÔakÈle 
koÔisatasahassacakkavÈÄaviddhaÑsanavasena vÈyodhÈtuvikÈro dassito. 
Vidh|panenÈti aggibÊjanakena. Ossavaneti chadanagge, tena hi udakaÑ 
savati, tasmÈ taÑ “ossavanan”ti vuccati. SesamidhÈpi purimanayeneva 
yojetabbaÑ. 
 
 306. SeyyathÈpi Èvusoti idha kiÑ dasseti, heÔÔhÈ kathitÈnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ nissattabhÈvaÑ. KaÔÔhanti dabbasambhÈraÑ. Vallinti 
ÈbandhanavalliÑ. TiÓanti chadanatiÓaÑ. Mattikanti anulepamattikaÑ. 
ŒkÈso parivÈritoti etÈni kaÔÔhÈdÊni anto ca bahi ca parivÈretvÈ ÈkÈso Ôhitoti 
attho. AgÈraÑtveva sa~khaÑ gacchatÊti agÈranti paÓÓattimattaÑ hoti. 
KaÔÔhÈdÊsu pana visuÑ visuÑ rÈsikatesu kaÔÔharÈsivallirÈsÊtveva vuccati. 
Evameva khoti evameva aÔÔhi-ÈdÊni anto ca bahi ca parivÈretvÈ Ôhito ÈkÈso, 
tÈneva aÔÔhi-ÈdÊni paÔicca r|paÑtveva sa~khaÑ gacchati, sarÊranti vohÈraÑ 
gacchati. YathÈ kaÔÔhÈdÊni paÔicca gehanti sa~khaÑ gataÑ agÈraÑ 
khattiyagehaÑ brÈhmaÓagehanti vuccati, evamidampi khattiyasarÊraÑ 
brÈhmaÓasarÊranti vuccati, na hettha koci satto vÈ jÊvo vÈ vijjati. 

 AjjhattikaÒceva Èvuso cakkh|ti idaÑ kasmÈ ÈraddhaÑ? HeÔÔhÈ 
upÈdÈr|paÑ cattÈro ca ar|pino khandhÈ tÊÓi ca ariyasaccÈni na kathitÈni, 
idÈni tÈni kathetuÑ ayaÑ desanÈ ÈraddhÈti. Tattha cakkhuÑ aparibhinnanti 
cakkhupasÈde niruddhepi upahatepi pittasemhalohitehi palibuddhepi cakkhu 
cakkhuviÒÒÈÓassa paccayo bhavituÑ na sakkoti, paribhinnameva hoti, 
cakkhuviÒÒÈÓassa pana paccayo bhavituÑ samatthaÑ aparibhinnaÑ nÈma. 
BÈhirÈ ca r|pÈti bÈhirÈ catusamuÔÔhÈnikar|pÈ. Tajjo samannÈhÈroti taÑ 
cakkhuÑ ca r|pe ca paÔicca bhava~gaÑ ÈvaÔÔetvÈ uppajjanamanasikÈro, 
bhava~gÈvaÔÔanasamatthaÑ 
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cakkhudvÈre kiriyamanodhÈtucittanti attho. TaÑ r|pÈnaÑ anÈpÈthagatattÈpi 
aÒÒÈvihitassapi na hoti, tajjassÈti tadanur|passa. ViÒÒÈÓabhÈgassÈti 
viÒÒÈÓakoÔÔhÈsassa. 

 YaÑ tathÈbh|tassÈti-ÈdÊsu dvÈravasena cattÈri saccÈri dasseti. Tattha 
tathÈbh|tassÈti cakkhuviÒÒÈÓena sahabh|tassa, cakkhuviÒÒÈÓasama~ginoti 
attho. R|panti cakkhuviÒÒÈÓassa na r|pajanakattÈ cakkhuviÒÒÈÓakkhaÓe 
tisamuÔÔhÈnar|paÑ, tadanantaracittakkhaÓe catusamuÔÔhÈnampi labbhati. 
Sa~gahaÑ gacchatÊti gaÓanaÑ gacchati. VedanÈdayo 
cakkhuviÒÒÈÓasampayuttÈva. ViÒÒaÓampi cakkhuviÒÒÈÓameva. Ettha ca 
sa~khÈrÈti cetanÈva vuttÈ. Sa~gahoti ekato sa~gaho. SannipÈtoti samÈgamo. 
SamavÈyoti rÈsi. Yo paÔiccasamuppÈdaÑ passatÊti yo paccaye passati. So 
dhammaÑ passatÊti so paÔiccasamuppannadhamme passati, chandoti-Èdi 
sabbaÑ taÓhÈvevacanameva, taÓhÈ hi chandakaraÓavasena chando. 
ŒlayakaraÓavasena Èlayo. AnunayakaraÓavasena anunayo. AjjhogÈhitvÈ 
gilitvÈ gahanavasena ajjhosÈnanti vuccati. ChandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnanti nibbÈnasseva vevacanaÑ, iti tÊÓi saccÈni PÈÄiyaÑ 
ÈgatÈneva maggasaccaÑ ÈharitvÈ gahetabbaÑ, yÈ imesu tÊsu ÔhÈnesu diÔÔhi 
sa~kappo vÈcÈ kammanto ÈjÊvo vÈyÈmo sati samÈdhi bhÈvanÈpaÔivedho, 
ayaÑ maggoti. BahukataÑ hotÊti ettÈvatÈpi bahuÑ Bhagavato sÈsanaÑ 
kataÑ hoti, ajjhattikaÒceva Èvuso sotanti-ÈdivÈresupi eseva nayo. 

 ManodvÈre pana ajjhattiko mano nÈma bhava~gacittaÑ, taÑ 
niruddhampi Èvajjanacittassa paccayo bhavituÑ asamatthaÑ 
mandathÈmagatameva1 pavattamÈnampi paribhinnaÑ nÈma hoti. 
Œvajjanassa pana paccayo bhavituÑ samatthaÑ aparibhinnaÑ nÈma. BÈhirÈ 
ca dhammÈti dhammÈrammaÓaÑ. Neva tÈva tajjassÈti idaÑ 
bhava~gasamayeneva kathitaÑ. DutiyavÈro paguÓajjhÈnapaccavekkhaÓena 
vÈ paguÓakammaÔÔhÈnamanasikÈrena vÈ 
paguÓabuddhavacanasajjhÈyakaraÓÈdinÈ vÈ aÒÒavihitakaÑ sandhÈya vutto. 
ImasmiÑ vÈre r|panti catusamuÔÔhÈnampi labbhati. ManoviÒÒÈÓaÑ hi 
r|paÑ samuÔÔhÈpeti, vedanÈdayo manoviÒÒÈÓasampayuttÈ, viÒÒÈÓaÑ 
manoviÒÒÈÓameva. Sa~khÈrÈ panettha 
______________________________________________________________ 
 1. Mandatamagatameva (SÊ, SyÈ) 
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phassacetanÈvaseneva gahitÈ. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. Iti 
mahÈthero heÔÔhÈ ekadesameva sammasanto ÈgantvÈ imasmiÑ ÔhÈne ÔhatvÈ 
heÔÔhÈ parihÊnadesanaÑ sabbaÑ taÑtaÑdvÈravasena bhÈjetvÈ dassento 
yathÈnusandhinÈva suttantaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈhatthipadopamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. MahÈsÈropamasuttavaÓÓanÈ 

 307. EvaÑ me sutanti MahÈsÈropamasuttaÑ. Tattha acirapakkanteti 
saÑghaÑ bhinditvÈ ruhiruppÈdakammaÑ katvÈ nacirapakkante sali~geneva 
pÈÔi-ekke jÈte. 

 Idha bhikkhave ekacco kulaputtoti kiÒcÈpi asukakulaputtoti na 
niyÈmito, DevadattaÑyeva pana sandhÈya idaÑ vuttanti veditabbaÑ. So hi 
asambhinnÈya mahÈsammatapaveÓiyÈ OkkÈkavaÑse jÈtattÈ jÈtikulaputto. 
OtiÓÓoti yassa jÈti anto anupaviÔÔhÈ, so jÈtiyÈ otiÓÓo nÈma. JarÈdÊsupi eseva 
nayo. LÈbhasakkÈrÈdÊsupi lÈbhoti cattÈro paccayÈ. SakkÈroti tesaÑyeva 
sukatabhÈvo. Silokoti vaÓÓabhaÓanaÑ. AbhinibbattetÊti uppÈdeti. 
ApaÒÒÈtÈti dvinnaÑ janÈnaÑ ÔhitaÔÔhÈne na paÒÒÈyanti, 
ghÈsacchÈdanamattampi na labhanti. AppesakkhÈti appaparivÈrÈ, purato vÈ 
pacchato vÈ gacchantaÑ na labhanti. 

 SÈrena sÈrakaraÓÊyanti rukkhasÈrena kattabbaÑ 
akkhacakkayugana~galÈdikaÑ yaÑkiÒci. SÈkhÈpalÈsaÑ aggahesi 
brahmacariyassÈti maggaphalasÈrassa1 sÈsanabrahmacariyassa cattÈro 
paccayÈ sÈkhÈpalÈsaÑ nÈma, taÑ aggahesi. Tena ca vosÈnaÑ ÈpÈdÊti teneva 
ca alamettÈvatÈ sÈro me pattoti vosÈnaÑ Èpanno. 
 
 310. ©ÈÓadassanaÑ ÈrÈdhetÊti Devadatto paÒcÈbhiÒÒo, dibbacakkhu ca 
paÒcannaÑ abhiÒÒÈnaÑ matthake ÔhitaÑ, taÑ imasmiÑ sutte 
“ÒÈÓadassanan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. AggaphalasÈrassa (Ka) 
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vuttaÑ. AjÈnaÑ apassaÑ viharantÊti kiÒci sukhumaÑ r|paÑ ajÈnantÈ 
antamaso paÑsupisÈcakampi apassantÈ viharanti. 
 
 311. AsamayavimokkhaÑ ÈrÈdhetÊti “katamo asamayavimokkho, 
cattÈro ca ariyamaggÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca, ayaÑ 
asamayavimokkho”ti1 evaÑ vutte navalokuttaradhamme ÈrÈdheti sampÈdeti 
paÔilabhati. LokiyasamÈpattiyo hi appitappitakkhaÓeyeva 
paccanÊkadhammehi vimuccanti, tasmÈ “katamo samayavimokkho, cattÈri 
ca jhÈnÈni2 catasso ca ar|pÈvacarasamÈpattiyo, ayaÑ samayavimokkho”ti1 
evaÑ samayavimokkhoti vuttÈ. LokuttaradhammÈ pana kÈlena kÈlaÑ 
vimuccanti, sakiÑ vimuttÈni hi maggaphalÈni vimuttÈneva honti. NibbÈnaÑ 
sabbakilesehi accantaÑ vimuttamevÈti ime nava dhammÈ 
asamayavimokkhoti vuttÈ. 

 AkuppÈ cetovimuttÊti arahattaphalavimutti. Ayamattho etassÈti 
etadatthaÑ, arahattaphalatthaÑ idaÑ brahmacariyaÑ, ayaÑ etassa atthoti 
vuttaÑ hoti. EtaÑ sÈranti etaÑ arahattaphalaÑ brahmacariyassa sÈraÑ. 
EtaÑ pariyosÈnanti etaÑ arahattaphalaÑ brahmacariyassa pariyosÈnaÑ, esÈ 
koÔi, na ito paraÑ pattabbaÑ atthÊti yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈsÈropamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. C|ÄasÈropamasuttavaÓÓanÈ 

 312. EvaÑ me sutanti C|ÄasÈropamasuttaÑ. Tattha Pi~galakocchoti so 
brÈhmaÓo pi~galadhÈtuko. Kocchoti panassa nÈmaÑ, tasmÈ 
“Pi~galakoccho”ti vuccati. SaÑghinoti-ÈdÊsu pabbajitasam|hasa~khÈto 
saÑgho etesaÑ attÊti saÑghino. Sveva gaÓo etesaÑ atthÊti gaÓino. 
ŒcÈrasikkhÈpanavasena tassa gaÓassa ÈcariyÈti gaÓÈcariyÈ. ©ÈtÈti paÒÒÈtÈ 
pÈkaÔÈ. “AppicchÈ santuÔÔhÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 236 PaÔisambhidÈmagge. 2. Catasso ca r|pÈvacarasamÈpattiyo (SyÈ, Ka) 
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appicchatÈya vatthampi na nivÈsentÊ”ti-ÈdinÈ nayena samuggato yaso etesaÑ 
atthÊti yasassino. TitthakarÈti laddhikarÈ. SÈdhusammatÈti ime sÈdhu 
sundarÈ sappurisÈti evaÑ sammatÈ. BahujanassÈti assutavato 
andhabÈlaputhujjanassa. IdÈni te dassento seyyathidaÑ P|raÓoti-ÈdimÈha. 
Tattha P|raÓoti tassa SatthupaÔiÒÒassa nÈmaÑ. Kassapoti gottaÑ. So kira 
aÒÒatarassa kulassa ek|nadÈsasataÑ p|rayamÈno jÈto, tenassa “PuraÓo”ti 
nÈmaÑ akaÑsu. Ma~galadÈsattÈ cassa “dukkaÔan”ti1 vattÈ natthi, akataÑ vÈ 
na katanti. “So kimahaÑ ettha vasÈmÊ”ti2 palÈyi. Athassa corÈ vatthÈni 
acchindiÑsu. So paÓÓena vÈ tiÓena vÈ paÔicchÈdetumpi3 ajÈnanto 
jÈtar|peneva4 ekaÑ gÈmaÑ pÈvisi. ManussÈ taÑ disvÈ “ayaÑ samaÓo arahÈ 
appiccho, natthi iminÈ sadiso”ti p|vabhattÈdÊni gahetvÈ upasa~kamanti. So 
“mayhaÑ sÈÔakaÑ anivatthabhÈvena idaÑ uppannan”ti tato paÔÔhÈya 
sÈÔakaÑ labhitvÈpi na nivÈsesi, tadeva pabbajjaÑ aggahesi. Tassa santike 
aÒÒepi paÒcasatÈ manussÈ pabbajiÑsu, taÑ sandhÈyÈha “P|raÓo Kassapo”ti. 

 MakkhalÊti tassa nÈmaÑ. GosÈlÈya jÈtattÈ GosÈloti dutiyaÑ nÈmaÑ. 
TaÑ kira sakaddamÈya bh|miyÈ telaghaÔaÑ gahetvÈ gacchantaÑ “tÈta mÈ 
khalÊ”ti sÈmiko Èha. So pamÈdena khalitvÈ patitvÈ sÈmikassa bhayena 
palÈyituÑ Èraddho. SÈmiko upadhÈvitvÈ sÈÔakakaÓÓe5 aggahesi. Sopi 
sÈÔakaÑ chaÉÉetvÈ acelako hutvÈ palÈyi, sesaÑ p|raÓasadisameva. 

 Ajitoti tassa nÈmaÑ. KesakambalaÑ dhÈretÊti kesakambalo. Iti 
nÈmadvayaÑ saÑsanditvÈ “Ajito kesakambalo”ti vuccati. Tattha 
kesakambalo nÈma manussakesehi katakambalo, tato paÔikiÔÔhataraÑ 
vatthaÑ nÈma natthi. YathÈha “seyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici 
tantÈvutÈnaÑ vatthÈnaÑ6, kesakambalo tesaÑ paÔikiÔÔho akkhÈyati, 
kesakambalo bhikkhave sÊte sÊto uÓhe uÓho dubbaÓÓo duggandho 
dukkhasamphasso”ti7. 
______________________________________________________________ 
 1. KataÑ dukkatanti (SÊ, SyÈ), sukataÑ dukkaÔanti (Ka) 2. VasissÈmÊti (SyÈ, Ka) 
 3. PaÔicchÈdanaÑ (SyÈ, Ka) 4. Naggar|peneva (SyÈ) 5. DasÈkaÓÓe (SÊ)  
 6. TantÈvutÈni vatthÈni (SyÈ, Ka) 7. AÑ 1. 290 piÔÔhe. 
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 “Pakudhoti tassa nÈmaÑ. KaccÈyanoti gottaÑ. Iti nÈmagottaÑ 
saÑsanditvÈ “Pakudho KaccÈyano”ti vuccati. SÊtudakapaÔikkhittako esa, 
vaccaÑ katvÈpi udakakiccaÑ na karoti, uÓhodakaÑ vÈ kaÒjiyaÑ vÈ labhitvÈ 
karoti, nadiÑ vÈ maggodakaÑ vÈ atikkamma “sÊlaÑ me bhinnan”ti 
vÈlikath|paÑ katvÈ sÊlaÑ adhiÔÔhÈya gacchati, evar|po nissirikaladdhiko 
esa. 

 SaÒjayoti tassa nÈmaÑ. BelaÔÔhassa puttoti BelaÔÔhaputto. AmhÈkaÑ 
gaÓÔhanakileso palibujjhanakileso natthi, kilesagaÓÔharahitÈ1 mayanti evaÑ 
vÈditÈya laddhanÈmavasena NigaÓÔho. NÈÔassa puttoti NÈÔaputto. 
AbbhaÒÒaÑs|ti yathÈ tesaÑ paÔiÒÒÈ, tatheva jÈniÑsu2. IdaÑ vuttaÑ hoti–
sace nesaÑ sÈ paÔiÒÒÈ niyyÈnikÈ sabbe abbhaÒÒaÑsu. No ce, na 
abbhaÒÒaÑsu. TasmÈ kiÑ tesaÑ paÔiÒÒÈ niyyÈnikÈ na niyyÈnikÈti, 
ayametassa paÒhassa attho. Atha BhagavÈ nesaÑ aniyyÈnikabhÈvakathanena 
atthÈbhÈvato alanti paÔikkhipitvÈ upamÈya atthaÑ pavedento3 dhammameva 
desetuÑ dhammaÑ te brÈhmaÓa desessÈmÊti Èha. 
 
 320. Tattha sacchikiriyÈyÈti sacchikaraÓatthaÑ. Na chandaÑ janetÊti 
kattukamyatÈchandaÑ na janayati. Na vÈyamatÊti vÈyÈmaÑ parakkamaÑ na 
karoti. OlÊnavuttiko ca hotÊti lÊnajjhÈsayo hoti. SÈthalikoti sithilaggÈhÊ, 
sÈsanaÑ sithilaÑ katvÈ gaÓhÈti, daÄhaÑ na gaÓhÈti. 
 
 323. Idha brÈhmaÓa bhikkhu vivicceva kamehÊti kathaÑ ime 
paÔhamajjhÈnÈdidhammÈ ÒÈÓadassanena uttaritarÈ jÈtÈti? NirodhapÈdakattÈ. 
HeÔÔhÈ paÔhamajjhÈnÈdidhammÈ hi vipassanÈpÈdakÈ, idha nirodhapÈdakÈ, 
tasmÈ uttaritarÈ jÈtÈti veditabbÈ. Iti BhagavÈ idampi suttaÑ 
yathÈnusandhinÈva niÔÔhapesi. DesanÈvasÈne brÈhmaÓo saraÓesu patiÔÔhitoti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄasÈropamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KilesagaÓÔhirahitÈ (SÊ) 2. JÈniÑsu na jÈniÑsu (SÊ, SyÈ) 
 3. AtthaÑ parivÈrento (SÊ), atthapadaÑ vedento (SyÈ)

 



  

4. MahÈyamakavagga 
 

1. C|Äagosi~gasuttavaÓÓanÈ 

 325. EvaÑ me sutanti C|Äagosi~gasuttaÑ. Tattha NÈtike1 viharatÊti 
NÈtikÈ nÈma ekaÑ taÄÈkaÑ nissÈya dvinnaÑ c|ÄapitimahÈpitiputtÈnaÑ dve 
gÈmÈ, tesu ekasmiÑ gÈme. GiÒjakÈvasatheti iÔÔhakÈmaye Èvasathe. 
EkasmiÑ kira samaye BhagavÈ mahÈjanasa~gahaÑ karonto VajjiraÔÔhe 
cÈrikaÑ caramÈno NÈtikaÑ anuppatto. NÈtikavÈsino manussÈ Bhagavato 
mahÈdÈnaÑ datvÈ dhammakathaÑ sutvÈ pasannahadayÈ “Satthu 
vasanaÔÔhÈnaÑ karissÈmÈ”ti mantetvÈ iÔÔhakÈheva bhittisopÈnatthambhe 
vÈÄar|pÈdÊni dassento pÈsÈdaÑ katvÈ sudhÈya limpitvÈ 
mÈlÈkammalatÈkammÈdÊni niÔÔhÈpetvÈ bhummattharaÓamaÒcapÊÔhÈdÊni 
paÒÒapetvÈ Satthu niyyÈtesuÑ. AparÈparaÑ panettha manussÈ 
bhikkhusaÑghassa rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnamaÓÉapaca~kamÈdÊni kÈrayiÑsu. Iti 
so vihÈro mahÈ ahosi. TaÑ sandhÈya vuttaÑ “giÒjakÈvasathe”ti. 

 Gosi~gasÈlavanadÈyeti tattha ekassa jeÔÔhakarukkhassa khandhato 
gosi~gasaÓÔhÈnaÑ hutvÈ viÔapaÑ uÔÔhahi, taÑ rukkhaÑ upÈdÈya sabbampi 
taÑ vanaÑ Gosi~gasÈlavananti sa~khaÑ gataÑ. DÈyoti avisesena 
araÒÒassetaÑ nÈmaÑ. TasmÈ Gosi~gasÈlavanadÈyeti Gosi~gasÈlavana-
araÒÒeti attho. ViharantÊti sÈmaggirasaÑ anubhavamÈnÈ viharanti. ImesaÑ 
hi kulaputtÈnaÑ uparipaÓÓÈsake2 puthujjanakÈlo kathito, idha 
khÊÓÈsavakÈlo. TadÈ hi te laddhassÈdÈ laddhapatiÔÔhÈ adhigatapaÔisambhidÈ 
khÊÓÈsavÈ hutvÈ sÈmaggirasaÑ anubhavamÈnÈ tattha vihariÑsu. TaÑ 
sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 Yena Gosi~gasÈlavanadÈyo tenupasa~kamÊti 
DhammasenÈpatimahÈmoggallÈnattheresu vÈ asÊtimahÈsÈvakesu vÈ 
antamaso DhammabhaÓÉÈgÈrika-Ènandattherampi kaÒci anÈmantetvÈ 
sayameva pattacÊvaraÑ ÈdÈya anÊkÈ nissaÔo hatthÊ viya, y|thÈ nissaÔo 
kÈÄasÊho3 
______________________________________________________________ 
 1. NÈdike (SÊ, SyÈ) ®ÊkÈ pana oloketabbÈ. 2. Ma 3. 193 piÔÔhe. 
 3. KesarasÊho (SyÈ) 
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viya, vÈtacchinno valÈhako viya ekakova upasa~kami. KasmÈ panettha 
BhagavÈ sayaÑ agamÈsÊti? Tayo kulaputtÈ sÈmaggirasaÑ anubhavantÈ 
viharanti, tesaÑ paggaÓhanato pacchimajanataÑ anukampanato 
dhammagarubhÈvato ca. EvaÑ kirassa ahosi “ahaÑ ime kulaputte 
paggaÓhitvÈ ukkaÑsitvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ dhammaÑ nesaÑ 
desessÈmÊ”ti. EvaÑ tÈva paggaÓhanato agamÈsi. Aparampissa ahosi 
“anÈgate kulaputtÈ SammÈsambuddho samaggavÈsaÑ vasantÈnaÑ santikaÑ 
sayaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ dhammaÑ kathetvÈ tayo kulaputte 
paggaÓhi, ko nÈma samaggavÈsaÑ na vaseyyÈti samaggavÈsaÑ vasitabbaÑ 
maÒÒamÈnÈ khippameva dukkhassantaÑ karissantÊ”ti, evaÑ 
pacchimajanataÑ anukampanatopi agamÈsi. BuddhÈ ca nÈma 
dhammagaruno honti, so ca nesaÑ dhammagarubhÈvo rathavinÊte 
Èvikatova1. Iti imasmÈ dhammagarubhÈvatopi dhammaÑ paggaÓhissÈmÊti 
agamÈsi. 

 DÈyapÈloti araÒÒapÈlo. So taÑ araÒÒaÑ yathÈ icchiticchitappadesena 
manussÈ pavisitvÈ tattha pupphaÑ vÈ phalaÑ vÈ niyyÈsaÑ vÈ 
dabbasambhÈraÑ vÈ na haranti, evaÑ vatiyÈ parikkhittassa tassa araÒÒassa 
yojite dvÈre nisÊditvÈ taÑ araÒÒaÑ rakkhati pÈleti. TasmÈ “dÈyapÈlo”ti 
vutto. AttakÈmar|pÈti attano hitaÑ kÈmayamÈnasabhÈvÈ hutvÈ viharanti. 
Yo hi imasmiÑ sÈsane pabbajitvÈpi 
vejjakammad|takammapahiÓagamanÈdÊnaÑ vasena ekavÊsati-anesanÈhi 
jÊvikaÑ2 kappeti, ayaÑ na attakÈmar|po nÈma. Yo pana imasmiÑ sÈsane 
pabbajitvÈ ekavÊsati-anesanaÑ pahÈya catupÈrisuddhisÊle patiÔÔhÈya 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ sappÈyadhuta~gaÑ adhiÔÔhÈya aÔÔhatiÑsÈya 
ÈrammaÓesu cittaruciyaÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ gÈmantaÑ pahÈya 
araÒÒaÑ pavisitvÈ samÈpattiyo nibbattetvÈ vipassanÈya kammaÑ kurumÈno 
viharati3, ayaÑ attakÈmo nÈma. Tepi tayo kulaputtÈ evar|pÈ ahesuÑ. Tena 
vuttaÑ “attakÈmar|pÈ viharantÊ”ti. 

 MÈ tesaÑ aphÈsukamakÈsÊti tesaÑ mÈ aphÈsukaÑ akÈsÊti BhagavantaÑ 
vÈresi. EvaÑ kirassa ahosi “ime kulaputtÈ samaggÈ viharanti, ekaccassa ca 
gataÔÔhÈne bhaÓÉanakalahavivÈdÈ vattanti, tikhiÓasi~go caÓÉagoÓo viya 
ovijjhanto vicarati, athekamaggena dvinnaÑ gamanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Œgatova (SyÈ, Ka) 2. JÊvitaÑ (SyÈ, Ka) 3. Vicarati (SyÈ, Ka)
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na hoti, kadÈci ayampi evaÑ karonto imesaÑ kulaputtÈnaÑ samaggavÈsaÑ 
bhindeyya, pÈsÈdiko ca panesa suvaÓÓavaÓÓo surasagiddho maÒÒe, 
gatakÈlato paÔÔhÈya paÓÊtadÈyakÈnaÑ attano upaÔÔhÈkÈnaÒca 
vaÓÓakathanÈdÊhi imesaÑ kulaputtÈnaÑ appamÈdavihÈraÑ bhindeyya, 
vasanaÔÔhÈnÈni cÈpi etesaÑ kulaputtÈnaÑ nibaddhÈni paricchinnÈni tisso ca 
paÓÓasÈlÈ tayo ca~kamÈ tÊÓi divÈÔÔhÈnÈni tÊÓi maÒcapÊÔhÈni, ayaÑ pana 
samaÓo mahÈkÈyo vuÉÉhataro maÒÒe bhavissati, so akÈle ime kulaputte 
senÈsanÈ vuÔÔhÈpessati, evaÑ sabbathÈpi etesaÑ aphÈsu bhavissatÊ”ti. TaÑ 
anicchanto “mÈ tesaÑ aphÈsukamakÈsÊ”ti BhagavantaÑ vÈresi. 

 KiÑ panesa jÈnanto vÈresi, ajÈnantoti? AjÈnanto. KiÒcÈpi hi 
TathÈgatassa paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya 
dasasahassacakkavÈÄakampanÈdÊni pÈÔihÈriyÈni pavattiÑsu, araÒÒavÈsino 
pana dubbalamanussÈ sakammappasutÈ tÈni sallakkhetuÑ na sakkonti, 
SammÈsambuddho ca nÈma yadÈ anekabhikkhusahassaparivÈro 
byÈmappabhÈya asÊti-anubyaÒjanehi dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓasiriyÈ ca 
BuddhÈnubhÈvaÑ dassento vicarati, tadÈ ko esoti apucchitvÈva jÈnitabbo 
hoti, tadÈ pana BhagavÈ sabbampi taÑ BuddhÈnubhÈvaÑ cÊvaragabbhena 
paÔicchÈdetvÈ valÈhakagabbhena paÔicchanno puÓÓacando viya sayameva 
pattacÊvaramÈdÈya aÒÒÈtakavesena agamÈsi. Iti naÑ ajÈnantova dÈyapÈlo 
nivÈresi. 

 EtadavocÈti thero kira mÈ samaÓÈti dÈyapÈlassa kathaÑ sutvÈva cintesi 
“mayaÑ tayo janÈ idha viharÈma, aÒÒe pabbajitÈ nÈma natthi, ayaÒca 
dÈyapÈlo pabbajitena viya saddhiÑ katheti, ko nu kho bhavissatÊ”ti 
divÈÔÔhÈnato vuÔÔhÈya dvÈre ÔhatvÈ maggaÑ olokento BhagavantaÑ addasa. 
BhagavÈpi therassa saha dassaneneva sarÊrobhÈsaÑ muÒci, asÊti-
anubyaÒjanavirÈjitÈ byÈmappabhÈ pasÈritasuvaÓÓapaÔo viya virocittha. 
Thero “ayaÑ dÈyapÈlo phaÓakataÑ ÈsivisaÑ gÊvÈya gahetuÑ hatthaÑ 
pasÈrento viya loke aggapuggalena saddhiÑ kathentova na jÈnÈti, 
aÒÒatarabhikkhunÈ viya saddhiÑ kathetÊ”ti nivÈrento etaÑ “mÈ Èvuso 
dÈyapÈlÈ”ti-ÈdivacanaÑ avoca. 
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 Tenupasa~kamÊti kasmÈ Bhagavato paccuggamanaÑ akatvÈ 
upasa~kami? EvaÑ kirassa ahosi “mayaÑ tayo janÈ samaggavÈsaÑ vasÈma, 
sacÈhaÑ ekakova paccuggamanaÑ karissÈmi, samaggavÈso nÈma na 
bhavissatÊ”ti piyamitte gahetvÈva paccuggamanaÑ karissÈmi. YathÈ ca 
BhagavÈ mayhaÑ piyo, evaÑ sahÈyÈnampi me piyoti, tehi saddhiÑ 
paccuggamanaÑ kÈtukÈmo sayaÑ akatvÈva upasa~kami. Keci pana tesaÑ 
therÈnaÑ paÓÓasÈladvÈre ca~kamanakoÔiyÈ Bhagavato Ègamanamaggo hoti, 
tasmÈ thero tesaÑ saÒÒaÑ dadamÈnova gatoti. AbhikkamathÈti ito 
Ègacchatha. PÈde pakkhÈlesÊti vikasitapadumasannibhehi jÈlahatthehi 
maÓivaÓÓaÑ udakaÑ gahetvÈ suvaÓÓavaÓÓesu piÔÔhipÈdesu 
udakamabhisiÒcitvÈ pÈdena pÈdaÑ ghaÑsanto pakkhÈlesi. BuddhÈnaÑ kÈye 
rajojallaÑ nÈma na upalimpati, kasmÈ pakkhÈlesÊti? SarÊrassa 
utuggahaÓatthaÑ, tesaÒca cittasampahaÑsanatthaÑ. Amhehi abhihaÔena 
udakena BhagavÈ pÈde pakkhÈlesi, paribhogaÑ akÈsÊti tesaÑ bhikkh|naÑ 
balavasomanassavasena cittaÑ pÊÓitaÑ hoti, tasmÈ pakkhÈlesi. ŒyasmantaÑ 
AnuruddhaÑ BhagavÈ etadavocÈti so kira tesaÑ vuÉÉhataro. 
 
 326. Tassa sa~gahe kate sesÈnaÑ katova hotÊti theraÒÒeva etaÑ kacci 
vo AnuruddhÈti-ÈdivacanaÑ avoca. Tattha kaccÊti pucchanatthe nipÈto. Voti 
sÈmivacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–kacci AnuruddhÈ tumhÈkaÑ khamanÊyaÑ, 
iriyÈpatho vo khamati, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci vo jÊvitaÑ yÈpeti ghaÔiyati, 
kacci piÓÉakena na kilamatha, kacci tumhÈkaÑ sulabhapiÓÉaÑ, sampatte vo 
disvÈ manussÈ uÄu~kayÈguÑ vÈ kaÔacchubhikkhaÑ vÈ dÈtabbaÑ maÒÒantÊti 
bhikkhÈcÈravattaÑ pucchati. KasmÈ? Paccayena akilamantena hi sakkÈ 
samaÓadhammo kÈtuÑ, vattameva vÈ etaÑ pabbajitÈnaÑ. Atha tena 
paÔivacane dinne “AnuruddhÈ tumhe rÈjapabbajitÈ mahÈpuÒÒÈ, manussÈ 
tumhÈkaÑ araÒÒe vasantÈnaÑ adatvÈ kassa aÒÒassa dÈtabbaÑ maÒÒissanti, 
tumhe pana etaÑ bhuÒjitvÈ kiÑ nu kho migapotakÈ viya aÒÒamaÒÒaÑ 
saÑghaÔÔentÈ viharatha, udÈhu sÈmaggibhÈvo vo atthÊ”ti sÈmaggirasaÑ 
pucchanto kacci pana vo AnuruddhÈ samaggÈti-ÈdimÈha. 

 Tattha khÊrodakÊbh|tÈti yathÈ khÊraÒca udakaÒca aÒÒamaÒÒaÑ 
saÑsandati, visuÑ na hoti, ekattaÑ viya upeti, kacci evaÑ sÈmaggivasena 
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ekatt|pagatacittuppÈdÈ viharathÈti pucchati. Piyacakkh|hÊti mettacittaÑ 
paccupaÔÔhapetvÈ olokanacakkh|ni piyacakkh|ni nÈma, kacci tathÈr|pehi 
cakkh|hi aÒÒamaÒÒaÑ sampassantÈ viharathÈti pucchati. TagghÈti 
ekaÑsatthe nipÈto, ekaÑsena mayaÑ bhanteti vuttaÑ hoti. YathÈ kathaÑ 
panÈti ettha yathÈti nipÈtamattaÑ. Kathanti kÈraÓapucchÈ. KathaÑ pana 
tumhe evaÑ viharatha, kena kÈraÓena viharatha, taÑ me kÈraÓaÑ br|thÈti 
vuttaÑ hoti. MettaÑ kÈyakammanti mettacittavasena pavattaÑ 
kÈyakammaÑ. Œvi ceva raho cÈti sammukhÈ ceva parammukhÈ ca. 
Itaresupi eseva nayo. 

 Tattha sammukhÈ kÈyavacÊkammÈni sahavÈse labbhanti, itarÈni 
vippavÈse, manokammaÑ sabbattha labbhati. YaÑ hi sahavasantesu ekena 
maÒcapÊÔhaÑ vÈ dÈrubhaÓÉaÑ vÈ mattikÈbhaÓÉaÑ vÈ bahi dunnikkhittaÑ 
hoti, taÑ disvÈ kenidaÑ vaÄaÒjitanti avaÒÒaÑ akatvÈ attanÈ dunnikkhittaÑ 
viya gahetvÈ paÔisÈmentassa paÔijaggitabbayuttaÑ vÈ pana ÔhÈnaÑ 
paÔijaggantassa sammukhÈ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma hoti. EkasmiÑ 
pakkante tena dunnikkhittaÑ senÈsanaparikkhÈraÑ tatheva nikkhipantassa 
paÔijaggitabbayuttaÔÔhÈnaÑ vÈ pana paÔijaggantassa parammukhÈ mettaÑ 
kÈyakammaÑ nÈma hoti. Sahavasantassa pana tehi saddhiÑ madhuraÑ 
sammodanÊyaÑ kathaÑ paÔisanthÈrakathaÑ sÈraÓÊyakathaÑ dhammÊkathaÑ 
sarabhaÒÒaÑ sÈkacchaÑ paÒhapucchanaÑ paÒhavissajjananti 
evamÈdikaraÓe sammukhÈ mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma hoti. Theresu pana 
pakkantesu mayhaÑ piyasahÈyo Nandiyatthero Kimilatthero1 evaÑ 
sÊlasampanno evaÑ ÈcÈrasampannoti-ÈdiguÓakathanaÑ parammukhÈ 
mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma hoti. MayhaÑ piyamitto Nandiyatthero 
Kimilatthero1 avero2 hotu, abyÈpajjo sukhÊ hot|ti evaÑ samannÈharato pana 
sammukhÈpi parammukhÈpi mettaÑ manokammaÑ nÈma hotiyeva. 

 NÈnÈ hi kho no bhante kÈyÈti kÈyaÑ hi piÔÔhaÑ viya mattikÈ viya ca 
omadditvÈ ekato kÈtuÑ na sakkÈ. EkaÒca pana maÒÒe cittanti cittaÑ pana 
no hitaÔÔhena nirantaraÔÔhena aviggahaÔÔhena samaggaÔÔhena ekamevÈti 
dasseti. KathaÑ panetaÑ sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ itaresaÑ cittavasena 
vattiÑs|ti? Ekassa patte malaÑ uÔÔhahati, ekassa cÊvaraÑ kiliÔÔhaÑ hoti, 
ekassa paribhaÓÉakammaÑ hoti. Tattha yassa patte malaÑ uÔÔhitaÑ, tena 
mamÈvuso patte malaÑ uÔÔhitaÑ pacituÑ vaÔÔatÊti vutte itare mayhaÑ 
cÊvaraÑ 
______________________________________________________________ 
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kiliÔÔhaÑ dhovitabbaÑ, mayhaÑ paribhaÓÉaÑ kÈtabbanti avatvÈ araÒÒaÑ 
pavisitvÈ dÈr|ni ÈharitvÈ chinditvÈ pattakaÔÈhe paribhaÓÉaÑ katvÈ tato 
paraÑ cÊvaraÑ vÈ dhovanti, paribhaÓÉaÑ vÈ karonti. MamÈvuso cÊvaraÑ 
kiliÔÔhaÑ dhovituÑ vaÔÔati, mama paÓÓasÈlÈ uklÈpÈ paribhaÓÉaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊti paÔhamataraÑ Èrocitepi eseva nayo. 
 
 327. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈti BhagavÈ heÔÔhÈ na ca mayaÑ bhante 
piÓÉakena kilamimhÈti vutte na sÈdhukaramadÈsi. KasmÈ? AyaÑ hi 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro nÈma imesaÑ sattÈnaÑ apÈyalokepi devamanussalokepi 
ÈciÓÓasamÈciÓÓova. AyaÑ pana lokasannivÈso yebhuyyena 
vivÈdapakkhando, apÈyaloke devamanussalokepi ime sattÈ paÔiviruddhÈ eva, 
etesaÑ sÈmaggikÈlo dullabho, kadÈcideva hotÊti samaggavÈsassa dullabhattÈ 
idha BhagavÈ sÈdhukÈramadÈsi. IdÈni tesaÑ appamÈdalakkhaÓaÑ pucchanto 
kacci pana vo AnuruddhÈti-ÈdimÈha. Tattha voti nipÈtamattaÑ, 
paccattavacanaÑ vÈ, kacci tumheti attho. AmhÈkanti amhesu tÊsu janesu. 
PiÓÉÈya paÔikkamatÊti gÈme piÓÉÈya caritvÈ paccÈgacchati. AvakkÈrapÈtinti 
atirekapiÓÉapÈtaÑ apanetvÈ ÔhapanatthÈya ekaÑ samuggapÈtiÑ dhovitvÈ 
Ôhapeti. 

 Yo pacchÈti te kira therÈ na ekatova bhikkhÈcÈraÑ pavisanti, 
phalasamÈpattiratÈ hete. PÈtova sarÊrappaÔijagganaÑ katvÈ vattappaÔipattiÑ 
p|retvÈ senÈsanaÑ pavisitvÈ kÈlaparicchedaÑ katvÈ phalasamÈpattiÑ 
appetvÈ nisÊdanti. Tesu yo paÔhamataraÑ nisinno attano 
kÈlaparicchedavasena paÔhamataraÑ uÔÔhÈti, so piÓÉÈya caritvÈ paÔinivatto 
bhattakiccaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ jÈnÈti “dve bhikkh| pacchÈ, ahaÑ 
paÔhamataraÑ Ègato”ti. Atha pattaÑ pidahitvÈ1 ÈsanapaÒÒÈpanÈdÊni katvÈ 
yadi patte paÔivisamattameva2 hoti, nisÊditvÈ bhuÒjati. Yadi atirekaÑ hoti, 
avakkÈrapÈtiyaÑ pakkhipitvÈ pÈtiÑ pidhÈya bhuÒjati. Katabhattakicco 
pattaÑ dhovitvÈ vodakaÑ3 katvÈ thavikÈya osÈpetvÈ pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
attano vasanaÔÔhÈnaÑ pavisati. Dutiyopi ÈgantvÈva jÈnÈti “eko paÔhamaÑ 
Ègato, eko pacchato”ti. So sace patte bhattaÑ pamÈÓameva hoti, bhuÒjati. 
Sace mandaÑ, avakkÈrapÈtito gahetvÈ bhuÒjati. Sace 
______________________________________________________________ 
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atirekaÑ hoti, avakkÈrapÈtiyaÑ pakkhipitvÈ pamÈÓameva bhuÒjitvÈ 
purimatthero viya vasanaÔÔhÈnaÑ pavisati. Tatiyopi ÈgantvÈva jÈnÈti “dve 
paÔhamaÑ ÈgastÈ, ahaÑ pacchato”ti. Sopi dutiyatthero viya bhuÒjitvÈ 
katabhattakicco pattaÑ dhovitvÈ vodakaÑ katvÈ thavikÈya osÈpetvÈ ÈsanÈni 
ukkhipitvÈ paÔisÈmeti, pÈnÊyaghaÔe vÈ paribhojanÊyaghaÔe vÈ avasesaÑ 
udakaÑ chaÉÉetvÈ ghaÔe nikujjitvÈ avakkÈrapÈtiyaÑ sace avasesabhattaÑ 
hoti, taÑ vuttanayena jahitvÈ1 pÈtiÑ dhovitvÈ paÔisÈmeti, bhattaggaÑ 
sammajjati, tato kacavaraÑ chaÉÉetvÈ sammajjaniÑ ukkhipitvÈ upacikÈhi 
muttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ pattacÊvaramÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ pavisati. IdaÑ 
therÈnaÑ bahivihÈre araÒÒe bhattakiccakaraÓaÔÔhÈne bhojanasÈlÈyaÑ 
vattaÑ. IdaÑ sandhÈya “yo pacchÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Yo passatÊti-Èdi pana nesaÑ antovihÈre vattanti veditabbaÑ. Tattha 
vaccaghaÔanti ÈcamanakumbhiÑ. Rittanti rittakaÑ. Tucchanti tasseva 
vevacanaÑ. Avisayhanti ukkhipituÑ asakkuÓeyyaÑ. AtibhÈriyaÑ. 
HatthavikÈrenÈti hatthasaÒÒÈya. Te kira pÈnÊyaghaÔÈdÊsu yaÑkiÒci 
tucchakaÑ gahetvÈ pokkharaÓiÑ gantvÈ anto ca bahi ca dhovitvÈ udakaÑ 
parissÈvetvÈ tÊre ÔhapetvÈ aÒÒaÑ bhikkhuÑ hatthavikÈrena Èmantenti, odissa 
vÈ anodissa vÈ saddaÑ na karonti. KasmÈ odissa saddaÑ na karonti? TaÑ 
bhikkhuÑ saddo bÈdheyyÈti. KasmÈ anodissa saddaÑ na karonti? Anodissa 
sadde dinne “ahaÑ pure ahaÑ pure”ti dvepi nikkhameyyuÑ, tato dvÊhi 
kattabbakamme tatiyassa kammacchedo bhaveyya. SaÑyatapadasaddo pana 
hutvÈ aparassa bhikkhuno divÈÔÔhÈnasantikaÑ gantvÈ tena diÔÔhabhÈvaÑ 
ÒatvÈ hatthasaÒÒaÑ karoti, tÈya saÒÒÈya itaro Ègacchati, tato dve janÈ 
hatthena hatthaÑ saÑsibbantÈ dvÊsu hatthesu ÔhapetvÈ upaÔÔhapenti. TaÑ 
sandhÈyÈha “hatthavikÈrena dutiyaÑ ÈmantetvÈ hatthavila~ghakena 
upaÔÔhapemÈ”ti. 

 PaÒcÈhikaÑ kho panÈti cÈtuddase pannarase aÔÔhamiyanti idaÑ tÈva 
pakatidhammassavanameva, taÑ akhaÓÉaÑ katvÈ paÒcame paÒcame divase 
dve therÈ nÈtivikÈle nhÈyitvÈ Anuruddhattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ gacchanti. 
Tattha tayopi nisÊditvÈ tiÓÓaÑ piÔakÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
paÒhaÑ 
______________________________________________________________ 
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pucchanti, aÒÒamaÒÒaÑ vissajjenti, tesaÑ evaÑ karontÈnaÑyeva aruÓaÑ 
uggacchati. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. EttÈvatÈ therena BhagavatÈ 
appamÈdalakkhaÓaÑ pucchitena pamÈdaÔÔhÈnesuyeva appamÈdalakkhaÓaÑ 
vissajjitaÑ hoti. AÒÒesaÒhi bhikkh|naÑ bhikkhÈcÈraÑ pavisanakÈlo 
nikkhamanakÈlo nivÈsanaparivattanaÑ cÊvarapÈrupanaÑ antogÈme piÓÉÈya 
caraÓaÑ dhammakathanaÑ anumodanaÑ gÈmato nikkhamitvÈ 
bhattakiccakaraÓaÑ pattadhovanaÑ patta-osÈpanaÑ pattacÊvarapaÔisÈmanati 
papaÒcakaraÓaÔÔhÈnÈni etÈni, tasmÈ thero amhÈkaÑ ettakaÑ ÔhÈnaÑ 
muÒcitvÈ pamÈdakÈlo nÈma natthÊti dassento pamÈdaÔÔhÈnesuyeva 
appamÈdalakkhaÓaÑ vissajjesi. 
 
 328. Athassa BhagavÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ paÔhamajjhÈnaÑ pucchanto 
puna atthi pana voti-ÈdimÈha. Tattha uttari manussadhammÈti 
manussadhammato uttari. AlamariyaÒÈÓadassanavisesoti 
ariyabhÈvakaraÓasamattho1 ÒÈÓaviseso. KiÑ hi no siyÈ bhanteti kasmÈ 
bhante nÈdhigato bhavissati, adhigatoyevÈti. YÈva devÈti yÈva eva2. 
 
 329. EvaÑ paÔhamajjhÈnÈdhigame byÈkate dutiyajjhÈnÈdÊni pucchanto 
etassa pana voti-ÈdimÈha. Tattha samatikkamÈyÈti samatikkamatthÈya. 
PaÔippassaddhiyÈti paÔippassaddhatthÈya. SesaÑ sabbattha vuttanayeneva 
veditabbaÑ. PacchimapaÒhe pana lokuttaraÒÈÓadassanavasena adhigataÑ 
nirodhasamÈpattiÑ pucchanto alamariyaÒÈÓadassanavisesoti Èha. Theropi 
pucchÈnur|peneva byÈkÈsi. Tattha yasmÈ vedayitasukhato avedayitasukhaÑ 
santataraÑ paÓÊtataraÑ hoti, tasmÈ aÒÒaÑ phÈsuvihÈraÑ uttaritaraÑ vÈ 
paÓÊtataraÑ vÈ na samanupassÈmÈti Èha. 
 
 330. DhammiyÈ kathÈyÈti sÈmaggirasÈnisaÑsappaÔisaÑyuttÈya 
dhammiyÈ kathÈya. Sabbepi te cat|su saccesu pariniÔÔhitakiccÈ, tena tesaÑ 
paÔivedhatthÈya kiÒci kathetabbaÑ natthi. SÈmaggirasena3 pana ayaÒca 
ayaÒca ÈnisaÑsoti sÈmaggirasÈnisaÑsameva nesaÑ BhagavÈ kathesi. 
BhagavantaÑ anusaÑyÈyitvÈti anugantvÈ. Te kira Bhagavato pattacÊvaraÑ 
gahetvÈ 
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thokaÑ agamaÑsu, atha BhagavÈ vihÈrassa pariveÓapariyantaÑ gatakÈle 
“Èharatha me pattacÊvaraÑ, tumhe idheva tiÔÔhathÈ”ti pakkÈmi. Tato 
paÔinivattitvÈti tato ÔhitaÔÔhÈnato nivattitvÈ. KiÑ nu kho mayaÑ Èyasmatoti 
BhagavantaÑ nissÈya pabbajjÈdÊni adhigantvÈpi attano guÓakathÈya 
aÔÔiyamÈnÈ adhigamappicchatÈya ÈhaÑsu. ImÈsaÒca imÈsaÒcÈti 
paÔhamajjhÈnÈdÊnaÑ lokiyalokuttarÈnaÑ. CetasÈ ceto paricca viditoti ajja 
me Èyasmanto lokiyasamÈpattiyÈ vÊtinÈmesuÑ, ajja lokuttarÈyÈti evaÑ 
cittena cittaÑ paricchinditvÈ viditaÑ. DevatÈpi meti bhante Anuruddha ajja 
ayyo Nandiyatthero, ajja ayyo Kimilatthero imÈya ca imÈya ca samÈpattiyÈ 
vÊtinÈmesÊti evamÈrocesunti attho. PaÒhÈbhipuÔÔhenÈti tampi mayÈ sayaÑ 
viditanti vÈ devatÈhi Èrocitanti vÈ ettakeneva mukhaÑ me sajjanti kathaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ apuÔÔheneva me na kathitaÑ. BhagavatÈ pana 
paÒhÈbhipuÔÔhena paÒhaÑ abhipucchitena satÈ byÈkataÑ, tatra me kiÑ na 
rocathÈti Èha. 
 
 331. DÊghoti “maÓi mÈÓivaro dÊgho, atho serÊsako sahÈ”ti1 evaÑ Ègato 
aÔÔhavÊsatiyÈ yakkhasenÈpatÊnaÑ abbhantaro eko devarÈjÈ. Parajanoti 
tasseva yakkhassa nÈmaÑ. Yena BhagavÈ tenupasa~kamÊti so kira 
VessavaÓena pesito etaÑ ÔhÈnaÑ gacchanto BhagavantaÑ sayaÑ 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ giÒjakÈvasathato Gosi~gasÈlavanassa antare disvÈ 
BhagavÈ attanÈ pattacÊvaraÑ gahetvÈ gosi~gasÈlavane tiÓÓaÑ kulaputtÈnaÑ 
santikaÑ gacchati. Ajja mahatÊ dhammadesanÈ bhavissati. MayÈpi tassÈ 
desanÈya bhÈginÈ bhavitabbanti adissamÈnena2 kÈyena Satthu padÈnupadiko 
gantvÈ avid|re ÔhatvÈ dhammaÑ sutvÈ Satthari gacchantepi na gato, “ime 
therÈ kiÑ karissantÊ”ti dassanatthaÑ pana tattheva Ôhito. Atha te dve there 
AnuruddhattheraÑ paliveÔhente3 disvÈ “ime therÈ BhagavantaÑ nissÈya 
pabbajjÈdayo sabbaguÓe adhigantvÈpi Bhagavatova maccharÈyanti4, na 
sahanti, ativiya nilÊyanti paÔicchÈdenti, na dÈni tesaÑ paÔicchÈdetuÑ 
dassÈmi, pathavito 
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yÈva brahmalokÈ etesaÑ guÓe pakÈsessÈmÊ”ti cintetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami. 

 LÈbhÈ vata bhanteti ye bhante VajjiraÔÔhavÈsino BhagavantaÒca ime ca 
tayo kulaputte passituÑ labhanti, vandituÑ labhanti, deyyadhammaÑ dÈtuÑ 
labhanti, dhammaÑ sotuÑ labhanti, tesaÑ lÈbhÈ bhante VajjÊnanti attho. 
SaddaÑ sutvÈti so kira attano yakkhÈnubhÈvena mahantaÑ saddaÑ katvÈ 
sakalaÑ VajjiraÔÔhaÑ ajjhottharanto taÑ vÈcaÑ nicchÈresi. Tena cassa tesu 
rukkhapabbatÈdÊsu adhivatthÈ bhummÈ devatÈ saddaÑ assosuÑ. TaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “saddaÑ sutvÈ”ti. AnussÈvesunti mahantaÑ saddaÑ sutvÈ 
sÈvesuÑ. Esa nayo sabbattha. YÈva brahmalokÈti yÈva 
AkaniÔÔhabrahmalokÈ. TaÒcepi kulanti “amhÈkaÑ kulato nikkhamitvÈ ime 
kulaputtÈ pabbajitvÈ evaÑ sÊlavanto guÓavanto ÈcÈrasampannÈ 
kalyÈÓadhammÈ”ti evaÑ taÒcepi kulaÑ ete tayo kulaputte pasannacittaÑ 
anussareyyÈti evaÑ sabbattha attho daÔÔhabbo. Iti BhagavÈ 
yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|Äagosi~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. MahÈgosi~gasuttavaÓÓanÈ 

 332. EvaÑ me sutanti MahÈgosi~gasuttaÑ. Tattha 
Gosi~gasÈlavanadÈyeti idaÑ vasanaÔÔhÈnadassanatthaÑ vuttaÑ. AÒÒesu hi 
suttesu “SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme”ti evaÑ 
paÔhamaÑ gocaragÈmaÑ dassetvÈ pacchÈ vasanaÔÔhÈnaÑ dasseti. ImasmiÑ 
pana MahÈgosi~gasutte Bhagavato gocaragÈmo anibaddho, kocideva 
gocaragÈmo bhavissati. TasmÈ vasanaÔÔhÈnameva paridÊpitaÑ. 
AraÒÒanidÈnakaÑ nÈmetaÑ suttanti. SambahulehÊti bahukehi. AbhiÒÒÈtehi 
abhiÒÒÈtehÊti sabbattha vissutehi pÈkaÔehi. Therehi sÈvakehi saddhinti 
pÈtimokkhasaÑvarÈdÊhi thirakÈrakeheva dhammehi samannÈgatattÈ therehi, 
savanante jÈtattÈ sÈvakehi saddhiÑ ekato. IdÈni te 
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there sar|pato dassento ÈyasmatÈ ca SÈriputtenÈti-ÈdimÈha. TatthÈyasmÈ 
SÈriputto attano sÊlÈdÊhi guÓehi BuddhasÈsane abhiÒÒÈto. CakkhumantÈnaÑ 
gaganamajjhe Ôhito s|riyo viya, cando viya, samuddatÊre ÔhitÈnaÑ sÈgaro 
viya ca pÈkaÔo paÒÒato. Na kevalaÒcassa imasmiÑ sutte ÈgataguÓavaseneva 
mahantatÈ veditabbÈ, ito aÒÒesaÑ DhammadÈyÈdasuttaÑ Ana~gaÓasuttaÑ 
SammÈdiÔÔhisuttaÑ SÊhanÈdasuttaÑ rathavinÊtaÑ mahÈhatthipadopamaÑ 
mahÈvedallaÑ CÈtumasuttaÑ1 DÊghanakhaÑ AnupadasuttaÑ 
SevitabbÈsevitabbasuttaÑ Saccavibha~gasuttaÑ piÓÉapÈtapÈrisuddhi 
sampasÈdanÊyaÑ Sa~gÊtisuttaÑ DasuttarasuttaÑ PavÈraÓÈsuttaÑ2 
SusimasuttaÑ TherapaÒhasuttaÑ3 MahÈniddeso PaÔisambhidÈmaggo 
TherasÊhanÈdasuttaÑ abhinikkhamanaÑ etadagganti imesampi suttÈnaÑ 
vasena therassa mahantatÈ veditabbÈ. EtadaggasmiÑ hi “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ mahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ 
SÈriputto”ti4 vuttaÑ. 

 MahÈmoggallÈnopi sÊlÈdiguÓehi ceva imasmiÑ sutte ÈgataguÓehi ca 
thero viya abhiÒÒÈto pÈkaÔo mahÈ. Apicassa AnumÈnasuttaÑ 
C|ÄataÓhÈsa~khayasuttaÑ MÈratajjaniyasuttaÑ pÈsÈdakampanaÑ sakalaÑ 
iddhipÈdasaÑyuttaÑ NandopanandadamanaÑ yamakapÈÔihÈriyakÈle 
devalokagamanaÑ VimÈnavatthu Petavatthu therassa abhinikkhamanaÑ 
etadagganti imesampi vasena mahantabhÈvo veditabbo. EtadaggasmiÑ hi 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ iddhimantÈnaÑ 
yadidaÑ MahÈmoggallÈno”ti4 vuttaÑ. 

 MahÈkassapopi sÊlÈdiguÓehi ceva imasmiÑ sutte ÈgataguÓehi ca thero 
viya abhiÒÒÈto pÈkaÔo mahÈ. Apicassa CÊvaraparivattanasuttaÑ5 
JiÓÓacÊvarasuttaÑ6 candopamaÑ sakalaÑ KassapasaÑyuttaÑ MahÈ-
ariyavaÑsasuttaÑ therassa abhinikkhamanaÑ etadagganti imesampi vasena 
mahantabhÈvo veditabbo. EtadaggasmiÑ hi “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhutavÈdÈnaÑ yadidaÑ MahÈkassapo”ti4 vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VatthupamasuttaÑ (SyÈ), tuvaÔaÑ (Ka) 2. SaÑ 1. 192 piÔÔhe. 
 3. Khu 1. 426 piÔÔhe. 4. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
 5. SaÑ 1. 399 piÔÔhe. 6. SaÑ 1. 418 piÔÔhe. 
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 Anuruddhattheropi sÊlÈdiguÓehi ceva imasmiÑ sutte ÈgataguÓehi ca 
thero viya abhiÒÒÈto pÈkaÔo mahÈ. Apicassa C|Äagosi~gasuttaÑ 
NaÄakapÈnasuttaÑ AnuttariyasuttaÑ UpakkilesasuttaÑ 
AnuruddhasaÑyuttaÑ MahÈpurisavitakkasuttaÑ therassa abhinikkhamanaÑ 
etadagganti imesampi vasena mahantabhÈvo veditabbo. EtadaggasmiÑ hi 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dibbacakkhukÈnaÑ 
yadidaÑ Anuruddho”ti1 vuttaÑ. 

 ŒyasmatÈ ca RevatenÈti ettha pana dve RevatÈ Khadiravaniyarevato ca 
Ka~khÈrevato ca. Tattha Khadiravaniyarevato DhammasenÈpatittherassa 
kaniÔÔhabhÈtiko, na so idha adhippeto. “Akappiyo guÄo, akappiyÈ muggÈ”ti2 
evaÑ ka~khÈbahulo pana thero idha revatoti adhippeto. Sopi sÊlÈdiguÓehi 
ceva imasmiÑ sutte ÈgataguÓehi ca thero viya abhiÒÒÈto pÈkaÔo mahÈ. 
Apicassa abhinikkhamanenapi etadaggenapi mahantabhÈvo veditabbo. 
EtadaggasmiÑ hi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
jhÈyÊnaÑ yadidaÑ Ka~khÈrevato”ti3 vuttaÑ. 

 Œnandattheropi sÊlÈdiguÓehi ceva imasmiÑ sutte ÈgataguÓehi ca thero 
viya abhiÒÒÈto pÈkaÔo mahÈ. Apicassa SekkhasuttaÑ BÈhitikasuttaÑ 
ÈneÒjasappÈyaÑ gopakamoggallÈnaÑ bahudhÈtukaÑ c|ÄasuÒÒataÑ 
mahÈsuÒÒataÑ AcchariyabbhutasuttaÑ bhaddekarattaÑ mahÈnidÈnaÑ 
mahÈparinibbÈnaÑ SubhasuttaÑ C|ÄaniyalokadhÈtusuttaÑ 
abhinikkhamanaÑ etadagganti imesampi vasena mahantabhÈvo veditabbo. 
EtadaggasmiÑ hi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
bahussutÈnaÑ yadidaÑ Œnando”ti4 vuttaÑ. 

 AÒÒehi ca abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehÊti na kevalaÒca eteheva, aÒÒehi ca 
mahÈguÓatÈya pÈkaÔehi abhiÒÒÈtehi bah|hi therehi sÈvakehi saddhiÑ 
BhagavÈ Gosi~gasÈlavanadÈye viharatÊti attho. ŒyasmÈ hi SÈriputto sayaÑ 
mahÈpaÒÒo aÒÒepi bah| mahÈpaÒÒe bhikkh| gahetvÈ tadÈ DasabalaÑ 
parivÈretvÈ vihÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 2. Vi 3. 303 piÔÔhe. 
 3. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 4. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 
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ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno sayaÑ iddhimÈ, ÈyasmÈ MahÈkassapo sayaÑ 
dhutavÈdo, ÈyasmÈ Anuruddho sayaÑ dibbacakkhuko, ÈyasmÈ Revato 
sayaÑ jhÈnÈbhirato, ÈyasmÈ Œnando sayaÑ bahussuto aÒÒepi bah| 
bahussute bhikkh| gahetvÈ tadÈ DasabalaÑ parivÈretvÈ vihÈsi, evaÑ tadÈ 
ete ca aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ mahÈtherÈ tiÑsasahassamattÈ bhikkh| DasabalaÑ 
parivÈretvÈ vihariÑs|ti veditabbÈ. 

 PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti phalasamÈpattivivekato vuÔÔhito. YenÈyasmÈ 
MahÈkassapo tenupasa~kamÊti thero kira paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
pacchimalokadhÈtuÑ olokento vanante kÊÄantassa mattakhattiyassa kaÓÓato 
patamÈnaÑ kuÓÉalaÑ viya, saÑharitvÈ samugge pakkhipamÈnaÑ 
rattakambalaÑ viya, maÓinÈgadantato patamÈnaÑ satasahassagghanikaÑ 
suvaÓÓapÈtiÑ viya ca atthaÑ gacchamÈnaÑ paripuÓÓapaÓÓÈsayojanaÑ 
s|riyamaÓÉalaÑ addasa. TadanantaraÑ pÈcÊnalokadhÈtuÑ olokento 
nemiyaÑ gahetvÈ parivattayamÈnaÑ rajatacakkaÑ viya, rajatak|Ôato 
nikkhamantaÑ khÊradhÈrÈmaÓÉaÑ1 viya, sapakkhe papphoÔetvÈ gaganatale 
pakkhandamÈnaÑ setahaÑsaÑ viya ca meghavaÓÓÈya samuddakucchito 
uggantvÈ pÈcÊnacakkavÈÄapabbatamatthake sasalakkhaÓappaÔimaÓÉitaÑ 
ek|napaÓÓÈsayojanaÑ candamaÓÉalaÑ addasa. Tato SÈlavanaÑ olokesi. 
TasmiÑ hi samaye sÈlarukkhÈ m|lato paÔÔhÈya yÈva aggÈ sabbapÈliphullÈ 
duk|lapÈrutÈ viya, muttÈkalÈpavinaddhÈ viya ca virociÑsu. Bh|mitalaÑ 
pupphasantharap|jÈya paÔimaÓÉitaÑ viya, tattha tattha nipatantena 
pupphareÓunÈ lÈkhÈrasena siÒcamÈnaÑ viya ca ahosi. 
BhamaramadhukaragaÓÈ kusumareÓumadamattÈ upagÈyamÈnÈ viya 
vanantaresu vicaranti. TadÈ ca uposathadivasova hoti. Atha thero “kÈya nu 
kho ajja ratiyÈ vÊtinÈmessÈmÊ”ti cintesi, ariyasÈvakÈ ca nÈma 
piyadhammassavanÈ honti. Athassa etadahosi “ajja mayhaÑ jeÔÔhabhÈtikassa 
DhammasenÈpatittherassa santikaÑ gantvÈ dhammaratiyÈ vÊtinÈmessÈmÊ”ti. 
Gacchanto pana ekakova agantvÈ “mayhaÑ piyasahÈyaÑ 
MahÈkassapattheraÑ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti nisinnaÔÔhÈnato vuÔÔhÈya 
cammakhaÓÉaÑ papphoÔetvÈ yenÈyasmÈ MahÈkassapo tenupasa~kami. 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊradhÈrÈmaÓÉalaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 EvamÈvusoti kho ÈyasmÈ MahÈkassapoti theropi yasmÈ 
piyadhammassavanova ariyasÈvako, tasmÈ tassa vacanaÑ sutvÈ gacchÈvuso 
tvaÑ, mayhaÑ sÊsaÑ vÈ rujjati piÔÔhi vÈti kiÒci lesÈpadesaÑ akatvÈ 
tuÔÔhahadayova “evamÈvuso”ti-ÈdimÈha. PaÔissutvÈ ca nisinnaÔÔhÈnato 
vuÔÔhÈya cammakhaÓÉaÑ papphoÔetvÈ MahÈmoggallÈnaÑ anubandhi. 
TasmiÑ samaye dve mahÈtherÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhitÈni dve candamaÓÉalÈni viya, 
tasmiÑ samaye dve mahÈtherÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhitÈni dve candamaÓÉalÈni viya, 
dve s|riyamaÓÉalÈni viya, dve ChaddantanÈgarÈjÈno viya, dve sÊhÈ viya, 
dve byagghÈ viya ca virociÑsu. Anuruddhattheropi tasmiÑ samaye 
divÈÔÔhÈne nisinno dve mahÈthere SÈriputtattherassa santikaÑ gacchante 
disvÈ pacchimalokadhÈtuÑ olokento s|riyaÑ vanantaÑ pavisantaÑ viya, 
pÈcÊnalokadhÈtuÑ olokento candaÑ vanantato uggacchantaÑ viya, 
SÈlavanaÑ olokento sabbapÈliphullameva SÈlavanaÒca disvÈ ajja 
uposathadivaso, ime ca me jeÔÔhabhÈtikÈ DhammasenÈpatissa santikaÑ 
gacchanti, mahantena dhammassavanena bhavitabbaÑ, ahampi 
dhammassavanassa bhÈgÊ bhavissÈmÊti nisinnaÔÔhÈnato vuÔÔhÈya 
cammakhaÓÉaÑ papphoÔetvÈ mahÈtherÈnaÑ padÈnupadiko hutvÈ nikkhami. 
Tena vuttaÑ “atha kho ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno ÈyasmÈ ca 
MahÈkassapo ÈyasmÈ ca Anuruddho yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kamiÑs|”ti. Upasa~kamiÑs|ti paÔipÈÔiyÈ ÔhitÈ tayo candÈ viya, 
s|riyÈ viya, sÊhÈ viya ca virocamÈnÈ upasa~kamiÑsu. 
 
 333. EvaÑ upasa~kamante pana te mahÈthere ÈyasmÈ Œnando attano 
divÈÔÔhÈne nisinnoyeva disvÈ “ajja mahantaÑ dhammassavanaÑ bhavissati, 
mayÈpi tassa bhÈginÈ bhavitabbaÑ, na kho pana ekakova gamissÈmi, 
mayhaÑ piyasahÈyampi RevatattheraÑ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti sabbaÑ 
MahÈmoggallÈnassa MahÈkassapassa Anuruddhassa upasa~kamane 
vuttanayeneva vitthÈrato veditabbaÑ. Iti te dve janÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhitÈ dve 
candÈ viya, s|riyÈ viya, sÊhÈ viya ca virocamÈnÈ upasa~kamiÑsu. Tena 
vuttaÑ “addasÈ kho ÈyasmÈ SÈriputto”ti-Èdi. DisvÈna ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavocÈti d|ratova disvÈ anukkamena kathÈ-upacÈraÑ 
sampattaÑ etaÑ “etu kho ÈyasmÈ”ti-ÈdivacanaÑ avoca. RamaÓÊyaÑ Èvusoti 
ettha duvidhaÑ rÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ 
puggalarÈmaÓeyyakaÒca. Tattha vanaÑ nÈma 
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nÈgasalaÄasÈlacampakÈdÊhi saÒchannaÑ hoti bahalacchÈyaÑ 
pupphaphal|pagaÑ vividharukkhaÑ udakasampannaÑ gÈmato nissaÔaÑ, 
idaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ nÈma. YaÑ sandhÈya vuttaÑ– 

   “RamaÓÊyÈni araÒÒÈni, yattha na ramatÊ jano. 
   VÊtarÈgÈ ramissanti, na te kÈmagavesino”ti1. 

 VanaÑ pana sacepi ujja~gale2 hoti nirudakaÑ viralacchÈyaÑ 
kaÓÔakasamÈkiÓÓaÑ, BuddhÈdayopettha ariyÈ viharanti, idaÑ 
puggalarÈmaÓeyyakaÑ nÈma. YaÑ sandhÈya vuttaÑ– 

   “GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale. 
   Yattha arahanto viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakan”ti3. 

 Idha pana taÑ duvidhampi labbhati. TadÈ hi Gosi~gasÈlavanaÑ 
sabbapÈliphullaÑ hoti kusumagandhasugandhaÑ, sadevake cettha loke 
aggapuggalo SammÈsambuddho tiÑsasahassamattehi abhiÒÒÈtabhikkh|hi 
saddhiÑ viharati. TaÑ sandhÈya vuttaÑ “ramaÓÊyaÑ Èvuso Œnanda 
Gosi~gasÈlavanan”ti. 

 DosinÈti dosÈpagatÈ, abbhaÑ mahikÈ dh|mo rajo rÈh|ti imehi paÒcahi 
upakkilesehi virahitÈti vuttaÑ hoti. SabbapÈliphullÈti sabbattha pÈliphullÈ, 
m|lato paÔÔhÈya yÈva aggÈ apupphitaÔÔhÈnaÑ nÈma natthi. DibbÈ maÒÒe 
gandhÈ sampavantÊti dibbÈ 
mandÈrapupphakoviÄÈrapÈricchattakacandanacuÓÓagandhÈ viya samantÈ 
pavÈyanti, SakkasuyÈmasantusitanimmÈnaratiparanimmitamahÈbrahmÈnaÑ 
otiÓÓaÔÔhÈnaÑ viya vÈyantÊti vuttaÑ hoti. 

 KathaÑr|pena Èvuso ŒnandÈti Œnandatthero tesaÑ paÒcannaÑ 
therÈnaÑ saÑghanavakova. KasmÈ thero taÑyeva paÔhamaÑ pucchatÊti? 
MamÈyitattÈ. Te hi dve therÈ aÒÒamaÒÒaÑ mamÈyiÑsu, SÈriputtatthero 
“mayÈ kattabbaÑ Satthu upaÔÔhÈnaÑ karotÊ”ti ŒnandattheraÑ mamÈyi. 
Œnandatthero Bhagavato sÈvakÈnaÑ aggoti SÈriputtattheraÑ mamÈyi, 
kuladÈrake pabbÈjetvÈ SÈriputtattherassa santike upajjhaÑ gaÓhÈpesi. 
SÈriputtattheropi tatheva akÈsi. EvaÑ ekamekena attano 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 28 piÔÔhe. 2. Ujja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 3. Khu 1. 27 piÔÔhe. 
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pattacÊvaraÑ datvÈ pabbÈjetvÈ upajjhaÑ gaÓhÈpitÈni paÒca bhikkhusatÈni 
ahesuÑ. ŒyasmÈ Œnando paÓÊtÈni cÊvarÈdÊnipi labhitvÈ therasseva deti. 

 Eko kira brÈhmaÓo cintesi “Buddharatanassa ca saÑgharatanassa ca 
p|jÈ paÒÒÈyati, kathaÑ nu kho dhammaratanaÑ p|jitaÑ nÈma hotÊ”ti, so 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ pucchi. BhagavÈ Èha “sacesi 
brÈhmaÓa dhammaratanaÑ p|jitukÈmo, ekaÑ bahussutaÑ p|jehÊ”ti, 
bahussutaÑ bhante ÈcikkhathÈti. BhikkhusaÑghaÑ pucchÈti. So 
bhikkhusaÑghaÑ upasa~kamitvÈ bahussutaÑ bhante ÈcikkhathÈti Èha. 
Œnandatthero brÈhmaÓÈti. BrÈhmaÓo theraÑ sahassagghanikena cÊvarena 
p|jesi. Thero taÑ gahetvÈ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. BhagavÈ “kuto 
Œnanda laddhan”ti Èha. Ekena bhante brÈhmaÓena dinnaÑ, idaÑ panÈhaÑ 
Èyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmoti. Dehi ŒnandÈti. CÈrikaÑ pakkanto 
bhanteti. ŒgatakÈle dehÊti. SikkhÈpadaÑ bhante paÒÒattanti. KadÈ pana 
SÈriputto ÈgamissatÊti. DasÈhamattena bhanteti. “AnujÈnÈmi Œnanda 
dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ nikkhipitun”ti1 sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi. 
SÈriputtattheropi tatheva yaÑkiÒci manÈpaÑ labhati2, taÑ Œnandattherassa 
deti. EvaÑ te therÈ aÒÒamaÒÒaÑ mamÈyiÑsu, iti mamÈyitattÈ paÔhamaÑ 
pucchi. 

 Apica anumatipucchÈ nÈmesÈ khuddakato paÔÔhÈya pucchitabbÈ hoti. 
TasmÈ thero cintesi “ahaÑ paÔhamaÑ ŒnandaÑ pucchissÈmi, Œnando 
attano paÔibhÈnaÑ byÈkarissati, tato RevataÑ, AnuruddhaÑ, 
MahÈkassapaÑ, MahÈmoggallÈnaÑ pucchissÈmi, MahÈmoggallÈno attano 
paÔibhÈnaÑ byÈkarissati, tato paÒcapi therÈ maÑ pucchissanti, ahampi 
attano paÔibhÈnaÑ byÈkarissÈmÊ”ti. EttÈvatÈpi ayaÑ dhammadesanÈ 
sikhÈppattÈ vepullappattÈ na bhavissati, atha mayaÑ sabbepi DasabalaÑ 
upasa~kamitvÈ pucchissÈma, SatthÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓena byÈkarissati. 
EttÈvatÈ ayaÑ dhammadesanÈ sikhÈPpattÈ vepullappattÈ bhavissati. YathÈ hi 
janapadamhi uppanno aÔÔo3 gÈmabhojakaÑ pÈpuÓÈti, tasmiÑ nicchituÑ 
asakkonte janapadabhojakaÑ pÈpuÓÈti, tasmiÑ asakkonte mahÈvinicchaya-
amaccaÑ, tasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 295; Vi 3. 403 piÔÔhesu. 2. LabhitvÈ (SyÈ, Ka)  
 3. AÔÔe uppanne (SyÈ, Ka) 
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asakkonte senÈpatiÑ, tasmiÑ asakkonte uparÈjaÑ, tasmiÑ vinicchituÑ 
asakkonte rÈjÈnaÑ pÈpuÓÈti, raÒÒÈ vinicchitakÈlato paÔÔhÈya aÔÔo 
aparÈparaÑ na saÒcarati, rÈjavacaneneva chijjati. EvamevaÑ ahaÑ hi 
paÔhamaÑ ŒnandaÑ pucchissÈmi -pa- atha mayaÑ sabbepi DasabalaÑ 
upasa~kamitvÈ pucchissÈma, SatthÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓena byÈkarissati. 
EttÈvatÈ ayaÑ dhammadesanÈ sikhÈppattÈ vepullappattÈ bhavissati, evaÑ 
anumatipucchaÑ pucchanto thero paÔhamaÑ ŒnandattheraÑ pucchi. 

 Bahussuto hotÊti bahu assa sutaÑ hoti, nava~gaÑ SatthusÈsanaÑ PÈÄi-
anusandhipubbÈparavasena uggahitaÑ hotÊti attho. Sutadharoti sutassa 
ÈdhÈrabh|to. Yassa hi ito gahitaÑ ito palÈyati, chiddaghaÔe udakaÑ viya na 
tiÔÔhati, parisamajjhe ekaÑ suttaÑ vÈ jÈtakaÑ vÈ kathetuÑ vÈ vÈcetuÑ vÈ na 
sakkoti, ayaÑ na sutadharo nÈma. Yassa pana uggahitaÑ BuddhavacanaÑ 
uggahitakÈlasadisameva hoti, dasapi vÊsatipi vassÈni sajjhÈyaÑ akarontassa 
na nassati, ayaÑ sutadharo nÈma. Sutasannicayoti sutassa sannicayabh|to. 
YathÈ hi sutaÑ hadayamaÒj|sÈya sannicitaÑ1 silÈyaÑ lekhÈ viya, 
suvaÓÓaghaÔe pakkhittasÊhavasÈ viya ca ajjhosÈya tiÔÔhati2, ayaÑ 
sutasannicayo nÈma. DhÈtÈti3 ÔhitÈ paguÓÈ4. Ekaccassa hi uggahitaÑ 
BuddhavacanaÑ dhÈtaÑ paguÓaÑ niccalitaÑ5 na hoti, asukasuttaÑ va 
jÈtakaÑ vÈ kathehÊti vutte sajjhÈyitvÈ saÑsanditvÈ samanuggÈhitvÈ 
jÈnissÈmÊti vadati. Ekaccassa dhÈtaÑ paguÓaÑ bhava~gasotasadisaÑ hoti, 
asukasuttaÑ vÈ jÈtakaÑ vÈ kathehÊti vutte uddharitvÈ tameva katheti. TaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “dhÈtÈ”ti. 

 VacasÈ paricitÈti suttadasakavaggadasakapaÓÓÈsadasakÈnaÑ vasena 
vÈcÈya sajjhÈyitÈ. ManÈsÈnupekkhitÈti cittena anupekkhitÈ, yassa vÈcÈya 
sajjhÈyitaÑ BuddhavacanaÑ manasÈ cintentassa tattha tattha pÈkaÔaÑ hoti. 
MahÈdÊpaÑ jÈletvÈ Ôhitassa r|pagataÑ viya paÒÒÈyati. TaÑ sandhÈya 
vuttaÑ “vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ”ti. DiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti 
atthato ca kÈraÓato ca paÒÒÈya suppaÔividdhÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SannicitaÑ viya (SyÈ, Ka) 2. PakkhittasÊhavasÈ viya ca tiÔÔhati (SÊ, SyÈ) 
 3. DhatÈti (SÊ, SyÈ) 4. DhatÈ paguÓÈ (SÊ), thitÈ dhatÈ paguÓÈ (SyÈ) 
 5. NiccalikaÑ (SÊ) 
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ParimaÓÉalehi padabyaÒjanehÊti ettha padameva atthassa byaÒjanato 
padabyaÒjanaÑ, taÑ akkharapÈrip|riÑ katvÈ dasavidhabyaÒjanabuddhiyo 
aparihÈpetvÈ vuttaÑ parimaÓÉalaÑ nÈma hoti, evar|pehi padabyaÒjanehÊti 
attho. Apica yo bhikkhu parisati1 dhammaÑ desento suttaÑ vÈ jÈtakaÑ vÈ 
nikkhipitvÈ aÒÒaÑ upÈrambhakaraÑ suttaÑ Èharati, tassa upamaÑ katheti, 
tadatthaÑ ohÈreti, evaÑ idaÑ gahetvÈ ettha khipanto2 ekapasseneva 
pariharanto kÈlaÑ ÒatvÈ vuÔÔhahati. NikkhittasuttaÑ pana 
nikkhattamattameva hoti, tassa kathÈ aparimaÓÉalÈ nÈma hoti. Yo pana 
suttaÑ vÈ jÈtakaÑ vÈ nikkhipitvÈ bahi ekapadampi agantvÈ PÈÄiyÈ 
anusandhiÒca pubbÈparaÒca amakkhento Ècariyehi dinnanaye ÔhatvÈ 
tulikÈya paricchindanto viya, gambhÊramÈtikÈya udakaÑ pesento viya, 
padaÑ koÔÔento sindhavÈjÈnÊyo viya gacchati, tassa kathÈ parimaÓÉalÈ nÈma 
hoti. Evar|piÑ3 kathaÑ sandhÈya “parimaÓÉalehi padabyaÒjanehÊ”ti vuttaÑ. 

 AnuppabandhehÊti4 ettha yo bhikkhu dhammaÑ kathento suttaÑ vÈ 
jÈtakaÑ vÈ ÈrabhitvÈ ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya turitaturito araÓiÑ manthento 
viya, uÓhakhÈdanÊyaÑ khÈdanto viya, PÈÄiyÈ anusandhipubbÈparesu gahitaÑ 
gahitameva aggahitaÑ aggahitameva ca katvÈ purÈÓapaÓÓantaresu 
caramÈnaÑ godhaÑ uÔÔhapento viya tattha tattha paharanto osÈpento5 ohÈya 
gacchati. Yopi dhammaÑ kathento kÈlena sÊghaÑ kÈlena dandhaÑ6 kÈlena 
mahÈsaddaÑ kÈlena khuddakasaddaÑ karoti. YathÈ petaggi kÈlena jalati, 
kÈlena nibbÈyati, evameva idha petaggidhammakathiko7 nÈma hoti, 
parisÈya uÔÔhÈtukÈmÈya punappunaÑ Èrabhati. Yopi kathento tattha tattha 
vitthÈyati, nitthunanto kandanto viya katheti, imesaÑ sabbesampi kathÈ 
appabandhÈ8 nÈma hoti. Yo pana suttaÑ ÈrabhitvÈ Ècariyehi dinnanaye Ôhito 
acchinnadhÈraÑ katvÈ nadÊsotaÑ9 viya pavatteti, ÈkÈsaga~gato 
bhassamÈnaÑ udakaÑ viya nirantaraÑ kathaÑ pavatteti, tassa kathÈ 
anuppabandhÈ10 hoti. TaÑ sandhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. ParisatiÑ (SÊ) 2. Nikkhipento (SyÈ, Ka) 3. Evar|paÑ (SyÈ, Ka) 
 4. AppabaddhehÊti (SÊ) 5. OsÈpetvÈ (SÊ) 6. MandaÑ (SÊ) 
 7. Petadhammakathiko (SÊ) 8. PabaddhÈ (SÊ) 9. NadÊsoto (SyÈ, Ka) 
 10. AppabaddhÈ (SÊ) 

 



156 MajjhimanikÈya 

vuttaÑ “anuppabandhehÊ”ti. AnusayasamugghÈtÈyÈti sattannaÑ anusayÈnaÑ 
samugghÈtatthÈya. Evar|penÈti evar|pena bahussutena bhikkhunÈ 
tathÈr|peneva bhikkhusatena bhikkhusahassena vÈ saÑghÈÔikaÓÓena vÈ 
saÑghÈÔikaÓÓaÑ, palla~kena vÈ palla~kaÑ Èhacca nisinnena 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyya. IminÈ nayena sabbavÈresu attho veditabbo. 
 
 334. PaÔisallÈnaÑ assa ÈrÈmoti paÔisallÈnÈrÈmo. PaÔisallÈne ratoti 
paÔisallÈnarato. 
 
 335. SahassaÑ lokÈnanti sahassaÑ lokadhÈt|naÑ. EttakaÑ hi therassa 
dhuvasevanaÑ1 ÈvajjanapaÔibaddhaÑ, Èka~khamÈno pana thero anekÈnipi 
cakkavÈÄasahassÈni voloketiyeva. UparipÈsÈdavaragatoti sattabh|makassa 
vÈ navabh|makassa vÈ pÈsÈdavarassa upari gato. SahassaÑ 
nemimaÓÉalÈnaÑ volokeyyÈti pÈsÈdapariveÓe nÈbhiyÈ patiÔÔhitÈnaÑ 
nemivaÔÔiyÈ nemivaÔÔiÑ Èhacca ÔhitÈnaÑ nemimaÓÉalÈnaÑ sahassaÑ 
vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ olokeyya, tassa nÈbhiyopi pÈkaÔÈ honti, arÈpi 
arantarÈnipi nemiyopi. Evameva kho Èvusoti Èvuso evaÑ ayampi 
dibbacakkhuko bhikkhu dibbena cakkhunÈ atikkantamÈnusakena sahassaÑ 
lokÈnaÑ voloketi. Tassa pÈsÈde Ôhitapurisassa cakkanÈbhiyo viya 
cakkavÈÄasahasse SinerusahassaÑ pÈkaÔaÑ hoti. ArÈ viya dÊpÈ pÈkaÔÈ honti. 
ArantarÈni viya dÊpaÔÔhitamanussÈ pÈkaÔÈ honti. Nemiyo viya 
cakkavÈÄapabbatÈ pÈkaÔÈ honti. 
 
 336. ŒraÒÒikoti samÈdiÓÓa-araÒÒadhuta~go. Sesapadesupi eseva nayo. 
 
 337. No ca saÑsÈdentÊti na osÈdenti2. SahetukaÒhi sakÈraÓaÑ katvÈ 
paÒhaÑ pucchituÑ vissajjitumpi asakkonto saÑsÈdeti3 nÈma, evaÑ na 
karontÊti attho. PavattinÊ hotÊti nadÊsotodakaÑ viya pavattati. 
______________________________________________________________ 
 1. DhuvÈsevanaÑ (SÊ), dhurasevanaÑ (SyÈ) 
 2. No ca saÑsÈrentÊti na osÈrenti (Ka) 3. SaÑsÈreti (Ka) 
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 338. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈti yÈya lokiyÈya vihÈrasamÈpattiyÈ, yÈya 
lokuttarÈya vihÈrasamÈpattiyÈ. 
 
 339. SÈdhu sÈdhu SÈriputtÈti ayaÑ sÈdhukÈro Œnandattherassa dinno. 
SÈriputtattherena pana saddhiÑ BhagavÈ Èlapati. Esa nayo sabbattha. YathÈ 
taÑ ŒnandovÈti yathÈ Œnandova sammÈ byÈkaraÓamÈno byÈkareyya, evaÑ 
byÈkataÑ Œnandena attano anucchavikameva ajjhÈsayÈnur|pameva 
byÈkatanti attho. Œnandatthero hi attanÈpi bahussuto, ajjhÈsayopissa evaÑ 
hoti “aho vata sÈsane sabrahmacÈrÊ bahussutÈ bhaveyyun”ti. KasmÈ? 
Bahussutassa hi kappiyÈkappiyaÑ sÈvajjÈnavajjaÑ garukalahukaÑ 
satekicchÈtekicchaÑ pÈkaÔaÑ hoti. Bahussuto uggahitabuddhavacanaÑ 
ÈvajjitvÈ imasmiÑ ÔhÈne sÊlaÑ kathitaÑ, imasmiÑ samÈdhi, imasmiÑ 
vipassanÈ, imasmiÑ maggaphalanibbÈnÈnÊti sÊlassa ÈgataÔÔhÈne sÊlaÑ 
p|retvÈ samÈdhissa ÈgataÔÔhÈne samÈdhiÑ p|retvÈ vipassanÈya ÈgataÔÔhÈne 
vipassanÈgabbhaÑ gaÓhÈpetvÈ maggaÑ bhÈvetvÈ phalaÑ sacchikaroti. 
TasmÈ therassa evaÑ ajjhÈsayo hoti “aho vata sabrahmacÈrÊ ekaÑ vÈ dve vÈ 
tayo vÈ cattÈro vÈ paÒca vÈ nikÈye uggahetvÈ ÈvajjantÈ sÊlÈdÊnaÑ 
ÈgataÔÔhÈnesu sÊlÈdÊni parip|retvÈ anukkamena maggaphalanibbÈnÈni 
sacchikareyy|n”ti. SesavÈresupi eseva nayo. 
 
 340. ŒyasmÈ hi Revato jhÈnajjhÈsayo jhÈnÈbhirato, tasmÈssa1 evaÑ 
hoti “aho vata sabrahmacÈrÊ ekikÈ nisÊditvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ aÔÔha 
samÈpattiyo nibbattetvÈ jhÈnapadaÔÔhÈnaÑ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
lokuttaradhammaÑ sacchikareyy|n”ti. TasmÈ evaÑ byÈkÈsi. 
 
 341. ŒyasmÈ Anuruddho dibbacakkhuko, tassa2 evaÑ hoti “aho vata 
sabrahmacÈrÊ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ dibbena cakkhunÈ anekesu 
cakkavÈÄasahassesu cavamÈne ca upapajjamÈne ca satte disvÈ vaÔÔabhayena 
cittaÑ saÑvejetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ lokuttaradhammaÑ 
sacchikareyy|n”ti. TasmÈ evaÑ byÈkÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (SÊ), tasmÈ tassa (SyÈ), tasmÈ sÈ (Ka) 2. TasmÈssa (?) 
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 342. ŒyasmÈ MahÈkassapo dhutavÈdo, tassa evaÑ hoti “aho vata 
sabrahmacÈrÊ dhutavÈdÈ hutvÈ dhuta~gÈnubhÈvena paccayataÓhaÑ1 
milÈpetvÈ aparepi nÈnappakÈre kilese dhunitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
lokuttaradhammaÑ sacchikareyyun”ti. TasmÈ evaÑ byÈkÈsi. 
 
 343. ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno samÈdhipÈramiyÈ matthakaÑ patto, 
sukhumaÑ pana cittantaraÑ khandhntaraÑ dhÈtvantaraÑ ÈyatanantaraÑ 
jhÈnokkantikaÑ ÈrammaÓokkantikaÑ a~gavavatthÈnaÑ 
ÈrammaÓavavatthÈnaÑ a~gasa~kanti ÈramaÓasa~kanti2 ekatovaÉÉhanaÑ 
ubhatovaÉÉhananti Èbhidhammikadhammakathikasseva pÈkaÔaÑ. 
AnÈbhidhammiko hi dhammaÑ kathento “ayaÑ sakavÈdo ayaÑ paravÈdo”ti 
na jÈnÈti. SakavÈdaÑ dÊpessÈmÊti paravÈdaÑ dÊpeti paravÈdaÑ dÊpessÈmÊti 
sakavÈdaÑ dÊpeti, dhammantaraÑ visaÑvÈdeti. Œbhidhammiko sakavÈdaÑ 
sakavÈdaniyÈmeneva paravÈdaÑ paravÈdaniyÈmeneva dÊpeti, 
dhammantaraÑ na visaÑvÈdeti, tasmÈ therassa evaÑ hoti “aho vata 
sabrahmacÈrÊ ÈbhidhammikÈ hutvÈ sukhumesu ÔhÈnesu ÒÈÓaÑ otÈretvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ lokuttaradhammaÑ sacchikareyy|n”ti. TasmÈ evaÑ 
byÈkÈsi. 
 
 344. ŒyasmÈ SÈriputto paÒÒÈpÈramiyÈ matthakaÑ patto, paÒÒavÈyeva 
ca cittaÑ attano vase vattetuÑ sakkoti, na duppaÒÒo. DuppaÒÒo hi 
uppannassa cittassa vase vattetvÈ ito cito ca vipphanditvÈpi katipÈheneva 
gihibhÈvaÑ patvÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓÈti, tasmÈ therassa evaÑ hoti “aho 
vata sabrahmacÈrÊ acittavasikÈ hutvÈ cittaÑ attano vase vattetvÈ3 sabbÈnassa 
visevitavipphanditÈni bhaÒjitvÈ Êsakampi bahi nikkhamituÑ adentÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ lokuttaradhammaÑ sacchikareyy|n”ti. TasmÈ evaÑ 
byÈkÈsi. 
 
 345. SabbesaÑ vo SÈriputta subhÈsitaÑ pariyÈyenÈti SÈriputta yasmÈ 
SaÑghÈrÈmassa nÈma bahussutabhikkh|hipi sobhanakÈraÓaÑ atthi, 
jhÈnÈbhiratehipi, dibbacakkhukehipi, dhutavÈdehipi, Èbhidhammikehipi, 
acittavasikehipi sobhanakÈraÓaÑ atthi. TasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SappaccayataÓhaÑ (SyÈ, Ka) 2. A~gasa~kantaÑ ÈrammaÓasa~kantaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. ®hapetvÈ (Ka) 
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sabbesaÑ vo subhÈsitaÑ pariyÈyena, tena tena kÈraÓena subhÈsitameva, no 
dubbhÈsitaÑ. Apica mamapi suÓÈthÈti apica mamapi vacanaÑ suÓÈtha. Na 
tÈvÈhaÑ imaÑ palla~kaÑ bhindissÈmÊti na tÈva ahaÑ imaÑ 
catura~gavÊriyaÑ adhiÔÔhÈya ÈbhujitaÑ palla~kaÑ bhindissÈmi, na 
mocessÈmÊti attho. IdaÑ kira BhagavÈ paripÈkagate ÒÈÓe1 rajjasiriÑ pahÈya 
katÈbhinikkhamano anupubbena BodhimaÓÉaÑ Èruyha catura~gavÊriyaÑ 
adhiÔÔhÈya AparÈjitapalla~kaÑ ÈbhujitvÈ daÄhasamÈdÈno hutvÈ nisinno 
tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ matthakaÑ bhinditvÈ pacc|sasamaye 
dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdento sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhi, taÑ attano 
MahÈbodhipalla~kaÑ sandhÈya evamÈha. Apica pacchimaÑ janataÑ 
anukampamÈnopi paÔipattisÈraÑ puthujjanakalyÈÓakaÑ dassento evamÈha. 
Passati hi BhagavÈ “anÈgate evaÑ ajjhÈsayÈ kulaputtÈ iti paÔisaÒcikkhissanti 
‘BhagavÈ MahÈgosi~gasuttaÑ kathento idha SÈriputta bhikkhu 
pacchÈbhattaÑ -pa- evar|pena kho SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ 
sobheyyÈti Èha, mayaÑ Bhagavato ajjhÈsayaÑ gaÓhissÈmÈ’ti pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkantÈ catura~gavÊriyaÑ adhiÔÔhÈya daÄhasamÈdÈnÈ hutvÈ 
‘arahattaÑ appatvÈ imaÑ palla~kaÑ na bhindissÈmÈ’ti samaÓadhammaÑ 
kÈtabbaÑ maÒÒissanti, te evaÑ paÔipannÈ katipÈheneva jÈtijarÈmaraÓassa 
antaÑ karissantÊ”ti, imaÑ pacchimaÑ janataÑ anukampamÈno 
paÔipattisÈraÑ puthujjanakalyÈÓakaÑ dassento evamÈha. Evar|pena kho 
SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti SÈriputta evar|pena 
bhikkhunÈ nippariyÈyeneva Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti 
yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈgosi~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. MahÈgopÈlakasuttavaÓÓanÈ 

 346. EvaÑ me sutanti MahÈgopÈlakasuttaÑ. Tattha tisso kathÈ 
ekanÈÄikÈ, caturassÈ, nisinnavattikÈti. Tattha PÈÄiÑ vatvÈ ekekapadassa 
atthakathanaÑ ekanÈÄikÈ nÈma. ApaÓÉitaÑ gopÈlakaÑ dassetvÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. ParipÈkakatena ÒÈÓena (SyÈ, Ka) 
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apaÓÉitaÑ bhikkhuÑ dassetvÈ, paÓÉitaÑ gopÈlakaÑ dassetvÈ, paÓÉitaÑ 
bhikkhuÑ dassetvÈti catukkaÑ bandhitvÈ kathanaÑ caturassÈ nÈma. 
ApaÓÉitaÑ gopÈlakaÑ dassetvÈ pariyosÈnagamanaÑ, apaÓÉitaÑ bhikkhuÑ 
dassetvÈ pariyosÈnagamanaÑ, paÓÉitaÑ gopÈlakaÑ dassetvÈ 
pariyosÈnagamanaÑ, paÓÉitaÑ bhikkhuÑ dassetvÈ pariyosÈnagamananti 
ayaÑ nisinnavattikÈ nÈma. AyaÑ idha sabbÈcariyÈnaÑ ÈciÓÓÈ. 

 EkÈdasahi bhikkhave a~gehÊti ekÈdasahi aguÓakoÔÔhÈsehi. GogaÓanti 
gomaÓÉalaÑ. Pariharitunti pariggahetvÈ vicarituÑ. PhÈtiÑ kÈtunti vaÉÉhiÑ 
ÈpÈdetuÑ. IdhÈti imasmiÑ loke. Na r|paÒÒ| hotÊti gaÓanato vÈ vaÓÓato vÈ 
r|paÑ na jÈnÈti. GaÓanato na jÈnÈti nÈma attano gunnaÑ sataÑ vÈ 
sahassaÑ vÈti sa~khyaÑ na jÈnÈti. So gÈvÊsu haÔÈsu vÈ palÈtÈsu vÈ gogaÓaÑ 
gaÓetvÈ ajja ettikÈ na dissantÊti dve tÊÓi gÈmantarÈni vÈ aÔaviÑ vÈ vicaranto 
na pariyesati, aÒÒesaÑ gÈvÊsu attano gogaÓaÑ paviÔÔhÈsupi gogaÓaÑ 
gaÓetvÈ “imÈ ettikÈ gÈvo na amhÈkan”ti yaÔÔhiyÈ pothetvÈ na nÊharati, tassa 
naÔÔhÈ gÈviyo naÔÔhÈva honti, paragÈviyo gahetvÈ vicarantaÑ1 gosÈmikÈ 
disvÈ “ayaÑ ettakaÑ kÈlaÑ amhÈkaÑ dhenuÑ gaÓhÈtÊ”ti2 tajjetvÈ attano 
gÈviyo gahetvÈ gacchanti. Tassa gogaÓopi parihÈyati, 
paÒcagorasaparibhogatopi paribÈhiro hoti. VaÓÓato na jÈnÈti nÈma “ettikÈ 
gÈvo setÈ, ettikÈ rattÈ, ettikÈ kÈÄÈ, ettikÈ kabarÈ, ettikÈ nÊlÈ”ti3 na jÈnÈti, so 
gÈvÊsu haÔÈsu vÈ -pa- paÒcagorasaparibhogatopi paribÈhiro hoti. 

 Na lakkhaÓakusalo hotÊti gÈvÊnaÑ sarÊre kataÑ dhanusattis|lÈdibhedaÑ 
lakkhaÓaÑ na jÈnÈti, so gÈvÊsu haÔÈsu vÈ palÈtÈsu vÈ ajja asukalakkhaÓÈ ca 
asukalakkhaÓÈ ca gÈvo na dissanti -pa- paÒcagorasaparibhogatopi paribÈhiro 
hoti. 

 Na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈti gunnaÑ khÈÓukaÓÔakÈdÊhi pahaÔaÔÔhÈnesu vaÓo 
hoti. Tattha nÊlamakkhikÈ aÓÉakÈni pÈtenti, tesaÑ ÈsÈÔikÈti nÈma. TÈni 
daÓÉena apanetvÈ bhesajjaÑ dÈtabbaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
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BÈlo gopÈlako tathÈ na karoti, tena vuttaÑ “na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hotÊ”ti. 
Tassa gunnaÑ vaÓÈ vaÉÉhanti, gambhÊrÈ honti, pÈÓakÈ kucchiÑ pavisanti, 
gÈvo gelaÒÒÈbhibh|tÈ neva yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdituÑ, na pÈnÊyaÑ pÈtuÑ 
sakkonti. Tattha gunnaÑ khÊraÑ chijjati, goÓÈnaÑ javo hÈyati, ubhayesaÑ 
jÊvitantarÈyo hoti. Evamassa gogaÓopi parihÈyati, paÒcagorasatopi 
paribÈhiro hoti. 

 Na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hotÊti gunnaÑ vuttanayeneva saÒjÈto vaÓo 
bhesajjaÑ datvÈ vÈkena vÈ cÊrakena vÈ bandhitvÈ paÔicchÈdetabbo hoti. BÈlo 
gopÈlako tathÈ na karoti, athassa1 gunnaÑ vaÓehi y|sÈ paggharanti, tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ nighaÑsenti, tena aÒÒesampi vaÓÈ jÈyanti. EvaÑ gÈvo 
gelaÒÒÈbhibh|tÈ neva yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdituÑ -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na dh|maÑ kattÈ hotÊti antovasse ÉaÑsamakasÈdÊnaÑ ussannakÈle 
gogaÓe vajaÑ paviÔÔhe tattha tattha dh|mo kÈtabbo hoti, apaÓÉito gopÈlako 
taÑ na karoti. GogaÓo sabbarattiÑ ÉaÑsÈdÊhi upadduto niddaÑ alabhitvÈ 
punadivase araÒÒe tattha tattha rukkham|lÈdÊsu nipajjitvÈ niddÈyati, neva 
yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdituÑ -pa- paÒcagorasaparibhogatopi paribÈhiro hoti. 

 Na titthaÑ jÈnÈtÊti titthaÑ samanti vÈ visamanti vÈ sagÈhanti vÈ 
niggÈhanti vÈ na jÈnÈti, so atitthena gÈviyo otÈreti, tÈsaÑ visamatitthe 
pÈsÈÓÈdÊni akkamantÊnaÑ pÈdÈ bhijjanti, sagÈhaÑ gambhÊraÑ titthaÑ otiÓÓÈ 
kumbhÊlÈdayo gÈhÈ gaÓhanti, ajja ettikÈ gÈvo naÔÔhÈ ajja ettikÈti vattabbataÑ 
Èpajjati, evamassa gogaÓopi parihÈyati, paÒcagorasatopi paribÈhiro hoti. 

 Na pÊtaÑ jÈnÈtÊti pÊtampi apÊtampi na jÈnÈti. GopÈlakena hi “imÈya 
gÈviyÈ pÊtaÑ, imÈya na pÊtaÑ, imÈya pÈnÊyatitthe okÈso laddho, imÈya na 
laddho”ti evaÑ pÊtÈpÊtaÑ jÈnitabbaÑ hoti. AyaÑ pana divasabhÈgaÑ araÒÒe 
gogaÓaÑ rakkhitvÈ pÈnÊyaÑ pÈyessÈmÊti nadiÑ 
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vÈ taÄÈkaÑ vÈ gahetvÈ gacchati. Tattha mahÈ-usabhÈ ca anu-usabhÈ ca 
balavagÈviyo1 ca dubbalÈni ceva mahallakÈni ca gor|pÈni si~gehi vÈ 
phÈsukÈhi vÈ paharitvÈ attano okÈsaÑ katvÈ |ruppamÈÓaÑ udakaÑ 
pavisitvÈ yathÈkÈmaÑ pivanti, avasesÈ okÈsaÑ alabhamÈnÈ tÊre ÔhatvÈ 
kalalamissakaÑ udakaÑ pivanti, apÊtÈ eva vÈ honti. Atha ne2 gopÈlako 
piÔÔhiyaÑ paharitvÈ puna araÒÒaÑ paveseti, tattha apÊtagÈviyo pipÈsÈya 
sukkhamÈnÈ yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdituÑ na sakkonti, tattha gunnaÑ 
khÊraÑ chijjati, goÓÈnaÑ javo hÈyati -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na vÊthiÑ jÈnÈtÊti “ayaÑ maggo samo khemo, ayaÑ visamo sÈsa~ko 
sappaÔibhayo”ti na jÈnÈti. So samaÑ khemaÑ maggaÑ vajjetvÈ gogaÓaÑ 
itaraÑ maggaÑ paÔipÈdeti, tattha gÈvo sÊhabyagghÈdÊnaÑ gandhena 
coraparissayena vÈ abhibh|tÈ bhantamigasappaÔibhÈgÈ gÊvaÑ ukkhipitvÈ 
tiÔÔhanti, neva yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdanti, na pÈnÊyaÑ pivanti, tattha 
gunnaÑ khÊraÑ chijjati -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na gocarakusalo hotÊti gopÈlakena hi gocarakusalena bhavitabbaÑ, 
paÒcÈhikavÈro vÈ sattÈhikavÈro vÈ jÈnitabbo, ekadisÈya gogaÓaÑ cÈretvÈ 
punadivase tattha na cÈretabbo. MahatÈ hi gogaÓena ciÓÓaÔÔhÈnaÑ 
bheritalaÑ viya suddhaÑ hoti nittiÓaÑ, udakampi ÈluÄÊyati. TasmÈ paÒcame 
vÈ sattame vÈ divase puna tattha cÈretuÑ vaÔÔati, ettakena hi tiÓampi 
paÔiviruhati, udakampi pasÊdati. AyaÑ pana imaÑ paÒcÈhikavÈraÑ vÈ 
sattÈhikavÈraÑ vÈ na jÈnÈti, divase divase rakkhitaÔÔhÈneyeva rakkhati, 
athassa gogaÓo haritatiÓaÑ na labhati, sukkhatiÓaÑ khÈdanto 
kalalamissakaÑ udakaÑ pivati, tattha gunnaÑ khÊraÑ chijjati -pa- 
paribÈhiro hoti. 

 AnavasesadohÊ ca hotÊti paÓÉitagopÈlakena yÈva vacchakassa 
maÑsalohitaÑ saÓÔhÈti, tÈva ekaÑ dve thane ÔhapetvÈ sÈvasesadohinÈ 
bhavitabbaÑ. AyaÑ vacchakassa kiÒci anavasesetvÈ duhati, khÊrapako3 
vaccho khÊrapipÈsÈya sukkhati, saÓÔhÈtuÑ asakkonto 
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kampamÈno mÈtu purato patitvÈ kÈla~karoti. MÈtÈ puttakaÑ disvÈ “mayhaÑ 
puttako attano mÈtukhÊraÑ pÈtumpi na labhatÊ”ti puttasokena na 
yÈvadatthaÑ tiÓÈni khÈdituÑ, na pÈnÊyaÑ pÈtuÑ sakkoti, thanesu khÊraÑ 
chijjati, evamassa gogaÓopi parihÈyati, paÒcagorasatopi paribÈhiro hoti. 

 GunnaÑ pituÔÔhÈnaÑ karontÊti gopitaro. GÈvo pariÓayanti yathÈruciÑ 
gahetvÈ gacchantÊti gopariÓÈyakÈ. Na atirekap|jÈyÈti paÓÉito hi gopÈlako 
evar|pe usabhe atirekap|jÈya p|jeti, paÓÊtaÑ gobhattaÑ deti, 
gandhapaÒca~gulikehi maÓÉeti, mÈlaÑ pilandheti, si~ge 
suvaÓÓarajatakosake ca dhÈreti, rattiÑ dÊpaÑ jÈletvÈ celavitÈnassa heÔÔhÈ 
sayÈpeti. AyaÑ pana tato ekasakkÈrampi na karoti, usabhÈ atirekap|jaÑ 
alabhamÈnÈ gogaÓaÑ na rakkhanti, parissayaÑ na vÈrenti, evamassa gogaÓo 
parihÈyati, paÒcagorasato paribÈhiro hoti. 
 
 347. IdhÈti imasmiÑ sÈsane. Na r|paÒÒ| hotÊti “cattÈri mahÈbh|tÈni 
catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|pan”ti evaÑ vuttar|paÑ dvÊhÈkÈrehi 
na jÈnÈti gaÓanato vÈ samuÔÔhÈnato vÈ. GaÓanato na jÈnÈti nÈma 
“cakkhÈyatanaÑ sota, ghÈna, jivhÈ, kÈyÈyatanaÑ, r|pa, sadda, gandha, rasa, 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ, itthindriyaÑ, purisindriyaÑ, jÊvitindriyaÑ, kÈyaviÒÒatti, 
vacÊviÒÒatti, ÈkÈsadhÈtu, ÈpodhÈtu, r|passa lahutÈ, mudutÈ, kammaÒÒatÈ, 
upacayo, santati, jaratÈ, r|passa lahutÈ, mudutÈ, kammaÒÒatÈ, upacayo, 
santati, jaratÈ, r|passa aniccatÈ, kabaÄÊkÈro ÈhÈro”ti evaÑ PÈÄiyaÑ ÈgatÈ 
paÒcavÊsati r|pakoÔÔhÈsÈti na jÈnÈti. SeyyathÈpi so gopÈlako gaÓanato 
gunnaÑ r|paÑ na jÈnÈti, tath|pamo ayaÑ bhikkhu. So gaÓanato r|paÑ 
ajÈnanto r|paÑ pariggahetvÈ ar|paÑ vavatthapetvÈ r|pÈr|paÑ pariggahetvÈ 
paccayaÑ sallakkhetvÈ lakkhaÓaÑ ÈropetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ matthakaÑ 
pÈpetuÑ na sakkoti. So yathÈ tassa gopÈlakassa gogaÓo na vaÉÉhati, evaÑ 
imasmiÑ sÈsane sÊlasamÈdhivipassanÈmaggaphalanibbÈnehi na vaÉÉhati, 
yathÈ ca so gopÈlako paÒcahi gorasehi paribÈhiro hoti, evaÑ asekkhena 
sÊlakkhandhena, asekkhena samÈdhi, paÒÒÈ, vimutti, 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhenÈti paÒcahi dhammakkhandhehi paribÈhiro 
hoti. 
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 SamuÔÔhÈnato na jÈnÈti nÈma “ettakaÑ r|paÑ ekasamuÔÔhÈnaÑ, ettakaÑ 
dvisamuÔÔhÈnaÑ, ettakaÑ tisamuÔÔhÈnaÑ, ettakaÑ catusamuÔÔhÈnaÑ, 
ettakaÑ na kutocisamuÔÔhÈtÊ”ti na jÈnÈti. SeyyathÈpi so gopÈlako vaÓÓato 
gunnaÑ r|paÑ na jÈnÈti, tath|pamo ayaÑ bhikkhu. So samuÔÔhÈnato r|paÑ 
ajÈnanto r|paÑ pariggahetvÈ ar|paÑ vavatthapetvÈ -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na lakkhaÓakusalo hotÊti kammalakkhaÓo bÈlo, kammalakkhaÓo 
paÓÉitoti evaÑ vuttaÑ kusalÈkusalaÑ kammaÑ paÓÉitabÈlalakkhaÓanti na 
jÈnÈti. So evaÑ ajÈnanto bÈle vajjetvÈ paÓÉite na sevati, bÈle vajjetvÈ 
paÓÉite asevanto kappiyÈkappiyaÑ kusalÈkusalaÑ sÈvajjÈnavajjaÑ 
garukalahukaÑ satekiccha-atekicchaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ na jÈnÈti, taÑ 
ajÈnanto kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ na sakkoti. So yathÈ tassa 
gopÈlakassa gogaÓo na vaÉÉhati, evaÑ imasmiÑ sÈsane yathÈvuttehi 
sÊlÈdÊhi na vaÉÉhati, gopÈlako viya ca paÒcahi gorasehi paÒcahi 
dhammakkhandhehi paribÈhiro hoti. 

 Na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hotÊti uppannaÑ kÈmavitakkanti evaÑ vutte 
kÈmavitakkÈdike na vinodeti, so imaÑ akusalavitakkaÑ ÈsÈÔikaÑ ahÈretvÈ1 
vitakkavasiko hutvÈ vicaranto kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ na 
sakkoti, so yathÈ tassa gopÈlakassa -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hotÊti cakkhunÈ r|paÑ disvÈ nimittaggÈhÊ 
hotÊti-ÈdinÈ nayena sabbÈrammaÓesu nimittaÑ gaÓhanto yathÈ so gopÈlako 
vaÓaÑ na paÔicchÈdeti, evaÑ saÑvaraÑ na sampÈdeti, so vivaÔadvÈro 
vicaranto kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ na sakkoti -pa- paribÈhiro 
hoti. 

 Na dh|maÑ kattÈ hotÊti so gopÈlako dh|maÑ viya 
dhammadesanÈdh|maÑ na karoti, dhammakathaÑ vÈ sarabhaÒÒaÑ vÈ 
upanisinnakathaÑ vÈ anumodanaÑ vÈ na karoti, tato naÑ manussÈ 
bahussuto guÓavÈti na jÈnanti, te guÓÈguÓaÑ ajÈnantÈ cat|hi paccayehi 
sa~gahaÑ na karonti, so 
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paccayehi kilamamÈno BuddhavacanaÑ sajjhÈyaÑ kÈtuÑ vattapaÔipattiÑ 
p|retuÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ na sakkoti -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na titthaÑ jÈnÈtÊti titthabh|te bahussutabhikkh| na upasa~kamati, 
upasa~kamanto “idaÑ bhante byaÒjanaÑ kathaÑ ropetabbaÑ, imassa 
bhÈsitassa ko attho, imasmiÑ ÔhÈne PÈÄi kiÑ vadeti, imasmiÑ ÔhÈne attho 
kiÑ dÊpetÊ”ti evaÑ na paripucchati na paripaÒhati, na jÈnÈpetÊti attho. Tassa 
te evaÑ aparipucchato1 avivaÔaÒceva na vivaranti, bhÈjetvÈ na dassenti, 
anuttÈnÊkataÒca na uttÈnÊkaronti, apÈkaÔaÑ na pÈkaÔaÑ karonti. 
Anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammes|ti anekavidhÈsu ka~khÈsu 
ekaÑ ka~khampi na paÔivinodenti. Ka~khÈ eva hi ka~khÈÔhÈniyÈ dhammÈ 
nÈma. Tattha ekaÑ ka~khampi na nÊharantÊti attho. So evaÑ 
bahussutatitthaÑ anupasa~kamitvÈ saka~kho kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
vaÉÉhetuÑ na sakkoti. YathÈ ca so gopÈlako titthaÑ na jÈnÈti, evaÑ ayampi 
bhikkhu dhammatitthaÑ na jÈnÈti, ajÈnanto avisaye paÒhaÑ pucchati, 
ÈbhidhammikaÑ upasa~kamitvÈ kappiyÈkappiyaÑ pucchati, vinayadharaÑ 
upasa~kamitvÈ r|pÈr|paparicchedaÑ pucchati, te avisaye puÔÔhÈ kathetuÑ 
na sakkonti, so attanÈ saka~kho kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ na 
sakkoti -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na pÊtaÑ jÈnÈtÊti yathÈ so gopÈlako pÊtÈpÊtaÑ na jÈnÈti, evaÑ 
dhamm|pasaÒhitaÑ pÈmojjaÑ na jÈnÈti na labhati, savanamayaÑ 
puÒÒakiriyavatthuÑ nissÈya ÈnisaÑsaÑ na vindati, dhammassavanaggaÑ 
gantvÈ sakkaccaÑ na suÓÈti, nisinno niddÈyati, kathaÑ katheti, aÒÒavihitako 
hoti, so sakkaccaÑ dhammaÑ asuÓanto kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vaÉÉhetuÑ 
na sakkoti -pa- paribÈhiro hoti. 

 Na vÊthiÑ jÈnÈtÊti so gopÈlako maggÈmaggaÑ viya “ayaÑ lokiyo ayaÑ 
lokuttaro”ti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ yathÈbh|taÑ na pajÈnÈti, ajÈnanto 
lokiyamagge abhinivisitvÈ lokuttaraÑ nibbattetuÑ na sakkoti -pa- 
paribÈhiro hoti. 

 Na gocarakusalo hotÊti so gopÈlako paÒcÈhikavÈre sattÈhikavÈre viya 
cattÈro satipaÔÔhÈne “ime lokiyÈ ime lokuttarÈ”ti yathÈbh|taÑ na pajÈnÈti, 
ajÈnanto sukhumaÔÔhÈnesu 
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attano ÒÈÓaÑ carÈpetvÈ lokiyasatipaÔÔhÈne abhinivisitvÈ lokuttaraÑ 
nibbattetuÑ na sakkoti -pa- paribÈhiro hoti. 

 AnavasesadohÊ ca hotÊti paÔiggahaÓe mattaÑ ajÈnanto anavasesaÑ 
duhati. NiddesavÈre panassa abhihaÔÔhuÑ pavÈrentÊti abhiharitvÈ pavÈrenti. 
Ettha dve abhihÈrÈ vÈcÈbhihÈro ca paccayÈbhihÈro ca. VÈcÈbhihÈro nÈma 
manussÈ bhikkhussa santikaÑ gantvÈ “vadeyyÈtha bhante yenattho”ti 
pavÈrenti. PaccayÈbhihÈro nÈma vatthÈdÊni vÈ1 telaphÈÓitÈdÊni vÈ gahetvÈ 
bhikkhussa santikaÑ gantvÈ “gaÓhatha bhante yÈvatakena attho”ti vadanti. 
Tatra bhikkhu mattaÑ na jÈnÈtÊti bhikkhu tesu paccayesu pamÈÓaÑ na 
jÈnÈti, “dÈyakassa vaso veditabbo, deyyadhammassa vaso veditabbo, attano 
thÈmo veditabbo”ti rathavinÊte vuttanayena pamÈÓayuttaÑ aggahetvÈ yaÑ 
Èharanti, taÑ sabbaÑ gaÓhÈtÊti attho. ManussÈ vippaÔisÈrino na puna 
abhiharitvÈ pavÈrenti, so paccayehi kilamanto kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
vaÉÉhetuÑ na sakkoti -pa- paribÈhiro hoti. 

 Te na atirekap|jÈya p|jetÈ hotÊti so gopÈlako mahÈ-usabhe viya te 
there bhikkh| imÈya Èvi ceva raho ca mettÈya kÈyakammÈdikÈya 
atirekap|jÈya na p|jeti. Tato therÈ “ime amhesu garucittÊkÈraÑ na karontÊ”ti 
navake bhikkh| dvÊhi sa~gahehi na sa~gaÓhanti, na Èmisasa~gahena 
cÊvarena vÈ pattena vÈ pattapariyÈpannena vÈ vasanaÔÔhÈnena vÈ. Kilamante 
milÈyantepi nappaÔijagganti. PÈÄiÑ vÈ AÔÔhakathaÑ vÈ 
dhammakathÈbandhaÑ vÈ guyhaganthaÑ vÈ na sikkhÈpenti. NavakÈ 
therÈnaÑ santikÈ sabbaso ime dve sa~gahe alabhamÈnÈ imasmiÑ sÈsane 
patiÔÔhÈtuÑ na sakkonti. YathÈ tassa gopÈlakassa gogaÓo na vaÉÉhati, evaÑ 
sÊlÈdÊni na vaÉÉhanti. YathÈ ca so gopÈlako paÒcahi gorasehi paribÈhiro 
hoti, evaÑ paÒcahi dhammakkhandhehi paribÈhirÈ honti. Sukkapakkho 
kaÓhapakkhe vuttavipallÈsavasena yojetvÈ veditabboti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈgopÈlakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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4. C|ÄagopÈlakasuttavaÓÓanÈ 

 350. EvaÑ me sutanti C|ÄagopÈlakasuttaÑ. Tattha UkkacelÈyanti 
evaÑnÈmake nagare. TasmiÑ kira mÈpiyamÈne rattiÑ Ga~gÈsotato maccho 
thalaÑ patto, manussÈ celÈni telapÈtiyaÑ1 temetvÈ ukkÈ katvÈ macchaÑ 
gaÓhiÑsu, nagare niÔÔhite tassa nÈmaÑ karonte amhehi nagaraÔÔhÈnassa2 
gahitadivase celukkÈhi maccho gahitoti UkkacelÈtvevassa nÈmaÑ akaÑsu. 
Bhikkh| ÈmantesÊti yasmiÑ ÔhÈne nisinnassa sabbÈ Ga~gÈ pÈkaÔÈ hutvÈ 
paÒÒÈyati, tÈdise vÈlikussade Ga~gÈtitthe sÈyanhasamaye 
mahÈbhikkhusaÑghaparivuto nisÊditvÈ MahÈga~gaÑ paripuÓÓaÑ 
sandamÈnaÑ olokento “atthi nu kho imaÑ Ga~gaÑ nissÈya koci pubbe 
vaÉÉhiparihÈniÑ patto”ti ÈvajjitvÈ pubbe ekaÑ bÈlagopÈlakaÑ nissÈya 
anekasatasahassÈ gogaÓÈ imissÈ Ga~gÈya ÈvaÔÔe patitvÈ samuddameva 
paviÔÔhÈ, aparaÑ pana paÓÉitagopÈlakaÑ nissÈya anekasatasahassagogaÓassa 
sotthi jÈtÈ vaÉÉhi jÈtÈ ÈrogyaÑ jÈtanti addasa, disvÈ imaÑ kÈraÓaÑ nissÈya 
bhikkh|naÑ dhammaÑ desessÈmÊti cintetvÈ bhikkh| Èmantesi. 

 MÈgadhakoti MagadharaÔÔhavÈsÊ. DuppaÒÒajÈtikoti nippaÒÒasabhÈvo 
dandho mahÈjaÄo3. AsamavekkhitvÈti4 asallakkhetvÈ anupadhÈretvÈ. 
PatÈresÊti tÈretuÑ Èrabhi. UttaraÑ tÊraÑ suvidehÈnanti Ga~gÈya orime tÊre 
MagadharaÔÔhaÑ, pÈrime tÊre VideharaÔÔhaÑ, gÈvo MagadharaÔÔhato 
VideharaÔÔhaÑ netvÈ rakkhissÈmÊti uttaraÑ tÊraÑ patÈresi. TaÑ sandhÈya 
vuttaÑ “uttaraÑ tÊraÑ suvidehÈnan”ti. ŒmaÓÉalikaÑ karitvÈti maÓÉalikaÑ 
katvÈ. AnayabyasanaÑ ÈpajjiÑs|ti avaÉÉhiÑ vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu, 
mahÈsamuddameva pavisiÑsu. Tena hi gopÈlakena gÈvo otÈrentena 
Ga~gÈya orimatÊre samatitthaÒca visamatitthaÒca oloketabbaÑ assa, majjhe 
Ga~gÈya gunnaÑ vissamaÔÔhÈnatthaÑ dve tÊÓi vÈlikatthalÈni 
sallakkhetabbÈni assu. TathÈ pÈrimatÊre tÊÓi cattÈri titthÈni, imasmÈ titthÈ 
bhaÔÔhÈ imaÑ titthaÑ gaÓhissanti, imasmÈ bhaÔÔhÈ imanti. AyaÑ pana 
bÈlagopÈlako orimatÊre gunnaÑ otaraÓatitthaÑ samaÑ vÈ visamaÑ vÈ 
anoloketvÈva 
______________________________________________________________ 
 1. TelacÈÔiyaÑ (SÊ) 2. Nagarassa (SyÈ, Ka) 
 3. Andho mahÈjano (SyÈ, Ka) 4. AsamapekkhitvÈti (SÊ, SyÈ) 
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majjhe Ga~gÈya gunnaÑ vissamaÔÔhÈnatthaÑ dve tÊÓi vÈlikatthalÈnipi 
asallakkhetvÈva paratÊre cattÈri paÒca uttaraÓatitthÈni asamavekkhitvÈva 
atittheneva gÈvo otÈresi. Athassa mahÈ-usabho javanasampannatÈya ceva 
thÈmasampannatÈya ca tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ pÈrimaÑ tÊraÑ patvÈ 
chinnataÔaÒceva kaÓÔakagumbagahanaÒca disvÈ “dubbiniviÔÔhaÑ1 etan”ti 
ÒatvÈ dhuraggapatiÔÔhÈnokÈsampi alabhitvÈ paÔinivatti. GÈvo mahÈ-usabho 
nivatto mayampi nivattissÈmÈti nivattÈ. Mahato2 gogaÓassa nivattaÔÔhÈne 
udakaÑ chijjitvÈ majjhe Ga~gÈya ÈvaÔÔaÑ uÔÔhapesi. GogaÓo ÈvaÔÔaÑ 
pavisitvÈ samuddameva patto. Ekopi goÓo arogo nÈma3 nÈhosi. TenÈha 
“tattheva anayabyasanaÑ ÈpajjiÑs|”ti. 

 AkusalÈ imassa lokassÈti idha loke khandhadhÈtÈyatanesu akusalÈ 
achekÈ, paralokepi eseva nayo. MÈradheyyaÑ vuccati tebh|makadhammÈ. 
AmÈradheyyaÑ nava lokuttaradhammÈ. Maccudheyyampi 
tebh|makadhammÈva. AmaccudheyyaÑ nava lokuttaradhammÈ. Tattha 
akusalÈ achekÈ. Vacanatthato pana mÈrassa dheyyaÑ mÈradheyyaÑ. 
Dheyyanti ÔhÈnaÑ vatthu nivÈso gocaro. Maccudheyyapi eseva nayo. 
Tesanti tesaÑ evar|pÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, iminÈ cha satthÈro 
dassitÈti veditabbÈ. 
 
 351. EvaÑ kaÓhapakkhaÑ niÔÔhapetvÈ sukkapakkhaÑ dassento 
bh|tapubbaÑ bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha balavagÈvoti dantagoÓe ceva 
dhenuyo ca. DammagÈvoti dametabbagoÓe ceva avijÈtagÈvo ca. 
Vacchatareti vacchabhÈvaÑ taritvÈ Ôhite balavavacche. Vacchaketi 
dhenupake4 taruÓavacchake. KisÈbalaketi5 appamaÑsalohite mandathÈme. 
TÈvadeva jÈtakoti taÑdivase jÈtako6. MÈtugoravakena vuyhamÈnoti mÈtÈ 
purato purato huÑhunti goravaÑ katvÈ saÒÒaÑ dadamÈnÈ urena udakaÑ 
chindamÈnÈ gacchati, vacchako tÈya goravasaÒÒÈya dhenuyÈ vÈ urena 
chinnodakena gacchamÈno “mÈtugoravakena vuyhamÈno”ti vuccati. 
______________________________________________________________ 
 1. DubbinivijjhaÑ (SyÈ, Ka) 2. Tato (Ka) 
 3. Ekampi golomaÑ arogaÑ nÈma (SÊ), ekampi goÓaÑ ÈrogyaÑ (Ka) 
 4. Dhenupage (SyÈ, Ka) 5. Kisabalaketi (SÊ), kisabaliketi (SyÈ) 
 6. TaÑdivasaÑ jÈtako (SÊ), taÑdivasajÈtako (SyÈ) 
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 352. MÈrassa sotaÑ chetvÈti arahattamaggena mÈrassa taÓhÈsotaÑ 
chetvÈ. PÈraÑ gatÈti mahÈ-usabhÈ nadÊpÈraÑ viya saÑsÈrapÈraÑ nibbÈnaÑ 
gatÈ. PÈraÑ agamaÑs|ti mahÈ-usabhÈnaÑ pÈra~gatakkhaÓe Ga~gÈya 
sotassa tayo koÔÔhÈse atikkamma ÔhitÈ mahÈ-usabhe pÈraÑ patte disvÈ tesaÑ 
gatamaggaÑ paÔipajjitvÈ pÈraÑ agamaÑsu. PÈraÑ gamissantÊti 
catumaggavajjhÈnaÑ kilesÈnaÑ tayo koÔÔhÈse khepetvÈ ÔhitÈ idÈni 
arahattamaggena avasesaÑ taÓhÈsotaÑ chetvÈ balavagÈvo viya nadÊpÈraÑ 
saÑsÈrapÈraÑ nibbÈnaÑ gamissantÊti iminÈ nayena sabbavÈresu attho 
veditabbo. DhammÈnusÈrino saddhÈnusÈrinoti ime dve 
paÔhamamaggasama~gino. 

 JÈnatÈti sabbadhamme jÈnantena Buddhena. SuppakÈsitoti sukathito. 
VivaÔanti vivaritaÑ. AmatadvÈranti ariyamaggo. NibbÈnapattiyÈti 
tadatthÈya vivaÔaÑ1. VinaÄÊkatanti vigatamÈnanaÄaÑ kataÑ. KhemaÑ 
patthethÈti kattukamyatÈchandena arahattaÑ patthetha, kattukÈmÈ 
nibbattetukÈmÈ hothÈti attho. “Patta’tthÈ”tipi pÈÔho, evar|paÑ SatthÈraÑ 
labhitvÈ tumhe pattÈyeva nÈmÈti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. 
BhagavÈ pana yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄagopÈlakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. C|ÄasaccakasuttavaÓÓanÈ 

 353. EvaÑ me sutanti C|ÄasaccakasuttaÑ. Tattha MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyanti MahÈvanaÑ nÈma sayaÑjÈtaÑ aropimaÑ saparicchedaÑ 
mahantaÑ vanaÑ. KapilavatthusÈmantÈ pana MahÈvanaÑ Himavantena 
saha ekÈbaddhaÑ aparicchedaÑ hutvÈ mahÈsamuddaÑ Èhacca ÔhitaÑ. IdaÑ 
tÈdisaÑ na hoti. SaparicchedaÑ mahantaÑ vananti MahÈvanaÑ. 
K|ÔÈgÈrasÈlÈ pana MahÈvanaÑ nissÈya kate ÈrÈme k|ÔÈgÈraÑ antokatvÈ 
haÑsavaÔÔakacchannena katÈ sabbÈkÈrasampannÈ Buddhassa Bhagavato 
gandhakuÔi veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbÈnapatti-atthÈya (SÊ) 
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 Saccako NigaÓÔhaputtoti pubbe kira eko NigaÓÔho ca NigaÓÔhÊ ca paÒca 
paÒca vÈdasatÈni uggahetvÈ vÈdaÑ ÈropessÈmÈti JambudÊpe vicarantÈ 
VesÈliyaÑ samÈgatÈ, LicchavirÈjÈno disvÈ “tvaÑ ko, tvaÑ kÈ”ti pucchiÑsu. 
NigaÓÔho “ahaÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÊti JambudÊpe vicarÈmÊ”ti Èha. NigaÓÔhÊpi 
tathÈ Èha. Licchavino “idheva aÒÒamaÒÒaÑ vÈdaÑ ÈropethÈ”ti ÈhaÑsu. 
NigaÓÔhÊ attanÈ uggahitÈni paÒcavÈdasatÈni pucchi, NigaÓÔho kathesi. 
NigaÓÔhena pucchitepi NigaÓÔhÊ kathesiyeva. Ekassapi na jayo, na parÈjayo, 
ubho samasamÈva ahesuÑ. Licchavino “tumhe1 ubhopi samasamÈ ÈhiÓÉitvÈ 
kiÑ karissatha, idheva vasathÈ”ti gehaÑ datvÈ baliÑ paÔÔhapesuÑ. TesaÑ 
saÑvÈsamanvÈya catasso dhÊtaro jÈtÈ ekÈ SaccÈ nÈma, ekÈ LolÈ nÈma, ekÈ 
PaÔÈcÈrÈ nÈma, ekÈ ŒcÈravatÊ2 nÈma, tÈpi paÓÉitÈva ahesuÑ, mÈtÈpit|hi 
uggahitÈni paÒca paÒca vÈdasatÈni uggahesuÑ. TÈ vayapattÈ mÈtÈpitaro 
avocuÑ “amhÈkaÑ ammÈ kule dÈrikÈ nÈma hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊni datvÈ 
kulagharaÑ pesitapubbÈ nÈma natthi. Yo pana agÈriko tÈsaÑ vÈdaÑ 
maddituÑ sakkoti, tassa pÈdaparicÈrikÈ honti. Yo pabbajito tÈsaÑ vÈdaÑ 
maddituÑ sakkoti, tassa santike pabbajanti, tumhe kiÑ karissathÈ”ti. 
Mayampi evameva karissÈmÈti, catassopi paribbÈjikavesaÑ gahetvÈ “ayaÑ 
JambudÊpo nÈma jambuyÈ paÒÒÈyatÊ”ti jambusÈkhaÑ gahetvÈ cÈrikaÑ 
pakkamiÑsu. YaÑ gÈmaÑ pÈpuÓanti, tassa dvÈre paÑsupuÒje vÈ 
vÈlikapuÒje vÈ jambudhajaÑ3 ÔhapetvÈ “yo vÈdaÑ ÈropetuÑ sakkoti, so 
imaÑ maddat|”ti vatvÈ gÈmaÑ pavisanti. EvaÑ gÈmena gÈmaÑ vicarantiyo 
SÈvatthiÑ pÈpuÓitvÈ tatheva gÈmadvÈre jambudhajaÑ ÔhapetvÈ 
sampattamanussÈnaÑ ÈrocetvÈ antonagaraÑ paviÔÔhÈ. 

 TenÈ samayena BhagavÈ SÈvatthiÑ nissÈya Jetavane viharati. 
AthÈyasmÈ SÈriputto gilÈne pucchanto ajaggitaÔÔhÈnaÑ jagganto attano 
kiccamahantatÈya aÒÒehi bhikkh|hi divÈtaraÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisanto 
gÈmadvÈre jambudhajaÑ disvÈ “kiÑ idan”ti dÈrake pucchi. Te tamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. Tena hi maddathÈti. Na sakkoma bhante bhÈyÈmÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Licchavino ÈhaÑsu tumhe (SyÈ, Ka) 2. SivÈvatikÈ (SÊ), silÈvatakÈ (SyÈ) 
 3. JambusÈkhaÑ (SÊ) imasmiÑyeva ÔhÈne, na aÒÒesu. 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  171 

“KumÈrÈ mÈ bhÈyatha, ‘kena amhÈkaÑ jambudhajo maddÈpito’ti vutte 
BuddhasÈvakena SÈriputtattherena maddÈpito, vÈdaÑ ÈropetukÈmÈ Jetavane 
therassa santikaÑ gacchathÈti vadeyyÈthÈ”ti Èha. Te therassa vacanaÑ sutvÈ 
jambudhajaÑ madditvÈ chaÉÉesuÑ. Thero piÓÉÈya caritvÈ vihÈraÑ gato. 
ParibbÈjikÈpi gÈmato nikkhamitvÈ “amhÈkaÑ dhajo kena maddÈpito”ti 
pucchiÑsu. DÈrakÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. ParibbÈjikÈ puna gÈmaÑ pavisitvÈ 
ekekaÑ vÊthiÑ gahetvÈ “BuddhasÈvako kira SÈriputto nÈma amhehi 
saddhiÑ vÈdaÑ karissati, sotukÈmÈ nikkhamathÈ”ti ÈrocesuÑ. MahÈjano 
nikkhami, tena saddhiÑ paribbÈjikÈ JetavanaÑ agamiÑsu. 

 Thero “amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈne mÈtugÈmassa ÈgamanaÑ nÈma 
aphÈsukan”ti vihÈramajjhe nisÊdi. ParibbÈjikÈyo gantvÈ theraÑ pucchiÑsu 
“tumhehi amhÈkaÑ dhajo maddÈpito”ti. Œma mayÈ maddÈpitoti. MayaÑ 
tumhehi saddhiÑ vÈdaÑ karissÈmÈti. SÈdhu karotha kassa pucchÈ kassa 
vissajjanaÑ hot|ti. PucchÈ nÈma amhÈkaÑ pattÈ, tumhe pana mÈtugÈmÈ 
nÈma paÔhamaÑ pucchathÈti Èha. TÈ catassopi cat|su disÈsu ÔhatvÈ 
mÈtÈpit|naÑ santike uggahitaÑ vÈdasahassaÑ pucchiÑsu. Thero khaggena 
kumudanÈÄaÑ chindanto viya pucchitaÑ pucchitaÑ nijjaÔaÑ niggaÓÔhiÑ 
katvÈ kathesi, kathetvÈ puna pucchathÈti Èha. Ettakameva bhante mayaÑ 
jÈnÈmÈti. Thero Èha “tumhehi vÈdasahassaÑ pucchitaÑ mayÈ kathitaÑ, 
ahaÑ pana ekaÑyeva paÒhaÑ pucchissÈmi, taÑ tumhe kathetÈ”ti. TÈ 
therassa visayaÑ disvÈ “pucchatha bhante byÈkarissÈmÈ”ti vattuÑ 
nÈsakkhiÑsu. “Vada bhante jÈnamÈnÈ byÈkarissÈmÈ”ti puna ÈhaÑsu. 

 Thero ayaÑ pana kulaputte pabbÈjetvÈ paÔhamaÑ sikkhÈpetabbapaÒhoti 
vatvÈ “ekaÑ nÈma kin”ti pucchi, tÈ neva antaÑ, na koÔiÑ addasaÑsu. Thero 
kathethÈti Èha. Na passÈma bhanteti. Tumhehi vÈdasahassaÑ pucchitaÑ 
mayÈ kathitaÑ, mayhaÑ tumhe ekaÑ paÒhampi kathetuÑ na sakkotha, 
evaÑ sante kassa jayo kassa parÈjayoti. TumhÈkaÑ bhante jayo, amhÈkaÑ 
parÈjayoti. IdÈni kiÑ karissathÈti. TÈ mÈtÈpit|hi vuttavacanaÑ ÈrocetvÈ 
“tumhÈkaÑ santike pabbajissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Tumhe mÈtugÈmÈ nÈma 
amhÈkaÑ santike pabbajituÑ na vaÔÔati, amhÈkaÑ pana sÈsanaÑ 
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gahetvÈ bhikkhuni-upassayaÑ gantvÈ pabbajathÈti. TÈ sÈdh|ti therassa 
sÈsanaÑ gahetvÈ bhikkhunisaÑghassa santikaÑ gantvÈ pabbajiÑsu, 
pabbajitÈ ca pana appamattÈ ÈtÈpiniyo hutvÈ nacirasseva arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. 

 AyaÑ Saccako tÈsaÑ catunnampi kaniÔÔhabhÈtiko, tÈhi cat|hipi 
uttaritarapaÒÒo, mÈtÈpit|nampi santikÈ vÈdasahassaÑ, tato bahutaraÒca 
bÈhirasamayaÑ uggahetvÈ katthaci agantvÈ rÈjadÈrake sippaÑ sikkhÈpento 
tattheva VesÈliyaÑ vasati, paÒÒÈya atip|ritattÈ kucchi me bhijjeyyÈti bhÊto 
ayapaÔÔena kucchiÑ parikkhipitvÈ carati, imaÑ sandhÈya vuttaÑ “Saccako 
NigaÓÔhaputto”ti. 

 BhassappavÈdakoti bhassaÑ vuccati kathÈmaggo, taÑ pavadati kathetÊti 
bhassappavÈdako. PaÓÉitavÈdoti ahaÑ paÓÉitoti evaÑ vÈdo. SÈdhusammato 
bahujanassÈti yaÑ yaÑ nakkhattacÈrena Èdisati, taÑ taÑ yebhuyyena 
tatheva hoti, tasmÈ ayaÑ sÈdhuladdhiko bhaddakoti evaÑ sammato 
mahÈjanassa. VÈdena vÈdaÑ samÈraddhoti kathÈmaggena dosaÑ Èropito. 
ŒyasmÈ AssajÊti SÈriputtattherassa Ècariyo Assajitthero. Ja~ghÈvihÈraÑ 
anuca~kamamÈnoti tato tato licchavirÈjagehato taÑ taÑ gehaÑ 
gamanatthÈya anuca~kamamÈno. YenÈyasmÈ Assaji tenupasa~kamÊti kasmÈ 
upasa~kami? SamayajÈnanatthaÑ. 

 EvaÑ kirassa ahosi “ahaÑ ‘samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropessÈmÊ’ti 
ÈhiÓÉÈmi, ‘samayaÑ panassa na jÈnÈmÊ’ti na ÈropesiÑ. Parassa hi samayaÑ 
ÒatvÈ Èropito vÈdo svÈropito nÈma hoti. AyaÑ pana samaÓassa Gotamassa 
sÈvako paÒÒÈyati Assajitthero, so attano Satthu samaye kovido, etÈhaÑ 
pucchitvÈ kathaÑ patiÔÔhÈpetvÈ samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti. 
TasmÈ upasa~kami. VinetÊti kathaÑ vineti, kathaÑ sikkhÈpetÊti pucchati. 
Thero pana yasmÈ dukkhanti vutte upÈrambhassa okÈso hoti, 
maggaphalÈnipi pariyÈyena dukkhanti ÈgatÈni, ayaÒca dukkhanti vutte 
theraÑ puccheyya “bho Assaji kimatthaÑ tumhe pabbajitÈ”ti. Tato 
“maggaphalatthÈyÈ”ti vutte “nayidaÑ bho Assaji tumhÈkaÑ sÈsanaÑ nÈma, 
mahÈ-ÈghÈtanaÑ nÈmetaÑ, nirayussado nÈmesa, natthi tumhÈkaÑ sukhÈsÈ, 
uÔÔhÈyuÔÔhÈya dukkhameva jirÈpentÈ ÈhiÓÉathÈ”ti dosaÑ Èropeyya, 
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tasmÈ paravÈdissa pariyÈyakathaÑ kÈtuÑ na vaÔÔati. YathÈ esa appatiÔÔho 
hoti, evamassa nippariyÈyakathaÑ kathessÈmÊti cintetvÈ “r|paÑ bhikkhave 
aniccan”ti imaÑ aniccÈnattavaseneva kathaÑ katheti. Dussutanti sotuÑ 
ayuttaÑ. 
 
 354. SanthÈgÈreti1 rÈjakulÈnaÑ atthÈnusÈsanasanthÈgÈra2sÈlÈyaÑ. Yena 
te LicchavÊ tenupasa~kamÊti evaÑ kirassa ahosi “ahaÑ pubbe samayaÑ 
ajÈnanabhÈvena samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ na ÈropesiÑ, idÈni panassa 
mahÈsÈvakena kathitaÑ samayaÑ jÈnÈmi, ime ca mama antevÈsikÈ 
paÒcasatÈ LicchavÊ sannipatitÈ, etehi saddhiÑ gantvÈ samaÓassa Gotamassa 
vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti. TasmÈ upasa~kami. ©ÈtaÒÒatarenÈti ÒÈtesu 
abhiÒÒÈtesu paÒcavaggiyattheresu aÒÒatarena. PatiÔÔhitanti yathÈ tena 
patiÔÔhitaÑ. Sace evaÑ patiÔÔhissati, atha pana aÒÒadeva vakkhati, tatra mayÈ 
kiÑ sakkÈ kÈtunti idÈneva piÔÔhiÑ parivattento Èha. ŒkaÉÉheyyÈti attano 
abhimukhaÑ kaÉÉheyya. ParikaÉÉheyyÈti purato paÔipaÓÈmeyya. 
SamparikaÉÉheyyÈti kÈlena ÈkaÉÉheyya, kÈlena parikaÉÉheyya. 
SoÓÉikÈkilaÒjanti surÈghare piÔÔhakilaÒjaÑ. SoÓÉikÈdhuttoti surÈdhutto. 
VÈlaÑ3 kaÓÓe gahetvÈti surÈparissÈvanatthavikaÑ dhovitukÈmo 
kasaÔanidhunanatthaÑ ubhosu kaÓÓesu gahetvÈ. OdhuneyyÈti adhomukhaÑ 
katvÈ dhuneyya. NiddhuneyyÈti uddhaÑmukhaÑ katvÈ dhuneyya. 
NipphoÔeyyÈti punappunaÑ papphoÔeyya. SÈÓadhovikaÑ nÈmÈti ettha 
manussÈ sÈÓasÈÔakakaraÓatthaÑ sÈÓavÈke gahetvÈ muÔÔhiÑ muÔÔhiÑ 
bandhitvÈ udake pakkhipanti. Te tatiyadivase suÔÔhu kilinnÈ honti. Atha 
manussÈ ambilayÈgusurÈdÊni ÈdÈya tattha gantvÈ sÈÓamuÔÔhiÑ gahetvÈ 
dakkhiÓato vÈmato sammukhÈ cÈti4 tÊsu phalakesu sakiÑ dakkhiÓaphalake, 
sakiÑ vÈmaphalake, sakiÑ sammukhaphalake paharantÈ ambilayÈgusurÈdÊni 
bhuÒjantÈ pivantÈ khÈdantÈ dhovanti. MahantÈ kÊÄÈ hoti. RaÒÒo nÈgo taÑ 
kÊÄaÑ disvÈ gambhÊraÑ udakaÑ anupavisitvÈ soÓÉÈya udakaÑ gahetvÈ 
sakiÑ kumbhe sakiÑ piÔÔhiyaÑ sakiÑ ubhosu passesu sakiÑ 
antarasatthiyaÑ pakkhipanto kÊÄittha, tadupÈdÈya taÑ kÊÄitajÈtaÑ 
sÈÓadhovikaÑ5 nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. SandhÈgÈreti (Ka) 2. ...sandhÈgÈra (Ka) 3. ThÈlaÑ (SyÈ, Ka) 
 4. VÈti (SyÈ, Ka) 5. SÈÓadhovanaÑ (SyÈ, Ka) 
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vuccati, taÑ sandhÈya vuttaÑ “sÈÓadhovikaÑ nÈma kÊÄitajÈtaÑ kÊÄatÊ”ti. 
KiÑ so bhavamÈno Saccako NigaÓÔhaputto, yo Bhagavato vÈdaÑ 
ÈropessatÊti yo Saccako NigaÓÔhaputto Bhagavato vÈdaÑ Èropessati, so kiÑ 
bhavamÈno kiÑ yakkho bhavamÈno udÈhu Indo, udÈhu brahmÈ bhavamÈno 
Bhagavato vÈdaÑ Èropessati. Na hi sakkÈ pakatimanussena Bhagavato 
vÈdaÑ Èropetunti ayamettha adhippÈyo. 
 
 355. Tena kho pana samayenÈti yasmiÑ samaye Saccako ÈrÈmaÑ 
pÈvisi, tasmiÑ. KismiÑ pana samaye pÈvisÊti? MahÈmajjhanhikasamaye. 
KasmÈ pana tasmiÑ samaye ca~kamantÊti? PaÓÊtabhojanapaccayassa 
thinamiddhassa vinodanatthaÑ. DivÈpadhÈnikÈ vÈ te. TÈdisÈnaÒhi 
pacchÈbhattaÑ ca~kamitvÈ nhatvÈ sarÊraÑ utuÑ gaÓhÈpetvÈ nisajja 
samaÓadhammaÑ karontÈnaÑ cittaÑ ekaggaÑ hoti. Yena te bhikkh|ti so 
kira kuhiÑ samaÓo Gotamoti pariveÓato pariveÓaÑ gantvÈ pucchitvÈ 
pavisissÈmÊti vilokento araÒÒe hatthÊ viya ca~kame ca~kamamÈne 
paÑsuk|likabhikkh| disvÈ tesaÑ santikaÑ agamÈsi. TaÑ sandhÈya “yena te 
bhikkh|”ti-Èdi vuttaÑ. KahaÑ nu kho bhoti katarasmiÑ ÈvÈse vÈ maÓÉape 
vÈti attho. Esa Aggivessana BhagavÈti tadÈ kira BhagavÈ pacc|sakÈle 
mahÈkaruÓÈsamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ dasasahassacakkavÈÄe 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓajÈlaÑ pattharitvÈ bodhaneyyasattaÑ olokento addasa “sve 
Saccako NigaÓÔhaputto mahatiÑ licchaviparisaÑ gahetvÈ mama vÈdaÑ 
ÈropetukÈmo ÈgamissatÊ”ti. TasmÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ 
bhikkhusaÑghaparivÈro VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
mahÈparisÈya nisÊdituÑ sukhaÔÔhÈne nisÊdissÈmÊti GandhakuÔiÑ apavisitvÈ 
MahÈvane aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi, te bhikkh| 
Bhagavato vattaÑ dassetvÈ ÈgatÈ, Saccakena puÔÔhÈ d|re nisinnaÑ 
BhagavantaÑ dassentÈ “esa Aggivessana BhagavÈ”ti ÈhaÑsu. 

 MahatiyÈ licchaviparisÈya saddhinti heÔÔhÈ paÒcamattehi licchavisatehi 
parivutoti vuttaÑ. Te etassa antevÈsikÈyeva, antovesÈliyaÑ pana Saccako 
paÒcamattÈni licchavirÈjasatÈni gahetvÈ “vÈdatthiko BhagavantaÑ 
upasa~kamanto”ti sutvÈ dvinnaÑ paÓÉitÈnaÑ kathÈsallÈpaÑ 
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sossÈmÈti yebhuyyena manussÈ nikkhantÈ, evaÑ sÈ parisÈ mahatÊ 
aparicchinnagaÓanÈ ahosi. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. AÒjaliÑ paÓÈmetvÈti 
ete ubhatopakkhikÈ, te evaÑ cintesuÑ “sace no micchÈdiÔÔhikÈ codessanti 
‘kasmÈ tumhe samaÓaÑ GotamaÑ vanditthÈ’ti, tesaÑ ‘kiÑ 
aÒjalimattakaraÓenapi vanditaÑ hotÊ’ti vakkhÈma. Sace no sammÈdiÔÔhikÈ 
codessanti ‘kasmÈ BhagavantaÑ na vanditthÈ’ti, ‘kiÑ sÊsena bh|miÑ 
paharanteneva vanditaÑ hoti, nanu aÒjalikammampi vandanÈ evÈ’ti 
vakkhÈmÈ”ti. NÈma gottanti bho Gotama ahaÑ asukassa putto Datto nÈma 
Mitto nÈma idha Ègatoti vadantÈ nÈmaÑ sÈventi nÈma. Bho Gotama ahaÑ 
VÈsiÔÔho nÈma KaccÈno nÈma idha Ègatoti vadantÈ gottaÑ sÈventi nÈma. Ete 
kira daliddÈ jiÓÓakulaputtÈ parisamajjhe nÈmagottavasena pÈkaÔÈ 
bhavissÈmÈti evaÑ akaÑsu. Ye pana tuÓhÊbh|tÈ nisÊdiÑsu, te kerÈÔikÈ ceva 
andhabÈlÈ ca. Tattha kerÈÔikÈ “ekaÑ dve kathÈsallÈpe karonto vissÈsiko 
hoti, atha vissÈse sati ekaÑ dve bhikkhÈ adÈtuÑ na yuttan”ti tato attÈnaÑ 
mocentÈ tuÓhÊ nisÊdanti. AndhabÈlÈ aÒÒÈÓatÈyeva avakkhittamattikÈpiÓÉo 
viya yattha katthaci tuÓhÊbh|tÈ nisÊdanti. 

 356. KiÒcideva desanti kaÒci okÈsaÑ kiÒci kÈraÓaÑ, athassa BhagavÈ 
paÒhapucchane ussÈhaÑ janento Èha puccha Aggivessana yadÈka~khasÊti. 
Tassattho–“puccha yadi Èka~khasi, na me paÒhavissajjane bhÈro atthi”. 
Atha vÈ “puccha yaÑ Èka~khasi, sabbaÑ te vissajjessÈmÊ”ti 
sabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈresi asÈdhÈraÓaÑ Paccekabuddha-
aggasÈvakamahÈsÈvakehi. Te hi yadÈka~khasÊti na vadanti, sutvÈ 
vedissÈmÈti vadanti. BuddhÈ pana “pucchÈvuso yadÈka~khasÊ”ti1 vÈ, 
“puccha mahÈrÈja, yadÈka~khasÊ”ti2 vÈ, 

  “Puccha VÈsava maÑ paÒhaÑ, yaÑ kiÒci manasicchasi. 
  Tassa tasseva paÒhassa, ahaÑ antaÑ karomi te” iti3 vÈ, 

 “tena hi tvaÑ bhikkhu sake Èsane nisÊditvÈ puccha yadÈka~khasÊ”ti4 vÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 209 piÔÔhe. 2. DÊ 1. 48 piÔÔhe. 
 3. DÊ 2. 220 piÔÔhe. 4. Ma 3. 66 piÔÔhe. 
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  “BÈvarissa ca tuyhaÑ vÈ, sabbesaÑ sabbasaÑsayaÑ. 
  KatÈvakÈsÈ pucchavho, yaÑ kiÒci manasicchathÈ”ti1 vÈ, 

  “Puccha maÑ sabhiya paÒhaÑ, yaÑ kiÒci manasicchasi. 
  Tassa tasseva paÒhassa, ahaÑ antaÑ karomi te” iti2 vÈ, 

 TesaÑ tesaÑ yakkhanarindadevasamaÓabrÈhmaÓaparibbÈjakÈnaÑ 
sabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈrenti. AnacchariyaÒcetaÑ, yaÑ BhagavÈ 
Buddhabh|miÑ patvÈ etaÑ pavÈraÓaÑ pavÈreyya. Yo bodhisattabh|miyaÑ 
padesaÒÈÓepi Ôhito 

  “KoÓÉaÒÒa paÒhÈni viyÈkarohi, 
  YÈcanti taÑ isayo sÈdhur|pÈ. 
  KoÓÉaÒÒa eso manujesu dhammo, 
  YaÑ vuddhamÈgacchati esa bhÈro”ti3– 

 EvaÑ sakkÈdÊnaÑ atthÈya isÊhi yÈcito 

  “KatÈvakÈsÈ pucchantu bhonto, 
  YaÑ kiÒci paÒhaÑ manasÈbhipatthitaÑ. 
  AhaÑ hi taÑ taÑ vo viyÈkarissaÑ, 
  ©atvÈ sayaÑ lokamimaÑ paraÒcÈ”ti3– 

 EvaÑ sarabha~gakÈle, sambhavajÈtake ca sakalajambudÊpaÑ 
tikkhattuÑ vicaritvÈ paÒhÈnaÑ antakaraÑ adisvÈ suciratena4 brÈhmaÓena 
paÒhaÑ puÔÔho okÈse kÈrite jÈtiyÈ sattavasso rathikÈyaÑ paÑsuÑ kÊÄanto 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ antaravÊthiyaÑ nisinnova– 

  “Taggha te ahamakkhissaÑ, yathÈpi kusalo tathÈ. 
  RÈjÈ ca kho taÑ jÈnÈti, yadi kÈhati vÈ na vÈ”ti5– 

 SabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈresi. 

 EvaÑ BhagavatÈ sabbaÒÒupavÈraÓÈya pavÈritÈya attamano paÒhaÑ 
pucchanto “kathaÑ pana bho GotamÈ”ti-ÈdimÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 433 piÔÔhe. 2. Khu 1. 357 piÔÔhe. 3. Khu 6. 7 piÔÔhe. 
 4. Sucirakena (SyÈ, Ka) 5. Khu 5. 380 piÔÔhe. 
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 Athassa BhagavÈ “passatha bho aÒÒaÑ sÈvakena kathitaÑ, aÒÒaÑ 
SatthÈ katheti, nanu mayÈ paÔikacceva vuttaÑ ‘sace tathÈ patiÔÔhissati, 
yathÈssa sÈvakena patiÔÔhitaÑ, evÈhaÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÊ’ti. AyaÑ pana 
aÒÒameva katheti, tattha kiÑ mayÈ sakkÈ kÈtun”ti evaÑ NigaÓÔhassa 
vacanokÈso mÈ hot|ti heÔÔhÈ Assajittherena kathitaniyÈmeneva kathento 
evaÑ kho ahaÑ AggivessanÈti-ÈdimÈha. UpamÈ maÑ bho Gotama 
paÔibhÈtÊti bho Gotama mayhaÑ ekÈ upamÈ upaÔÔhÈti, ÈharÈmi taÑ upamanti 
vadati. PaÔibhÈtu taÑ AggivessanÈti upaÔÔhÈtu te Aggivessana, Èhara taÑ 
upamaÑ visatthoti BhagavÈ avoca. BalakaraÓÊyÈti bÈhubalena kattabbÈ 
kasivÈÓijjÈdikÈ kammantÈ. R|pattÈyaÑ purisapuggaloti r|paÑ attÈ assÈti 
r|pattÈ, r|paÑ attÈti gahetvÈ ÔhitapuggalaÑ dÊpeti. R|pe patiÔÔhÈyÈti tasmiÑ 
attÈti gahitar|pe patiÔÔhahitvÈ. PuÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ pasavatÊti kusalaÑ 
vÈ akusalaÑ vÈ paÔilabhati. VedanattÈdÊsupi eseva nayo. IminÈ kiÑ dÊpeti? 
Ime paÒcakkhandhÈ imesaÑ sattÈnaÑ pathavÊ viya patiÔÔhÈ1, te imesu 
paÒcasu khandhesu patiÔÔhÈya kusalÈkusalakammaÑ nÈma Èy|hanti. Tumhe 
evar|paÑ vijjamÈnameva attÈnaÑ paÔisedhento paÒcakkhandhÈ anattÈti 
dipethÈti ativiya sakÈraÓaÑ katvÈ upamaÑ Èhari. IminÈ ca NigaÓÔhena 
ÈhaÔa-opammaÑ niyatameva, SabbaÒÒubuddhato aÒÒo tassa kathaÑ 
chinditvÈ vÈde dosaÑ dÈtuÑ samattho nÈma natthi. DuvidhÈ hi puggalÈ 
BuddhaveneyyÈ ca sÈvakaveneyyÈ ca. SÈvakaveneyye sÈvakÈpi vinenti 
BuddhÈpi. Buddhaveneyye pana sÈvakÈ vinetuÑ na sakkonti, BuddhÈva 
vinenti. Ayampi NigaÓÔho Buddhaveneyyo, tasmÈ etassa vÈdaÑ chinditvÈ 
aÒÒo dosaÑ dÈtuÑ samattho nÈma natthi. Tenassa BhagavÈ sayameva vÈde 
dosadassanatthaÑ nanu tvaÑ AggivessanÈti-ÈdimÈha. 

 Atha NigaÓÔho cintesi “ativiya samaÓo Gotamo mama vÈdaÑ 
patiÔÔhapeti, sace upari koci doso bhavissati, mamaÑ ekakaÑyeva 
niggaÓhissati, handÈhaÑ imaÑ vÈdaÑ mahÈjanassÈpi matthake 
pakkhipÈmÊ”ti, tasmÈ evamÈha ahampi bho Gotama evaÑ vadÈmi r|paÑ 
me attÈ -pa- viÒÒÈÓaÑ me attÈti, ayaÒca mahatÊ janatÈti. BhagavÈ pana 
NigaÓÔhato 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiyattÈ (Ka) 
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sataguÓenapi sahassaguÓenapi satasahassaguÓenapi vÈdÊvarataro, tasmÈ 
cintesi “ayaÑ NigaÓÔho attÈnaÑ mocetvÈ mahÈjanassa matthake vÈdaÑ 
pakkhipati, nÈssa attÈnaÑ mocetuÑ dassÈmi, mahÈjanato nivattetvÈ 
ekakaÑyeva naÑ niggaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ kiÑ hi te AggivessanÈti-
ÈdimÈha. Tassattho–nÈyaÑ janatÈ mama vÈdaÑ ÈropetuÑ ÈgatÈ, tvaÑyeva 
sakalaÑ VesÈliÑ saÑvaÔÔitvÈ1 mama vÈdaÑ ÈropetuÑ Ègato, tasmÈ tvaÑ 
sakameva vÈdaÑ niveÔhehi, mÈ mahÈjanassa matthake pakkhipasÊti. So 
paÔijÈnanto ahaÒhi bho GotamÈti-ÈdimÈha. 
 
 357. Iti BhagavÈ NigaÓÔhassa vÈdaÑ patiÔÔhapetvÈ tena hi 
AggivessanÈti pucchaÑ Èrabhi. Tattha tena hÊti kÈraÓatthe nipÈto. YasmÈ 
tvaÑ paÒcakkhandhe attato paÔijÈnÈsi, tasmÈti attho. SakasmiÑ vijiteti 
attano raÔÔhe. GhÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetunti ghÈtÈrahaÑ ghÈtetabbayuttakaÑ 
ghÈtetuÑ. JÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetunti dhanajÈnirahaÑ jÈpetabbayuttaÑ jÈpetuÑ 
jiÓÓadhanaÑ2 kÈtuÑ. PabbÈjetÈyaÑ vÈ pabbÈjetunti sakaraÔÔhato 
pabbÈjanÈrahaÑ pabbÈjetuÑ nÊharituÑ. VattituÒca arahatÊti vattati ceva 
vattituÒca arahati, vattituÑ yuttoti dÊpeti. Iti NigaÓÔho attano 
vÈdabhedanatthaÑ ÈhaÔakÈraÓameva attano mÈraÓatthÈya ÈvudhaÑ tikhiÓaÑ 
karonto viya visesetvÈ dÊpeti, yathÈ taÑ bÈlo. EvaÑ me r|paÑ hot|ti mama 
r|paÑ evaÑvidhaÑ hotu, pÈsÈdikaÑ abhir|paÑ ala~katappaÔiyattaÑ 
suvaÓÓatoraÓaÑ viya susajjitacittapaÔo viya ca manÈpadassananti. EvaÑ me 
r|paÑ mÈ ahosÊti mama r|paÑ evaÑvidhaÑ mÈ hotu, dubbaÓÓaÑ 
dussaÓÔhitaÑ valitapalitaÑ tilakasamÈkiÓÓanti. 

 TuÓhÊ ahosÊti NigaÓÔho imasmiÑ ÔhÈne3 viraddhabhÈvaÑ4 ÒatvÈ 
“samaÓo Gotamo mama vÈdaÑ bhindanatthÈya kÈraÓaÑ Èhari, ahaÑ 
bÈlatÈya tameva visesetvÈ dÊpesiÑ, idÈni naÔÔhomhi, sace vattatÊti vakkhÈmi, 
ime rÈjÈno uÔÔhahitvÈ ‘Aggivessana tvaÑ mama r|pe vaso vattatÊti vadasi, 
yadi te r|pe vaso vattati, kasmÈ tvaÑ yathÈ ime 
______________________________________________________________ 
 1. VesÈliÑ saÑvijjetvÈ (SÊ), vesÈliparisaÑ gahetvÈ (?) 2. NiddhanaÑ (SÊ) 
 3. VÈde (SyÈ), vÈre (Ka) 4. ViruddhabhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 
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LicchavirÈjÈno TÈvatiÑsadevasadisehi attabhÈvehi virocanti abhir|pÈ 
pÈsÈdikÈ, evaÑ na virocasÊ’ti. Sace na vattatÊti vakkhÈmi, samaÓo Gotamo 
uÔÔhahitvÈ ‘Aggivessana tvaÑ pubbe vattati me r|pasmiÑ vasoti vatvÈ idÈni 
paÔikkhipasÊ’ti vÈdaÑ Èropessati. Iti vattatÊti vuttepi eko doso, na vattatÊti 
vuttepi eko doso”ti tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi BhagavÈ pucchi, dutiyampi tuÓhÊ 
ahosi. YasmÈ pana yÈvatatiyaÑ BhagavatÈ pucchite abyÈkarontassa sattadhÈ 
muddhÈ phalati, BuddhÈ ca nÈma sattÈnaÑyeva atthÈya 
kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni pÈramÊnaÑ p|ritattÈ sattesu 
balava-anuddayÈ honti. TasmÈ yÈvatatiyaÑ apucchitvÈ atha kho BhagavÈ 
SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ etadavoca, etaÑ “byÈkarohi dÈnÊ”ti-ÈdivacanaÑ 
avoca. 

 Tattha sahadhammikanti sahetukaÑ sakÈraÓaÑ. VajiraÑ pÈÓimhi assÈti 
vajirapÈÓi. Yakkhoti na yo vÈ so vÈ yakkho, Sakko devarÈjÈti veditabbo. 
Œdittanti aggivaÓÓaÑ. Sampajjalitanti suÔÔhu pajjalitaÑ. Sajotibh|tanti1 
samantato jotibh|taÑ, ekaggijÈlabh|tanti attho. ®hito hotÊti mahantaÑ 
sÊsaÑ, kandalamakulasadisÈ2 dÈÔhÈ, bhayÈnakÈni akkhinÈsÈdÊnÊti evaÑ 
vir|par|paÑ mÈpetvÈ Ôhito. KasmÈ panesa Ègatoti? DiÔÔhivissajjÈpanatthaÑ. 
Apica “ahaÒceva kho pana dhammaÑ deseyyaÑ, pare ca me na 
ÈjÈneyyun”ti evaÑ dhammadesanÈya appossukkabhÈvaÑ Èpanne Bhagavati 
Sakko mahÈbrahmunÈ saddhiÑ ÈgantvÈ “BhagavÈ dhammaÑ desetha, 
tumhÈkaÑ ÈÓÈya avattamÈne mayaÑ vattÈpessÈma, tumhÈkaÑ 
dhammacakkaÑ hotu, amhÈkaÑ ÈÓÈcakkan”ti paÔiÒÒaÑ akÈsi. TasmÈ “ajja 
SaccakaÑ tÈsetvÈ paÒhaÑ vissajjÈpessÈmÊ”ti Ègato. 

 BhagavÈ ceva passati, Saccako ca NigaÓÔhaputtoti yadi hi taÑ aÒÒepi 
passeyyuÑ. 3TaÑ kÈraÓaÑ agaru assa3, “samaÓo Gotamo SaccakaÑ attano 
vÈde anotarantaÑ ÒatvÈ yakkhaÑ ÈvÈhetvÈ4 dassesi, tato Saccako bhayena 
kathesÊ”ti vadeyyuÑ. TasmÈ BhagavÈ ceva passati Saccako ca. Tassa taÑ 
disvÈva sakalasarÊrato sedÈ mucciÑsu, antokucchi viparivattamÈnÈ 
mahÈravaÑ ravi. So “aÒÒepi nu kho passantÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjotibh|tanti (SyÈ) 2. KadalimakulasadisÈ (SyÈ, Ka) 
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olokento kassaci lomahaÑsamattampi na addasa. Tato “idaÑ bhayaÑ 
mameva uppannaÑ. SacÈhaÑ yakkhoti vakkhÈmi, ‘kiÑ tuyhameva akkhÊni 
atthi, tvameva yakkhaÑ passasi, paÔhamaÑ yakkhaÑ adisvÈ samaÓena 
Gotamena vÈdasaÑghÈÔe khittova yakkhaÑ passasÊ’ti vadeyy|n”ti cintetvÈ 
“na dÈni me idha aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ atthi, aÒÒatra samaÓÈ GotamÈ”ti 
maÒÒamÈno atha kho Saccako NigaÓÔhaputto -pa- BhagavantaÑ etadavoca. 
TÈÓaÑ gavesÊti tÈÓanti gavesamÈno. LeÓaÑ gavesÊti leÓanti gavesamÈno. 
SaraÓaÑ gavesÊti saraÓanti gavesamÈno. Ettha ca tÈyati rakkhatÊti tÈÓaÑ. 
NilÊyanti etthÈti leÓaÑ. SaratÊti saraÓaÑ, bhayaÑ hiÑsati viddhaÑsetÊti 
attho. 
 
 358. Manasi karitvÈti manamhi katvÈ paccavekkhitvÈ upadhÈretvÈ. 
EvaÑ me vedanÈ hot|ti kusalÈva hotu, sukhÈva hotu. EvaÑ me saÒÒÈ hot|ti 
kusalÈva hotu, sukhÈva hotu, somanassasampayuttÈva hot|ti. 
Sa~kharaviÒÒÈÓesupi eseva nayo. MÈ ahosÊti ettha pana vuttavipariyÈyena 
attho veditabbo. KallaÑ n|ti yuttaÑ nu. Samanupassitunti “etaÑ mama 
esohamasmi eso me attÈ”ti evaÑ taÓhÈmÈnadiÔÔhivasena passituÑ. No 
hidaÑ bho GotamÈti na yuttametaÑ bho Gotama. Iti BhagavÈ yathÈ nÈma 
cheko ahituÓÉiko sappadaÔÔhavisaÑ teneva sappena puna ÉaÑsÈpetvÈ 
ubbÈheyya1, evaÑ tassaÑyeva parisati SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ teneva 
mukhena paÒcakkhandhÈ aniccÈ dukkhÈ anattÈti vadÈpesi. DukkhaÑ allÊnoti 
imaÑ paÒcakkhandhadukkhaÑ taÓhÈdiÔÔhÊhi allÊno. Upagato ajjhositotipi 
taÓhÈdiÔÔhivaseneva veditabbo. DukkhaÑ etaÑ mamÈti-ÈdÊsu 
paÒcakkhandhadukkhaÑ taÓhÈmÈnadiÔÔhivasena samanupassatÊti attho. 
ParijÈneyyÈti aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti tÊraÓapariÒÒÈya parito jÈneyya. 
ParikkhepetvÈti khayaÑ vayaÑ anuppÈdaÑ upanetvÈ. 
 
 359. Navanti taruÓaÑ. AkukkukajÈtanti pupphaggahaÓakÈle anto 
a~guÔÔhappamÈÓo eko ghanadaÓÉako nibbattati, tena virahitanti attho. Rittoti 
suÒÒo antosÈravirahito. RittattÈva tuccho. Aparaddhoti parÈjito. BhÈsitÈ kho 
pana teti idaÑ BhagavÈ tassa 
______________________________________________________________ 
 1. UbbÈmeyya (SÊ), ubbÈteyya (SyÈ) 
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mukharabhÈvaÑ pakÈsetvÈ niggaÓhanto Èha. So kira pubbe P|raÓÈdayo cha 
satthÈro upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchati. Te vissajjetuÑ na sakkonti. Atha 
nesaÑ parisamajjhe mahantaÑ vippakÈraÑ ÈropetvÈ uÔÔhÈya jayaÑ 
pavedento gacchati. So SammÈsambuddhampi tatheva viheÔhessÈmÊti 
saÒÒÈya upasa~kamitvÈ– 

  “Ambho ko nÈma yaÑ rukkho, sinnapatto sakaÓÔako. 
  Yattha ekappahÈrena, uttama~gaÑ vibhijjitan”ti1. 

 AyaÑ khadiraÑ Èhacca asÈrakarukkhaparicito mudutuÓÉasakuÓo viya 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓasÈraÑ Èhacca ÒÈÓatuÓÉabhedaÑ patto sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa 
thaddhabhÈvaÑ aÒÒÈsi. Tadassa parisamajjhe pakÈsento bhÈsitÈ kho pana 
teti-ÈdimÈha. Natthi etarahÊti upÈdinnakasarÊre sedo nÈma natthÊti na 
vattabbaÑ, etarahi pana natthÊti vadati. SuvaÓÓavaÓÓaÑ kÈyaÑ vivarÊti na 
sabbaÑ kÈyaÑ vivari. BuddhÈ nÈma gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ 
paÔicchannasarÊrÈ parisati dhammaÑ desenti, atha BhagavÈ 
galavÈÔakasammukhaÔÔhÈne cÊvaraÑ gahetvÈ catura~gulamattaÑ otÈresi. 
OtÈritamatte pana tasmiÑ suvaÓÓavaÓÓÈ rasmiyo puÒjapuÒjÈ hutvÈ 
suvaÓÓaghaÔato rattasuvaÓÓarasadhÈrÈ viya, rattavaÓÓavalÈhakato vijjulatÈ 
viya ca nikkhamitvÈ suvaÓÓamurajasadisaÑ mahÈkhandhaÑ uttamasiraÑ2 
padakkhiÓaÑ kurumÈnÈ ÈkÈse pakkhandiÑsu. KasmÈ pana BhagavÈ 
evamakÈsÊti? MahÈjanassa ka~khÈvinodanatthaÑ. MahÈjano hi samaÓo 
Gotamo mayhaÑ sedo natthÊti vadati, Saccakassa tÈva NigaÓÔhaputtassa 
yantÈruÄhassa viya sedÈ paggharanti. SamaÓo pana Gotamo 
ghanadupaÔÔacÊvaraÑ pÈrupitvÈ nisinno, anto sedassa atthitÈ vÈ natthitÈ vÈ 
kathaÑ sakkÈ ÒÈtunti ka~khaÑ kareyya, tassa ka~khÈvinodanatthaÑ 
evamakÈsi. Ma~kubh|toti nittejabh|to. Pattakkhandhoti patitakkhandho. 
AppaÔibhÈnoti uttari appassanto. NisÊdÊti pÈda~guÔÔhakena bh|miÑ 
kasamÈno nisÊdi. 
 
 360. Dummukhoti na vir|pamukho, abhir|po hi so pÈsÈdiko. NÈmaÑ 
panassa etaÑ3. Abhabbo taÑ pokkharaÓiÑ puna otaritunti sabbesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VisÈritaÑ (SÊ), viphÈritaÑ (SyÈ, Ka) Khu 5. 56 piÔÔhe. 
 2. UttamasiravaraÒca (Ka), uttaracÊvaraÑ (SyÈ) 3. Evanti (SyÈ), etanti (Ka) 
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aÄÈnaÑ bhaggattÈ pacchinnagamano otarituÑ abhabbo, tattheva 
kÈkakulalÈdÊnaÑ bhattaÑ hotÊti dasseti. Vis|kÈyikÈnÊti diÔÔhivis|kÈni1. 
VisevitÈnÊti diÔÔhisaÒcaritÈni. VipphanditÈnÊti diÔÔhivipphanditÈni. YadidaÑ 
vÈdÈdhippÈyoti ettha yadidanti nipÈtamattaÑ, vÈdÈdhippÈyo hutvÈ vÈdaÑ 
ÈropessÈmÊti ajjhÈsayena upasa~kamituÑ abhabbo, dhammassavanÈya pana 
upasa~kameyyÈti dasseti. DummukhaÑ licchaviputtaÑ etadavocÈti kasmÈ 
avoca? Dummukhassa kirassa upamÈharaÓakÈle sesalicchavikumÈrÈpi 
cintesuÑ “iminÈ NigaÓÔhena amhÈkaÑ sippuggahaÓaÔÔhÈne ciraÑ avamÈno 
kato, ayaÑ dÈni amittassa piÔÔhiÑ passituÑ kÈlo. Mayampi ekekaÑ upamaÑ 
ÈharitvÈ pÈÓippahÈrena patitaÑ muggarena pothento viya tathÈ naÑ 
karissÈma, yathÈ na puna parisamajjhe sÊsaÑ ukkhipituÑ sakkhissatÊ”ti, te 
opammÈni karitvÈ dummukhassa kathÈpariyosÈnaÑ ÈgamayamÈnÈ 
nisÊdiÑsu. Saccako tesaÑ adhippÈyaÑ ÒatvÈ ime sabbeva gÊvaÑ ukkhipitvÈ 
oÔÔhehi calamÈnehi ÔhitÈ, sace paccekÈ upamÈ harituÑ labhissanti, puna 
mayÈ parisamajjhe sÊsaÑ ukkhipituÑ na sakkÈ bhavissati, handÈhaÑ 
dummukhaÑ apasÈdetvÈ yathÈ aÒÒassa okÈso na hoti, evaÑ kathÈvÈraÑ 
pacchinditvÈ samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ pucchissÈmÊti tasmÈ etadavoca. 
Tattha ÈgamehÊti tiÔÔha, mÈ puna bhaÓÈhÊti attho. 
 
 361. TiÔÔhatesÈ bho GotamÈti bho Gotama esÈ amhÈkaÑ ceva 
aÒÒesaÒca puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vÈcÈ tiÔÔhatu. VilÈpaÑ vilapitaÑ 
maÒÒeti etaÑ hi vacanaÑ vilapitaÑ viya hoti, vippalapitamattaÑ hotÊti 
attho. Atha vÈ tiÔÔhatesÈti ettha kathÈti ÈharitvÈ vattabbÈ. VÈcÈvilÈpaÑ 
vilapitaÑ maÒÒeti ettha pana idaÑ vÈcÈnicchÈraÓaÑ vilapitamattaÑ maÒÒe 
hotÊti attho. 

 IdÈni paÒhaÑ pucchanto kittÈvatÈti-ÈdimÈha. Tattha vesÈrajjapattoti 
ÒÈÓapatto. Aparappaccayoti aparappattiyo. Athassa BhagavÈ paÒhaÑ 
vissajjento idha AggivessanÈti-ÈdimÈha, taÑ uttÈnatthameva. YasmÈ 
panettha passatÊti vuttattÈ sekkhabh|mi dassitÈ. TasmÈ uttari 
asekkhabh|miÑ pucchanto dutiyaÑ paÒhaÑ pucchi, tampissa BhagavÈ 
byÈkÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhivis|kÈyitÈni (SÊ) 
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Tattha dassanÈnuttariyenÈti-ÈdÊsu dassanÈnuttariyanti lokiyalokuttarÈ paÒÒÈ. 
PaÔipadÈnuttariyanti lokiyalokuttarÈ paÔipadÈ. VimuttÈnuttariyanti 
lokiyalokuttarÈ vimutti. Suddhalokuttarameva vÈ gahetvÈ 
dassanÈnuttariyanti arahattamaggasammÈdiÔÔhi. PaÔipadÈnuttariyanti sesÈni 
magga~gÈni. VimuttÈnuttariyanti aggaphalavimutti1. KhÊÓÈsavassa vÈ 
nibbÈnadassanaÑ dassanÈnuttariyaÑ nÈma. Magga~gÈni2 
paÔipadÈnuttariyaÑ. AggaphalaÑ vimuttÈnuttariyanti veditabbaÑ. Buddho 
so BhagavÈti so BhagavÈ sayampi cattÈri saccÈni Buddho. BodhÈyÈti 
paresampi catusaccabodhÈya dhammaÑ deseti. Dantoti-ÈdÊsu dantoti 
nibbisevano. DamathÈyÈti nibbisevanatthÈya. Santoti 
sabbakilesav|pasamena santo. SamathÈyÈti kilesav|pasamÈya. TiÓÓoti 
caturoghatiÓÓo. TaraÓÈyÈti caturoghataraÓÈya. Parinibbutoti 
kilesaparinibbÈnena parinibbuto. ParinibbÈnÈyÈti kilesaparinibbÈnatthÈya. 
 
 362. DhaÑsÊti guÓadhaÑsakÈ. PagabbÈti vÈcÈpÈgabbiyena3 
samannÈgatÈ. ŒsÈdetabbanti ghaÔÔetabbaÑ. ŒsajjÈti ghaÔÔetvÈ. Natveva 
bhavantaÑ Gotamanti bhavantaÑ GotamaÑ Èsajja kassaci attano vÈdaÑ 
anupahataÑ sakalaÑ ÈdÈya pakkamituÑ thÈmo natthÊti dasseti, na hi 
BhagavÈ hatthi-Èdayo viya kassaci jÊvitantarÈyaÑ karoti. AyaÑ pana 
NigaÓÔho imÈ tisso upamÈ na Bhagavato ukkaÑsanatthaÑ Èhari, 
attukkaÑsanatthameva Èhari. YathÈ hi rÈjÈ kaÒci paccatthikaÑ ghÈtetvÈ 
evaÑ nÈma s|ro evaÑ thÈmasampanno puriso bhavissatÊti paccatthikaÑ 
thomentopi attÈnameva thometi, evameva sopi siyÈ hi bho Gotama hatthiÑ 
pabhinnanti-ÈdÊhi BhagavantaÑ ukkaÑsentopi mayameva s|rÈ mayaÑ 
paÓÉitÈ mayaÑ bahussutÈyeva evaÑ pabhinnahatthiÑ viya, jalita-
aggikkhandhaÑ viya, phaÓakata-ÈsÊvisaÑ viya ca vÈdatthikÈ 
SammÈsambuddhaÑ upasa~kamimhÈti attÈnaÑyeva ukkaÑseti, evaÑ 
attÈnaÑ ukkaÑsetvÈ BhagavantaÑ nimantayamÈno adhivÈsetu meti-
ÈdimÈha. Tattha adhivÈset|ti sampaÔicchatu. SvÈtanÈyÈti yaÑ me tumhesu 
kÈraÑ4 karoto sve bhavissati puÒÒaÒca pÊtipÈmojjaÒca, tadatthÈya. 
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvenÈti 
______________________________________________________________ 
 1. Maggaphalavimutti (SÊ, SyÈ) 2. AÔÔha magga~gÈni (SÊ, SyÈ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
 3. PagabbhÈti vÈcÈpÈgabbhiyena (SÊ, SyÈ) 4. SakkÈraÑ (SyÈ, Ka) 
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BhagavÈ kÈya~gaÑ vÈ vÈca~gaÑ vÈ acopetvÈ abbhantareyeva khantiÑ 
dhÈrento tuÓhÊbhÈvena adhivÈsesi, Saccakassa anuggahakaraÓatthaÑ 
manasÈva sampaÔicchÊti vuttaÑ hoti. 
 
 363. Yamassa patir|paÑ maÒÒeyyÈthÈti te kira LicchavÊ tassa 
paÒcathÈlipÈkasatÈni niccabhattaÑ Èharanti. Tadeva sandhÈya esa sve tumhe 
yaÑ assa samaÓassa Gotamassa patir|paÑ kappiyanti maÒÒeyyÈtha, taÑ 
ÈhareyyÈtha, samaÓassa hi Gotamassa tumhe paricÈrakÈ kappiyÈkappiyaÑ 
yuttÈyuttaÑ jÈnÈthÈti vadati. BhattÈbhihÈraÑ abhihariÑs|ti abhiharitabbaÑ 
bhattaÑ abhihariÑsu. PaÓÊtenÈti uttamena. SahatthÈti sahatthena. 
SantappetvÈti tappetvÈ, paripuÓÓaÑ suhitaÑ yÈvadatthaÑ katvÈ. 
SmavÈretvÈtisuÔÔhu pavÈretvÈ, alaÑ alanti hattasaÒÒÈya paÔikkhipÈpetvÈ. 
BhuttÈvinti bhuttavantaÑ. OnÊtapattapÈÓinti pattato onÊtapÈÓiÑ, 
apanÊtahatthanti vuttaÑ hoti. “OnittapattapÈÓin”tipi1 pÈÔho, tassattho, 
onittaÑ nÈnÈbh|taÑ pattaÑ pÈÓito assÈti onittapattapÈÓÊ. TaÑ 
onittapattapÈÓiÑ, hatthe ca pattaÒca dhovitvÈ ekamante pattaÑ nikkhipitvÈ 
nisinnanti attho. EkamantaÑ nisÊdÊti BhagavantaÑ evaÑbh|taÑ ÒatvÈ 
ekasmiÑ okÈse nisÊdÊti attho. PuÒÒaÒcÈti yaÑ imasmiÑ dÈne puÒÒaÑ, 
ÈyatiÑ vipÈkakkhandhÈti attho. PuÒÒamahÊti vipÈkakkhandhÈnaÑyeva 
parivÈro. TaÑ dÈyakÈnaÑ sukhÈya hot|ti taÑ imesaÑ LicchavÊnaÑ 
sukhatthÈya hotu. IdaÑ kira so ahaÑ pabbajito nÈma, pabbajitena ca na 
yuttaÑ attano dÈnaÑ niyyÈtetunti tesaÑ niyyÈtento evamÈha. Atha BhagavÈ 
yasmÈ LicchavÊhi Saccakassa dinnaÑ, na Bhagavato. Saccakena pana 
Bhagavato dinnaÑ, tasmÈ tamatthaÑ dÊpento yaÑ kho AggivessanÈti-
ÈdimÈha. Iti BhagavÈ NigaÓÔhassa matena2 vinÈyeva attano dinnaÑ 
dakkhiÓaÑ nigaÓÔhassa niyyÈtesi, sÈ cassa anÈgate vÈsanÈ bhavissatÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄasaccakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. OhitapattapÈÓintipi (SÊ) 2. ManaÑ (SÊ, SyÈ) 
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6. MahÈsaccakasuttavaÓÓanÈ 

 364. EvaÑ me sutanti MahÈsaccakasuttaÑ. Tattha ekaÑ samayanti ca 
tena kho pana samayenÈti ca pubbaÓhasamayanti ca tÊhi padehi ekova 
samayo vutto. Bhikkh|naÑ hi vattapaÔipattiÑ1 katvÈ mukhaÑ dhovitvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya cetiyaÑ vanditvÈ kataraÑ gÈmaÑ pavisissÈmÈti 
vitakkamÈÄake ÔhitakÈlo nÈma hoti, BhagavÈ evar|pe samaye rattadupaÔÔaÑ 
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ paÑsuk|lacÊvaraÑ ekaÑsaÑ pÈrupitvÈ 
GandhakuÔito nikkhamma bhikkhusaÑghaparivuto GandhakuÔipamukhe 
aÔÔhÈsi, taÑ sandhÈya “ekaÑ samayanti ca tena kho pana samayenÈti ca 
pubbaÓhasamayan”ti ca vuttaÑ. PavisitukÈmoti piÓÉÈya pavisissÈmÊti evaÑ 
katasanniÔÔhÈno. Tenupasa~kamÊti kasmÈ upasa~kamÊti? 
VÈdÈropanajjhÈsayena. EvaÑ kirassa ahosi “pubbepÈhaÑ apaÓÉitatÈya 
sakalaÑ vesÈliparisaÑ gahetvÈ samaÓassa Gotamassa santikaÑ gantvÈ 
parisamajjhe ma~ku jÈto, idÈni tathÈ akatvÈ ekakova gantvÈ vÈdaÑ 
ÈropessÈmi, yadi samaÓaÑ GotamaÑ parÈjetuÑ sakkhissÈmi, attano 
laddhiÑ dÊpetvÈ jayaÑ karissÈmi, yadi samaÓassa Gotamassa jayo 
bhavissati, andhakÈre naccaÑ viya na koci jÈnissatÊ”ti, niddÈpaÒhaÑ nÈma2 
gahetvÈ iminÈ vÈdajjhÈsayena upasa~kami. 

 AnukampaÑ upÈdÈyÈti Saccakassa NigaÓÔhaputtassa anukampaÑ 
paÔicca. Therassa kirassa evaÑ ahosi “Bhagavati muhuttaÑ nisinne 
BuddhadassanaÑ dhammassavanaÑ ca labhissati, tadassa dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya saÑvattissatÊ”ti, tasmÈ BhagavantaÑ yÈcitvÈ paÑsuk|lacÊvaraÑ 
catugguÓaÑ paÒÒapetvÈ nisÊdatu BhagavÈti Èha. “KÈraÓaÑ Œnando vadatÊ”ti 
sallakkhetvÈ nisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. BhagavantaÑ etadavocÈti yaÑ 
pana paÒhaÑ ovaÔÔikasÈraÑ katvÈ ÈdÈya Ègato taÑ ÔhapetvÈ passena tÈva 
pariharanto etaÑ santi bho GotamÈti-ÈdivacanaÑ avoca. 
 
 365. Phusanti hi te bho GotamÈti te samaÓabrÈhmaÓÈ sarÊre uppannaÑ 
sÈrÊrikaÑ dukkhaÑ vedanaÑ phusanti labhanti, anubhavantÊti attho. 
�rukkhambhoti khambhakata-|rubhÈvo, |ruthaddhatÈti attho. 
Vimhayatthavasena panettha bhavissatÊti anÈgatavacanaÑ kataÑ. 
KÈyanvayaÑ hotÊti 
______________________________________________________________ 
 1. VattapaÔivattaÑ (SÊ), attapaÔipattiÑ (SyÈ) 2. NaggipaÒhaÑ nÈma (Ka) 
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kÈyÈnugataÑ hoti kÈyassa vasavatti. KÈyabhÈvanÈti pana vipassanÈ vuccati, 
tÈya cittavikkhepaÑ pÈpuÓanto nÈma natthi, iti NigaÓÔho asantaÑ abh|taÑ 
yaÑ natthi, tadevÈha. CittabhÈvanÈtipi samatho vuccati, samÈdhiyuttassa ca 
puggalassa |rukkhambhÈdayo nÈma natthi, iti NigaÓÔho idaÑ abh|tameva 
Èha. AÔÔhakathÈyaÑ pana vuttaÑ “yatheva ‘bh|tapubban’ti vatvÈ 
‘|rukkhambhopi nÈma bhavissatÊ’ti-ÈdÊni vadato anÈgatar|paÑ na sameti, 
tathÈ atthopi na sameti, asantaÑ abh|taÑ yaÑ natthi, taÑ kathetÊ”ti. 

 No kÈyabhÈvananti paÒcÈtapatappanÈdiÑ1 attakilamathÈnuyogaÑ 
sandhÈyÈha. AyaÑ hi tesaÑ kÈyabhÈvanÈ nÈma. KiÑ pana so disvÈ 
evamÈha? So kira divÈdivassa2 vihÈraÑ Ègacchati, tasmiÑ kho pana samaye 
bhikkh| pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ attano attano rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu 
paÔisallÈnaÑ upagacchanti. So te paÔisallÊne disvÈ cittabhÈvanÈmattaÑ ete 
anuyuÒjanti, kÈyabhÈvanÈ panetesaÑ natthÊti maÒÒamÈno evamÈha. 
 
 366. Atha naÑ BhagavÈ anuyuÒjanto kinti pana te Aggivessana 
kÈyabhÈvanÈ sutÈti Èha. So taÑ vitthÈrento seyyathidaÑ, Nando vacchoti-
ÈdimÈha. Tattha Nandoti tassa nÈmaÑ. Vacchoti gottaÑ. Kisoti nÈmaÑ. 
SaÑkiccoti gottaÑ. MakkhaligosÈlo heÔÔhÈ Ègatova. Eteti ete tayo janÈ, te 
kira kiliÔÔhatapÈnaÑ matthakapattÈ ahesuÑ. UÄÈrÈni uÄÈrÈnÊti paÓÊtÈni 
paÓÊtÈni. GÈhenti nÈmÈti balaÑ gaÓhÈpenti nÈma. Br|hentÊti vaÉÉhenti. 
MedentÊti jÈtamedaÑ karonti. PurimaÑ pahÈyÈti purimaÑ dukkarakÈraÑ 
pahÈya. PacchÈ upacinantÊti pacchÈ uÄÈrakhÈdanÊyÈdÊhi santappenti 
vaÉÉhenti. ŒcayÈpacayo hotÊti vaÉÉhi ca avaÉÉhi ca hoti, iti imassa kÈyassa 
kÈlena vaÉÉhi, kÈlena parihÈnÊti vaÉÉhiparihÈnimattameva paÒÒÈyati, 
kÈyabhÈvanÈ pana na paÒÒÈyatÊti dÊpetvÈ cittabhÈvanaÑ pucchanto “kinti 
pana te Aggivessana cittabhÈvanÈ sutÈ”ti Èha. Na sampÈyÈsÊti sampÈdetvÈ 
kathetuÑ nÈsakkhi, yathÈ taÑ bÈlaputhujjano. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcÈtapakaraÓÈdi (SyÈ, Ka) 2. DivÈdivasaÑ (SyÈ, Ka) 
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 367. Kuto pana tvanti yo tvaÑ evaÑ oÄÈrikaÑ dubbalaÑ kÈyabhÈvanaÑ 
na jÈnÈsi, so tvaÑ kuto saÓhaÑ sukhumaÑ cittabhÈvanaÑ jÈnissasÊti. 
ImasmiÑ pana ÔhÈne CodanÈlayatthero1 “abuddhavacanaÑ nÈmetaÑ 
padan”ti bÊjaniÑ ÔhapetvÈ pakkamituÑ Èrabhi2. Atha naÑ MahÈsÊvatthero 
Èha “dissati bhikkhave imassa cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa Ècayopi 
apacayopi ÈdÈnampi nikkhepanampÊ”ti3. TaÑ sutvÈ sallakkhesi “oÄÈrikaÑ 
kÈyaÑ pariggaÓhantassa uppannavipassanÈ oÄÈrikÈti vattuÑ vaÔÔatÊ”ti. 
 
 368. SukhasÈrÈgÊti sukhasÈsrÈgena samannÈgato. SukhÈya vedanÈya 
nirodhÈ uppajjati dukkhÈ vedanÈti na anantarÈva uppajjati, 
sukhadukkhÈnaÑ hi anantarapaccayatÈ paÔÔhÈne4 paÔisiddhÈ. YasmÈ pana 
sukhe aniruddhe dukkhaÑ nuppajjati, tasmÈ idha evaÑ vuttaÑ. PariyÈdÈya 
tiÔÔhatÊti khepetvÈ gaÓhitvÈ tiÔÔhati. Ubhatopakkhanti sukhaÑ ekaÑ pakkhaÑ 
dukkhaÑ ekaÑ pakkhanti evaÑ ubhatopakkhaÑ hutvÈ. 
 
 369. UppannÈpi sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ 
kÈyassa. UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ 
cittassÈti ettha kÈyabhÈvanÈ vipassanÈ, cittabhÈvanÈ samÈdhi. VipassanÈ ca 
sukhassa paccanÊkÈ, dukkhassa ÈsannÈ. SamÈdhi dukkhassa paccanÊko, 
sukhassa Èsanno. KathaÑ? VipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nisinnassa hi addhÈne 
gacchante gacchante tattha tattha aggi-uÔÔhÈnaÑ viya hoti, kacchehi sedÈ 
muccanti, matthakato usumavaÔÔi-uÔÔhÈnaÑ viya hotÊti cittaÑ haÒÒati 
vihaÒÒati vipphandati. EvaÑ tÈva vipassanÈ sukhassa paccanÊkÈ, dukkhassa 
ÈsannÈ. Uppanne pana kÈyike vÈ cetasike vÈ dukkhe taÑ dukkhaÑ 
vikkhambhetvÈ samÈpattiÑ samÈpannassa samÈpattikkhaÓe dukkhaÑ 
d|rÈpagataÑ hoti, anappakaÑ sukhaÑ okkamati, evaÑ samÈdhi dukkhassa 
paccanÊko, sukhassa Èsanno. YathÈ vipassanÈ sukhassa paccanÊkÈ, 
dukkhassa ÈsannÈ, na tathÈ samÈdhi. YathÈ samÈdhi dukkhassa paccanÊko, 
sukhassa Èsanno, na ca tathÈ vipassanÈti. Tena vuttaÑ “uppannÈpi sukhÈ 
vedanÈ cittaÑ na 
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pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ kÈyassa. UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ cittassÈ”ti. 
 
 370. Œsajja upanÊyÈti guÓe ghaÔÔetvÈ ceva upanetvÈ ca. TaÑ vata meti 
taÑ vata mama cittaÑ. 
 
 371. KiÑ hi no siyÈ AggivessanÈti Aggivessana kiÑ na bhavissati, 
bhavissateva, mÈ evaÑ saÒÒÊ hohi, uppajjiyeva1 me sukhÈpi dukkhÈpi 
vedanÈ, uppannÈya panassÈ ahaÑ cittaÑ pariyÈdÈya ÔhÈtuÑ na demi. 
IdÈnissa tamatthaÑ pakÈsetuÑ upari pasÈdÈvahaÑ dhammadesanaÑ 
desetukÈmo m|lato paÔÔhÈya mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabhi. Tattha idha me 
Aggivessana pubbeva sambodhÈ -pa- tattheva nisÊdiÑ, alamidaÑ 
padhÈnÈyÈti idaÑ sabbaÑ heÔÔhÈ PÈsarÈsisutte vuttanayeneva veditabbaÑ. 
AyaÑ pana viseso, tattha Bodhipalla~ke nisajjÈ, idha dukkarakÈrikÈ. 
 
 374. AllakaÔÔhanti allaÑ udumbarakaÔÔhaÑ. Sasnehanti sakhÊraÑ. 
KÈmehÊti vatthukÈmehi. Av|pakaÔÔhÈti anapagatÈ. KÈmacchandoti-ÈdÊsu 
kilesakÈmova chandakaraÓavasena chando. SinehakaraÓavsena sneho. 
MucchÈkaraÓavasena mucchÈ. PipÈsÈkaraÓavasena pipÈsÈ. 
Anudahanavasena pariÄÈhoti veditabbo. OpakkamikÈti upakkamanibbattÈ. 
©ÈÓÈya dassanÈya2 anuttarÈya sambodhÈyÈti sabbaÑ 
lokuttaramaggavevacanameva. 

 IdaÑ panettha opammasaÑsandanaÑ–allaÑ sakhÊraÑ 
udumbarakaÔÔhaÑ viya hi kilesakÈmena vatthukÈmato anissaÔapuggalÈ, 
udake pakkhittabhÈvo viya kilesakÈmena tintatÈ, manthanenÈpi aggino 
anabhinibbattanaÑ viya kilesakÈmena vatthukÈmato anissaÔÈnaÑ 
opakkamikÈhi vedanÈhi lokuttaramaggassa anadhigamo, amanthanenÈpi 
aggino anabhinibbattanaÑ viya tesaÑ puggalÈnaÑ vinÈpi opakkamikÈhi 
vedanÈhi lokuttaramaggassa anadhigamo. Dutiya-upamÈpi iminÈva nayena 
veditabbÈ. AyaÑ pana viseso, purimÈ saputtabhariyapabbajjÈya upamÈ, 
pacchimÈ brÈhmaÓadhammikapabbajjÈya. 
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 376. Tatiya-upamÈya koÄÈpanti chinnasinehaÑ nirÈpaÑ. Thale 
nikkhittanti pabbatathale vÈ bh|mithale vÈ nikkhittaÑ. EtthÈpi idaÑ 
opammasaÑsandanaÑ–sukkhakoÄÈpakaÔÔhaÑ viya hi kilesakÈmena 
vatthukÈmato nissaÔapuggalÈ, ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittabhÈvo viya 
kilesakÈmena atintatÈ. ManthanenÈpi aggino abhinibbattanaÑ viya 
kilesakÈmena vatthukÈmato nissaÔÈnaÑ abbhokÈsikanesajjikÈdivasena 
opakkamikÈhipi vedanÈhi lokuttaramaggassa adhigamo, aÒÒassa rukkhassa 
sukkhasÈkhÈya saddhiÑ ghaÑsanamatteneva aggino abhinibbattanaÑ viya 
vinÈpi opakkamikÈhi vedanÈhi sukhÈyeva paÔipadÈya lokuttaramaggassa 
adhigamoti. AyaÑ upamÈ BhagavatÈ attano atthÈya ÈhaÔÈ. 
 
 377. IdÈni attano dukkarakÈrikaÑ dassento tassa mayhanti-ÈdimÈha. 
KiÑ pana BhagavÈ dukkaraÑ akatvÈ Buddho bhavituÑ na samatthoti. 
KatvÈpi akatvÈpi samatthova. Atha kasmÈ akÈsÊti? Sadevakassa lokassa 
attano parakkamaÑ dassessÈmi. So ca maÑ vÊriyanimmathanaguÓo 
hÈsessatÊti. PÈsÈde nisinnoyeva hi paveÓi-ÈgataÑ rajjaÑ labhitvÈpi khattiyo 
na tathÈpamudito hoti, yathÈ balakÈyaÑ gahetvÈ sa~gÈme dve tayo 
sampahÈre datvÈ amittamathanaÑ katvÈ pattarajjo, evaÑ pattarajjassa hi 
rajjasiriÑ anubhavantassa parisaÑ oloketvÈ attano parakkamaÑ anussaritvÈ 
“asukaÔÔhÈne asukakammaÑ katvÈ asukaÒca asukaÒca amittaÑ evaÑ 
vijjhitvÈ evaÑ paharitvÈ imaÑ rajjasiriÑ pattosmÊ”ti cintayato 
balavasomanassaÑ uppajjati, evamevaÑ BhagavÈpi sadevakassa lokassa 
parakkamaÑ dassessÈmi, so hi maÑ parakkamo ativiya hÈsessati, 
somanassaÑ uppÈdessatÊti dukkaraÑ akÈsi. 

 Apica pacchimaÑ janataÑ anukampamÈnopi akÈsiyeva, pacchimÈ hi 
janatÈ SammÈsambuddho kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni 
pÈramiyo p|retvÈpi padhÈnaÑ padahitvÈva sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ patto, 
kima~gaÑ pana mayanti padhÈnavÊriyaÑ kattabbaÑ maÒÒissati, evaÑ sante 
khippameva jÈtijarÈmaraÓassa antaÑ karissatÊti pacchimaÑ janataÑ 
anukampamÈno akÈsiyeva. 

 DantebhidantamÈdhÈyÈti heÔÔhÈdante uparidantaÑ ÔhapetvÈ. CetasÈ 
cittanti kusalacittena akusalacittaÑ. AbhiniggaÓheyyanti niggaÓheyyaÑ. 
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AbhinippÊÄeyyanti nippÊÄeyyaÑ. AbhisantÈpeyyanti tÈpetvÈ 
vÊriyanimmathanaÑ kareyyaÑ. SÈraddhoti sadaratho. PadhÈnÈbhitunnassÈti 
padhÈnena abhitunnassa, viddhassa satoti attho. 
 
 378. AppÈÓakanti nirassÈsakaÑ. KammÈragaggariyÈti kammÈrassa 
gaggaranÈÄiyÈ. SÊsavedanÈ hontÊti kutoci nikkhamituÑ alabhamÈnehi vÈtehi 
samuÔÔhÈpitÈ balavatiyo sÊsavedanÈ honti. SÊsaveÔhaÑ dadeyyÈti 
sÊsaveÔhanaÑ dadeyya. DevatÈti bodhisattassa ca~kamanakoÔiyaÑ, 
paÓÓasÈlapariveÓasÈmantÈ ca adhivatthÈ devatÈ. 

 TadÈ kira bodhisattassa adhimatte kÈyadÈhe uppanne mucchÈ udapÈdi. 
So ca~kameva nisinno hutvÈ papati. TaÑ disvÈ devatÈ evamÈhaÑsu 
“vihÈrotveva so arahato”ti, “arahanto nÈma evar|pÈ honti matakasadisÈ”ti 
laddhiyÈ vadanti. Tattha yÈ devatÈ “kÈla~kato”ti ÈhaÑsu, tÈ gantvÈ 
SuddhodanamahÈrÈjassa ÈrocesuÑ “tumhÈkaÑ putto kÈla~kato”ti. Mama 
putto Buddho hutvÈ kÈla~kato, no ahutvÈti. Buddho bhavituÑ nÈsakkhi, 
padhÈnabh|miyaÑyeva patitvÈ kÈla~katoti. NÈhaÑ saddahÈmi, mama 
puttassa bodhiÑ apatvÈ kÈla~kiriyÈ nÈma natthÊti. 

 AparabhÈge SammÈsambuddhassa dhammacakkaÑ pavattetvÈ 
anupubbena RÈjagahaÑ gantvÈ KapilavatthuÑ anuppattassa 
SuddhodanamahÈrÈjÈ pattaÑ gahetvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ yÈgukhajjakaÑ 
datvÈ antarÈbhattasamaye etamatthaÑ Èrocesi, tumhÈkaÑ BhagavÈ 
padhÈnakaraÓakÈle devatÈ ÈgantvÈ “putto te mahÈrÈja kÈla~kato”ti 
ÈhaÑs|ti. KiÑ saddahasi mahÈrÈjÈti. Na BhagavÈ saddahinti. IdÈni mahÈrÈja 
supinappaÔiggahaÓato paÔÔhÈya acchariyÈni passanto kiÑ saddahissasi, 
ahampi Buddho jÈto, tvampi BuddhapitÈ jÈto, pubbe pana mayhaÑ 
aparipakke ÒÈÓe bodhicariyaÑ carantassa DhammapÈlakumÈrakÈlepi 
sippaÑ uggahetuÑ gatassa “tumhÈkaÑ putto DhammapÈlakumÈro 
kÈla~kato, idamassa aÔÔhÊ”ti eÄakaÔÔhiÑ ÈharitvÈ dassesuÑ, tadÈpi tumhe 
“mama puttassa antarÈmaraÓaÑ nÈma natthi, nÈhaÑ saddahÈmÊ”ti avocuttha 
mahÈrÈjÈti imissÈ aÔÔhuppattiyÈ BhagavÈ MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ kathesi. 
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 379. MÈ kho tvaÑ mÈrisÈti sampiyÈyamÈnÈ ÈhaÑsu. DevatÈnaÑ 
kirÈyaÑ piyamanÈpavohÈro, yadidaÑ mÈrisÈti. Ajajjitanti1 abhojanaÑ. 
Halanti vadÈmÊti alanti vadÈmi, alaÑ iminÈ evaÑ mÈ karittha, 
yÈpessÈmahanti evaÑ paÔisedhemÊti attho. 
 
 380-1. Ma~guracchavÊti ma~guramacchacchavi. EtÈva paramanti 
tÈsampi vedanÈnaÑ etaÑyeva paramaÑ uttamaÑ pamÈÓaÑ. Pitu sakkassa 
kammante -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharitÈti raÒÒo kira 
vappama~galadivaso nÈma hoti, tadÈ anekappakÈraÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ paÔiyÈdenti, nagaravÊthiyo sodhÈpetvÈ puÓÓaghaÔe ÔhapÈpetvÈ 
dhajapaÔÈkÈdayo ussÈpetvÈ sakalanagaraÑ devavimÈnaÑ viya ala~karonti, 
sabbe dÈsakammakarÈdayo ahatavatthanivatthÈ gandhamÈlÈdipaÔimaÓÉitÈ 
rÈjakule sannipatanti. RaÒÒo kammante na~alasatasahassaÑ yojÊyati, tasmiÑ 
pana divase ekena |naÑ aÔÔhasataÑ yojenti, sabbana~galÈni saddhiÑ 
balibaddarasmiyottehi jÈÓussoÓissa ratho viya rajataparikkhittÈni honti, 
raÒÒo Èlambanana~galaÑ rattasuvaÓÓaparikkhittaÑ hoti, balibaddÈnaÑ 
si~gÈnipi rasmipatodÈpi suvaÓÓaparikkhittÈ honti, rÈjÈ mahÈparivÈrena 
nikkhamanto puttaÑ gahetvÈ agamÈsi. 

 KammantaÔÔhÈne eko jamburukkho bahalapattapalÈso sandacchÈyo2 
ahosi, tassa heÔÔhÈ kumÈrassa sayanaÑ paÒÒapetvÈ upari 
suvaÓÓatÈrakakhacitaÑ vitÈnaÑ bandhÈpetvÈ sÈÓipÈkÈrena parikkhipÈpetvÈ 
ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ rÈjÈ sabbÈla~kÈraÑ ala~karitvÈ amaccagaÓaparivuto 
na~galakaraÓaÔÔhÈnaÑ agamÈsi, tattha rÈjÈ suvaÓÓana~galaÑ gaÓhÈti. 
AmaccÈ eken|na-aÔÔhasatarajatana~galÈni gahetvÈ ito cito ca kasanti, rÈjÈ 
pana orato pÈraÑ gacchati, pÈrato vÈ oraÑ gacchati, etasmiÑ ÔhÈne 
mahÈsampatti hoti, bodhisattaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ dhÈtiyo raÒÒo 
sampattiÑ passissÈmÈti antosÈÓito bahi nikkhantÈ. Bodhisatto ito cito ca 
olokento kaÒci adisvÈ vegena uÔÔhÈya palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ÈnÈpÈne 
pariggahetvÈ paÔhamajjhÈnaÑ nibbattesi. DhÈtiyo khajjabhojjantare 
vicaramÈnÈ thokaÑ cirÈyiÑsu, 
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sesarukkhÈnaÑ chÈyÈ nivattÈ, tassa pana rukkhassa parimaÓÉalÈ hutvÈ 
aÔÔhÈsi. DhÈtiyo ayyaputto ekakoti vegena sÈÓiÑ ukkhipitvÈ anto 
pavisamÈnÈ bodhisattaÑ sayane palla~kena nisinnaÑ taÒca pÈÔihÈriyaÑ 
disvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu “kumÈro deva evaÑ nisinno aÒÒesaÑ 
rukkhÈnaÑ chÈyÈ nivattÈ, jamburukkhassa parimaÓÉalÈ ÔhitÈ”ti. RÈjÈ 
vegenÈgantvÈ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ “idaÑ te tÈta dutiyaÑ vandanan”ti puttaÑ 
vandi. IdametaÑ sandhÈya vuttaÑ “pitu sakkassa kammante -pa- 
paÔhamajjhÈnaÑ upasampajja viharitÈ”ti. SiyÈ nu kho eso maggo bodhÈyÈti 
bhaveyya nu kho etaÑ ÈnÈpÈnassatipaÔhamajjhÈnaÑ bujjhanatthÈya maggoti. 
SatÈnusÈriviÒÒÈÓanti nayidaÑ bodhÈya maggo bhavissati, 
ÈnÈpÈnassatipaÔhamajjhÈnaÑ pana bhavissatÊti evaÑ ekaÑ dve vÈre 
uppannasatiyÈ anantaraÑ uppannaviÒÒÈÓaÑ satÈnusÈriviÒÒÈÓaÑ nÈma. YaÑ 
taÑ sukhanti yaÑ taÑ ÈnÈpÈnassatipaÔhamajjhÈnasukhaÑ. 
 
 382. PaccupaÔÔhitÈ hontÊti paÓÓasÈlapariveÓasammajjanÈdivattakaraÓena 
upaÔÔhitÈ honti. BÈhullikoti paccayabÈhulliko. Œvatto bÈhullÈyÈti rasagiddho 
hutvÈ paÓÊtapiÓÉapÈtÈdÊnaÑ atthÈya Èvatto. Nibbijja pakkamiÑs|ti 
ukkaÓÔhitvÈ dhammaniyÈmeneva pakkantÈ bodhisattassa sambodhiÑ 
pattakÈle1 kÈyavivekassa okÈsadÈnatthaÑ dhammatÈya gatÈ, gacchantÈ ca 
aÒÒaÔÔhÈnaÑ agantvÈ BÈrÈÓasimeva agamaÑsu. Bodhisatto tesu gatesu 
addhamÈsaÑ kÈyavivekaÑ labhitvÈ BodhimaÓÉe AparÈjitapalla~ke2 
nisÊditvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhi. 
 
 383. Vivicceva kÈmehÊti-Èdi bhayabherave vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 387. AbhijÈnÈmi kho panÈhanti ayaÑ pÈÔiyekko anusandhi. NigaÓÔho 
kira cintesi “ahaÑ samaÓaÑ GotamaÑ ekaÑ paÒhaÑ pucchiÑ, samaÓo 
Gotamo ‘aparÈpi maÑ Aggivessana aparÈpi maÑ AggivessanÈ’ti 
pariyosÈnaÑ adassento kathetiyeva, kupito nu kho”ti. Atha BhagavÈ 
Aggivessana TathÈgate anekasatÈya parisÈya dhammaÑ desente 
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kupito samaÓo Gotamoti ekopi vattÈ natthi, paresaÑ bodhanatthÈya 
paÔivijjhanatthÈya eva TathÈgato dhammaÑ desetÊti dassento imaÑ 
dhammadesanaÑ Èrabhi. Tattha ÈrabbhÈti sandhÈya. YÈvadevÈti 
payojanavidhi1 paricchedaniyamanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–paresaÑ 
viÒÒÈpanameva TathÈgatassa dhammadesanÈya payojanaÑ, tasmÈ na 
ekasseva deseti, yattakÈ viÒÒÈtÈro atthi, sabbesaÑ desetÊti. TasmiÑyeva 
purimasminti iminÈ kiÑ dassetÊti? Saccako kira cintesi “samaÓo Gotamo 
abhir|po pÈsÈdiko suphusitaÑ dantÈvaraÓaÑ, jivhÈ mudukÈ, madhuraÑ 
vÈkkaraÓaÑ, parisaÑ raÒjento2 maÒÒe vicarati, anto panassa cittekaggatÈ 
natthÊ”ti. Atha BhagavÈ Aggivessana na TathÈgato parisaÑ raÒjento vicarati, 
cakkavÈÄapariyantÈyapi parisÈya TathÈgato dhammaÑ deseti, asallÊno 
anupalitto ettakaÑ ekavihÈrÊ suÒÒataphalasamÈpattiÑ anuyuttoti dassetuÑ 
evamÈha. 

 AjjhattamevÈti gocarajjhattameva. SannisÈdemÊti sannisÊdÈpemi, 
TathÈgato hi yasmiÑ khaÓe parisÈ sÈdhukÈraÑ deti, tasmiÑ khaÓe 
pubbÈbhogena paricchinditvÈ phalasamÈpattiÑ samÈpajjati, 
sÈdhukÈrasaddassa nigghose avicchinneyeva3 samÈpattito vuÔÔhÈya 
ÔhitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya dhammmaÑ deseti, BuddhÈnaÑ hi bhava~gaparivÈso 
lahuko hotÊti assÈsavÈre passÈsavÈre samÈpattiÑ samÈpajjanti. Yena sudaÑ 
niccakappanti yena suÒÒena phalasamÈdhinÈ niccakÈlaÑ viharÈmi, tasmiÑ 
samÈdhinimitte cittaÑ saÓÔhapemi samÈdahÈmÊti dasseti. 

 Okappaniyametanti saddahaniyametaÑ. EvaÑ Bhagavato 
ekaggacittataÑ sampaÔicchitvÈ idÈni attano ovaÔÔikasÈraÑ katvÈ 
ÈnÊtapaÒhaÑ pucchanto abhijÈnÈti kho pana bhavaÑ Gotamo divÈ supitÈti 
Èha. YathÈ hi sunakho nÈma asambhinnakhÊrapakkapÈyasaÑ sappinÈ yojetvÈ 
udarap|raÑ bhojitopi g|thaÑ disvÈ akhÈditvÈ gantuÑna sakkÈ, akhÈdamÈno 
ghÈyitvÈpi gacchati, aghÈyitvÈva gatassa kirassa sÊsaÑ rujjati, evamevaÑ 
imassapi SatthÈ asambhinnakhÊrapakkapÈyasasadisaÑ abhinikkhamanato 
paÔÔhÈya yÈva ÈsavakkhayÈ pasÈdanÊyaÑ dhammadesanaÑ deseti. Etassa 
pana evar|paÑ 
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dhammadesanaÑ sutvÈ Satthari pasÈdamattampi na uppannaÑ, tasmÈ 
ovaÔÔikasÈraÑ katvÈ ÈnÊtapaÒhaÑ apucchitvÈ gantuÑ asakkonto evamÈha. 
Tattha yasmÈ thinamiddhaÑ sabbakhÊÓÈsavÈnaÑ arahattamaggeneva 
pahÊyati, kÈyadaratho pana upÈdinnakepi hoti anupÈdinnakepi. TathÈ hi 
kamaluppalÈdÊni ekasmiÑ kÈle vikasanti, ekasmiÑ makulÈni honti, sÈyaÑ 
kesaÒci rukkhÈnampi pattÈni patilÊyanti, pÈto vipphÈrikÈni honti. EvaÑ 
upÈdinnakassa kÈyassa darathoyeva darathavasena bhava~gasotaÒca idha 
niddÈti adhippetaÑ, taÑ khÊÓÈsavÈnampi hoti. TaÑ sandhÈya 
“abhijÈnÈmahan”ti-ÈdimÈha. SammohavihÈrasmiÑ vadantÊti 
sammohavihÈroti vadanti. 
 
 389. Œsajja ÈsajjÈti ghaÔÔetvÈ ghaÔÔetvÈ. UpanÊtehÊti upanetvÈ kathitehi. 
VacanappathehÊti vacanehi. AbhinanditvÈ anumoditvÈti alanti cittena 
sampaÔicchanto abhinanditvÈ vÈcÈyapi pasaÑsanto anumoditvÈ. BhagavatÈ 
imassa NigaÓÔhassa dve suttÈni kathitÈni. PurimasuttaÑ eko bhÈÓavÈro, 
idaÑ diyaÉÉho, iti aÉÉhatiye bhÈÓavÈre sutvÈpi ayaÑ NigaÓÔho neva 
abhisamayaÑ patto, na pabbajito, na saraÓesu patiÔÔhito. KasmÈ etassa 
BhagavÈ dhammaÑ desesÊti? AnÈgate vÈsanatthÈya. Passati hi BhagavÈ 
“imassa idÈni upanissayo natthi, mayhaÑ pana parinibbÈnato samadhikÈnaÑ 
dvinnaÑ vassasatÈnaÑ accayena TambapaÓÓidÊpe sÈsanaÑ patiÔÔhahissati, 
tatrÈyaÑ kulaghare nibbattitvÈ sampatte kÈle pabbajitvÈ tÊÓi piÔakÈni 
uggahetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
KÈÄabuddharakkhito nÈma mahÈkhÊÓÈsavo bhavissatÊ”ti. IdaÑ disvÈ anÈgate 
vÈsanatthÈya dhammaÑ desesi. 

 Sopi tattheva TambapaÓÓidÊpamhi sÈsane patiÔÔhite devalokato cavitvÈ 
DakkhiÓagirivihÈrassa bhikkhÈcÈragÈme ekasmiÑ amaccakule nibbatto 
pabbajjÈsamatthayobbane1 pabbajitvÈ tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ uggahetvÈ 
gaÓaÑ pariharanto mahÈbhikkhusaÑghaparivuto upajjhÈyaÑ passituÑ 
agamÈsi, athassa upajjhÈyo saddhivihÈrikaÑ codessÈmÊti TepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ uggahetvÈ Ègatena tena saddhiÑ mukhaÑ datvÈ 
kathÈmattampi na akÈsi. So pacc|sasamaye vuÔÔhÈya therassa santikaÑ 
gantvÈ “tumhe bhante mayi ganthakammaÑ katvÈ tumhÈkaÑ santike Ègate 
mukhaÑ2 datvÈ kathÈmattampi 
______________________________________________________________ 
 1. PabbajjÈsamatthe vaye (SÊ) 2. Œgate kasmÈ mukhaÑ (SyÈ, Ka) 
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na karittha, ko mayhaÑ doso”ti pucchi. Thero Èha “tvaÑ Èvuso 
Buddharakkhita ettakeneva ‘pabbajjÈkiccaÑ me matthakaÑ pattan’ti saÒÒaÑ 
karosÊ”ti. KiÑ karomi bhanteti. GaÓaÑ vinodetvÈ tvaÑ papaÒcaÑ chinditvÈ 
CetiyapabbatavihÈraÑ1 gantvÈ samaÓadhammaÑ karohÊti. So upajjhÈyassa 
ovÈde ÔhatvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ puÒÒavÈ rÈjap|jito hutvÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro CetiyapabbatavihÈre vasi. 

 TasmiÑ hi kÈle TissamahÈrÈjÈ uposathakammaÑ karonto 
Cetiyapabbate rÈjaleÓe vasati. So therassa upaÔÔhÈkabhikkhuno saÒÒaÑ adÈsi 
“yadÈ mayhaÑ ayyo paÒhaÑ vissajjeti, dhammaÑ vÈ katheti, tadÈ me 
saÒÒaÑ dadeyyÈthÈ”ti. Theropi ekasmiÑ dhammassavanadivase 
bhikkhusaÑghaparivÈro2 kaÓÔakacetiya~gaÓaÑ Èruyha cetiyaÑ vanditvÈ 
kÈÄatimbarurukkham|le3 aÔÔhÈsi. Atha naÑ eko PiÓÉapÈtikatthero 
KÈÄakÈrÈmasuttante4 paÒhaÑ pucchi. Thero nanu Èvuso ajja 
dhammassavanadivasoti Èha. Œma bhante dhammassavanadivasoti. Tena hi 
pÊÔhakaÑ Ènetha, idheva nisinnÈ dhammassavanaÑ karissÈmÈti. Athassa 
rukkham|le ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ adaÑsu. Thero pubbagÈthÈ vatvÈ 
KÈÄakÈrÈmasuttaÑ Èrabhi. Sopissa upaÔÔhÈkadaharo raÒÒo saÒÒaÑ dÈpesi5. 
RÈjÈ pubbagÈthÈsu aniÔÔhitÈsuyeva pÈpuÓi, patvÈ ca aÒÒÈtakaveseneva 
parisante ÔhatvÈ tiyÈmarattiÑ Ôhitakova dhammaÑ sutvÈ therassa idamavoca 
BhagavÈti vacanakÈle sÈdhukÈraÑ adÈsi. Thero ÒatvÈ kadÈ Ègatosi 
mahÈrÈjÈti pucchi. PubbagÈthÈ osÈraÓakÈleyeva bhanteti. DukkaraÑ te 
mahÈrÈja katanti. NayidaÑ bhante dukkaraÑ, yadi pana me ayyassa 
dhammakathaÑ ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya ekapadepi aÒÒavihitabhÈvo ahosi, 
tambapaÓÓidÊpassa patodayaÔÔhinitudanamattepi ÔhÈne sÈmibhÈvo nÈma me 
mÈ hot|ti sapathaÑ akÈsi. 

 TasmiÑ pana sutte BuddhaguÓÈ paridÊpitÈ, tasmÈ rÈjÈ pucchi “ettakÈva 
bhante BuddhaguÓÈ, udÈhu aÒÒepi atthÊ”ti. MayÈ kathitato mahÈrÈja 
akathitameva bahu appamÈÓanti. UpamaÑ bhante karothÈti. YathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VÈtakasitapabbatavihÈraÑ (SÊ) 2. BhikkhusaÑghaparivuto (SyÈ) 
 3. KÈlambarirukkham|le (Ka), kÈÄadumbarirukkham|le (SyÈ) 
 4. KÈlÈmasuttante (SyÈ) 5. AdÈsi (SyÈ, Ka) 
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mahÈrÈja karÊsasahassamatte sÈlikkhette ekasÈlisÊsato avasesasÈlÊyeva bah|, 
evaÑ mayÈ kathitaguÓÈ appÈ, avasesÈ bah|ti. Aparampi bhante upamaÑ 
karothÈti. YathÈ mahÈrÈja MahÈga~gÈya oghapuÓÓÈya s|cipÈsaÑ 
sammukhaÑ kareyya, s|cipÈsena gata-udakaÑ appaÑ, sesaÑ bahu, 
evameva mayÈ kathitaguÓÈ appÈ, avasesÈ bah|ti. Aparampi bhante upamaÑ 
karothÈti. Idha mahÈrÈja cÈtakasakuÓÈ1 nÈma ÈkÈse kÊÄantÈ vicaranti, 
khuddakÈ sÈ sakuÓajÈti, kiÑ nu kho tassa sakuÓassa ÈkÈse 
pakkhapasÈraÓaÔÔhÈnaÑ bahu, avaseso ÈkÈso appoti. KiÑ bhante vadatha, 
appo tassa pakkhapasÈraÓokÈso, avasesova bah|ti. Evameva mahÈrÈja 
appakÈ mayÈ BuddhaguÓÈ kathitÈ, avasesÈ bah| anantÈ appameyyÈti. 
SukathitaÑ bhante anantÈ BuddhaguÓÈ ananteneva ÈkÈsena upamitÈ, 
pasannÈ mayaÑ ayyassa, anucchavikaÑ pana kÈtuÑ na sakkoma, ayaÑ me 
duggatapaÓÓÈkÈro, imasmiÑ TambapaÓÓidÊpe imaÑ tiyojanasatikaÑ2 
rajjaÑ ayyassa demÈti. Tumhehi mahÈrÈja attano pasannÈkÈro kato, mayaÑ 
pana amhÈkaÑ dinnaÑ rajjaÑ tumhÈkaÑyeva dema, dhammena samena 
rajjaÑ kÈrehi mahÈrÈjÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈsaccakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. C|ÄataÓhÈsa~khayasuttavaÓÓanÈ 

 390. EvaÑ me sutanti C|ÄataÓhÈsa~khayasuttaÑ. Tattha PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈdeti PubbÈrÈmasa~khÈte vihÈre MigÈramÈtuyÈ pÈsÈde. 
TatrÈyaÑ anupubbÊkathÈ–atÊte satasahassakappamatthake ekÈ upÈsikÈ 
PadumuttaraÑ BhagavantaÑ nimantetvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa satasahassaÑ dÈnaÑ datvÈ Bhagavato pÈdam|le 
nipajjitvÈ “anÈgate tumhÈdisassa Buddhassa aggupaÔÔhÈyikÈ homÊ”ti 
patthanaÑ akÈsi. SÈ kappasatasahassaÑ devesu ceva manussesu ca 
saÑsaritvÈ amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VÈtakasakuÓÈ (SÊ, SyÈ) 2. YojanasatikaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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Bhagavato kÈle Bhaddiyanagare MeÓÉakaseÔÔhiputtassa DhanaÒjayassa 
seÔÔhino gehe SumanadeviyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, jÈtakÈle cassÈ 
VisÈkhÈti nÈmaÑ akaÑsu. SÈ yadÈ BhagavÈ BhaddiyanagaraÑ agamÈsi, 
tadÈ paÒcahi dÈrikÈsatehi saddhiÑ Bhagavato paccuggamanaÑ katvÈ 
paÔhamadassanamhiyeva sotÈpannÈ ahosi. AparabhÈge SÈvatthiyaÑ 
MigÈraseÔÔhiputtassa PuÒÒavaÉÉhanakumÈrassa gehaÑ gatÈ, tattha naÑ 
MigÈraseÔÔhi mÈtuÔÔhÈne Ôhapesi, tasmÈ MigÈramÈtÈti vuccati. 

 PatikulaÑ gacchantiyÈ cassÈ pitÈ MahÈlatÈpiÄandhanaÑ nÈma kÈrÈpesi, 
tasmiÑ piÄandhane catasso vajiranÈÄiyo upayogaÑ agamaÑsu, muttÈnaÑ 
ekÈdasa nÈÄiyo, pavÈÄÈnaÑ dvÈvÊsati nÈÄiyo, maÓÊnaÑ tettiÑsa nÈÄiyo, iti 
etehi ca aÒÒehi ca sattavaÓÓehi ratanehi niÔÔhÈnaÑ agamÈsi, taÑ sÊse 
paÔimukkaÑ yÈva pÈdapiÔÔhiyÈ bhassati, paÒcannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ 
dhÈrayamÈnÈva naÑ itthÊ dhÈretuÑ sakkoti. SÈ aparabhÈge Dasabalassa 
aggupaÔÔhÈyikÈ hutvÈ taÑ pasÈdhanaÑ vissajjetvÈ navahi koÔÊhi Bhagavato 
vihÈraÑ kÈrayamÈnÈ karÊsamatte bh|mibhÈge pÈsÈdaÑ1 kÈresi, tassa 
uparibh|miyaÑ paÒca gabbhasatÈni honti, heÔÔhÈbh|miyaÑ paÒcÈti 
gabbhasahassappaÔimaÓÉito ahosi, sÈ “suddhapÈsÈdova na sobhatÊ”ti taÑ 
parivÈretvÈ paÒca dvik|ÔagehasatÈni paÒca c|ÄapÈsÈdasatÈni paÒca 
dÊghasÈlasatÈni ca kÈrÈpesi, vihÈramaho cat|hi mÈsehi niÔÔhÈnaÑ agamÈsi. 

 MÈtugÈmattabhÈve ÔhitÈya VisÈkhÈya viya aÒÒissÈ BuddhasÈsane 
dhanapariccÈgo nÈma natthi, purisattabhÈve Ôhitassa ca AnÈthapiÓÉikassa 
viya aÒÒassa BuddhasÈsane dhanapariccÈgo nÈma natthi. So hi 
catupaÒÒÈsakoÔiyo vissajjetvÈ SÈvatthiyÈ dakkhiÓabhÈge AnurÈdhapurassa 
mahÈvihÈrasadise ÔhÈne JetavanamahÈvihÈraÑ nÈma kÈresi. VisÈkhÈ 
SÈvatthiyÈ pÈcÊnabhÈge UttamadevÊvihÈrasadise ÔhÈne PubbÈrÈmaÑ nÈma 
kÈresi. BhagavÈ imesaÑ dvinnaÑ kulÈnaÑ anukampÈya SÈvatthiÑ nissÈya 
viharanto imesu dvÊsu vihÈresu nibaddhavÈsaÑ vasi, ekaÑ antovassaÑ 
Jetavane vasati, ekaÑ PubbÈrÈme, etasmiÑ pana samaye BhagavÈ 
PubbÈrÈme viharati. Tena vuttaÑ “PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VihÈraÑ (SÊ) 
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 KittÈvatÈ nu kho bhanteti kittakena nu kho bhante. SaÑkhittena 
taÓhÈsa~khayavimutto hotÊti taÓhÈsa~khaye nibbÈne taÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ 
vimuttacittatÈya taÓhÈsa~khayavimutto nÈma saÑkhittena kittÈvatÈ hoti. 
YÈya paÔipattiyÈ taÓhÈsa~khayavimutto hoti, taÑ me khÊÓÈsavassa 
bhikkhuno pubbabhÈgappaÔipadaÑ saÑkhittena desethÈti pucchati. 
AccantaniÔÔhoti khayavayasa~khÈtaÑ antaÑ atÊtÈti accantÈ. AccantÈ niÔÔhÈ 
assÈti accantaniÔÔho, ekantaniÔÔho satataniÔÔhoti attho. AccantaÑ 
yogakkhemÊti accantayogakkhemÊ, niccayogakkhemÊti attho. AccantaÑ 
brahmacÈrÊti accantabrahmacÈrÊ, niccabrahmacÈrÊti attho, accantaÑ 
pariyosÈnamassÈti purimanayeneva accantapariyosÈno. SeÔÔho 
devamanussÈnanti devÈnaÒca manussÈnaÒca seÔÔho uttamo. Evar|po 
bhikkhu kittÈvatÈ hoti, khippametassa sa~khepeneva paÔipattiÑ kathethÈti 
BhagavantaÑ yÈcati. KasmÈ panesa evaÑ vegÈyatÊti? KÊÄaÑ 
anubhavitukÈmatÈya. 

 AyaÑ kira uyyÈnakÊÄaÑ ÈÓÈpetvÈ cat|hi mahÈrÈj|hi cat|su disÈsu 
ÈrakkhaÑ gÈhÈpetvÈ dvÊsu devalokesu devasaÑghena parivuto aÉÉhatiyÈhi 
nÈÔakakoÔÊhi saddhiÑ ErÈvaÓaÑ Èruyha uyyÈnadvÈre Ôhito imaÑ paÒhaÑ 
sallakkhesi “kittakena nu kho taÓhÈsa~khayavimuttassa khÊÓÈsavassa 
sa~khepato ÈgamaniyapubbabhÈgapaÔipadÈ hotÊ”ti. Athassa etadahosi “ayaÑ 
paÒho ativiya sassiriko, sacÈhaÑ imaÑ paÒhaÑ anuggaÓhitvÈva uyyÈnaÑ 
pavisissÈmi, chadvÈrikehi ÈrammaÓehi nimmathito na puna imaÑ paÒhaÑ 
sallakkhessÈmi, tiÔÔhatu tÈva uyyÈnakÊÄÈ, Satthu santikaÑ gantvÈ imaÑ 
paÒhaÑ pucchitvÈ uggahitapaÒho uyyÈne kÊÄissÈmÊ”ti hatthikkhandhe 
antarahito Bhagavato santike pÈturahosi. Tepi cattÈro mahÈrÈjÈno ÈrakkhaÑ 
gahetvÈ ÔhitaÔÔhÈneyeva ÔhitÈ, paricÈrikadevasaÑghÈpi nÈÔakÈnipi ErÈvaÓopi 
nÈgarÈjÈ tattheva uyyÈnadvÈre aÔÔhÈsi, evamesa kÊÄaÑ anubhavitukÈmatÈya 
vegÈyanto evamÈha. 

 Sabbe dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈti ettha sabbe dhammÈ nÈma 
paÒcakkhandhÈ dvÈdasÈyatanÈni aÔÔhÈrasa dhÈtuyo, te sabbepi 
taÓhÈdiÔÔhivasena 
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abhinivesÈya nÈlaÑ na pariyattÈ na samatthÈ na yuttÈ, kasmÈ? GahitÈkÈrena 
atiÔÔhanato. Te hi niccÈti gahitÈpi aniccÈva sampajjanti, sukhÈti gahitÈpi 
dukkhÈva sampajjanti, attÈti gahitÈpi anattÈva sampajjanti, tasmÈ nÈlaÑ 
abhinivesÈya. AbhijÈnÈtÊti aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti ÒÈtapariÒÒÈya 
abhijÈnÈti. ParijÈnÈtÊti tatheva tÊraÓapariÒÒÈya parijÈnÈti. YaÑkiÒci 
vedananti antamaso paÒcaviÒÒÈÓasampayuttampi yaÑkiÒci appamattakampi 
vedanaÑ anubhavati. IminÈ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa 
vedanÈvasena nibbattetvÈ ar|papariggahaÑ dasseti. Sace pana 
vedanÈkammaÔÔhÈnaÑ heÔÔhÈ na kathitaÑ bhaveyya, imasmiÑ ÔhÈne 
kathetabbaÑ siyÈ. HeÔÔhÈ pana kathitaÑ, tasmÈ satipaÔÔhÈne vuttanayeneva 
veditabbaÑ. AniccÈnupassÊti ettha aniccaÑ veditabbaÑ, aniccÈnupassanÈ 
veditabbÈ, aniccÈnupassÊ veditabbo. Tattha aniccanti paÒcakkhandhÈ, te hi 
uppÈdavayaÔÔhena aniccÈ. AniccÈnupassanÈti paÒcakkhandhÈnaÑ khayato 
vayato dassanaÒÈÓaÑ. AniccÈnupassÊti tena ÒÈÓena samannÈgato puggalo, 
tasmÈ “aniccÈnupassÊ viharatÊ”ti aniccato anupassanto viharatÊti ayamettha 
attho. 

 VirÈgÈnupassÊti ettha dve virÈgÈ khayavirÈgo ca accantavirÈgo ca. 
Tattha sa~khÈrÈnaÑ khayavayato anupassanÈpi, accantavirÈgaÑ nibbÈnaÑ 
virÈgato dassanamaggaÒÈÓampi virÈgÈnupassanÈ. 
Tadubhayasama~gÊpuggalo virÈgÈnupassÊ nÈma, taÑ sandhÈya vuttaÑ 
“virÈgÈnupassÊ”ti, virÈgato anupassantoti attho. NirodhÈnupassimhipi eseva 
nayo, nirodhopi hi khayanirodho ca accantanirodho cÈti duvidhoyeva. 
PaÔinissaggÈnupassÊti ettha paÔinissaggo vuccati vossaggo, so ca 
pariccÈgavossaggo pakkhandanavossaggoti duvidho hoti. Tattha 
pariccÈgavossaggoti vipassanÈ, sÈ hi tada~gavasena kilese ca khandhe ca 
vossajjati. Pakkhandanavossaggoti maggo, so hi nibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ 
ÈrammaÓato pakkhandati. DvÊhipi vÈ kÈraÓehi vossaggoyeva, 
samucchedavasena khandhÈnaÑ kilesÈnaÒca vossajjanato nibbÈnaÒca 
pakkhandanato. TasmÈ kilese ca khandhe ca pariccajatÊti pariccÈgavossaggo, 
nirodhe nibbÈnadhÈtuyÈ cittaÑ pakkhandatÊti pakkhandanavossaggoti 
ubhayampetaÑ magge sameti. Tadubhayasama~gÊpuggalo imÈya 
paÔinissaggÈnupassanÈya samannÈgatattÈ paÔinissaggÈnupassÊ nÈma hoti, taÑ 
sandhÈya vuttaÑ “paÔinissaggÈnupassÊ”ti. Na kiÒci loke 
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upÈdiyatÊti kiÒci ekampi sa~khÈragataÑ taÓhÈvasena na upÈdiyati na gaÓhÈti 
na parÈmasati. AnupÈdiyaÑ na paritassatÊti aggaÓhanto taÓhÈparitassanÈya 
na paritassati. PaccattaÒÒeva parinibbÈyatÊti sayameva kilesaparinibbÈnena 
parinibbÈyati. KhÊÓÈ jÈtÊti-ÈdinÈ panassa paccavekkhaÓÈva dassitÈ. Iti 
BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa saÑkhittena khÊÓÈsavassa 
pubbabhÈgappaÔipadaÑ pucchito sallahukaÑ katvÈ saÑkhitteneva khippaÑ 
kathesi. 
 
 391. Avid|re nisinno hotÊti anantare K|ÔÈgÈre nisinno hoti. 
AbhisameccÈti ÒÈÓena abhisamÈgantvÈ, jÈnitvÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–
kiÑ nu kho esa jÈnitvÈ anumodi, udÈhu ajÈnitvÈ vÈti. KasmÈ panassa 
evamahosÊti? Thero kira na Bhagavato paÒhavissajjanasaddaÑ assosi, 
Sakkassa pana devaraÒÒo “evametaÑ BhagavÈ evametaÑ SugatÈ”ti 
anumodanasaddaÑ assosi. Sakko kira devarÈjÈ mahatÈ saddena anumodi. 
Atha kasmÈ na Bhagavato saddaÑ assosÊti? YathÈparisaviÒÒÈpakattÈ. 
BuddhÈnaÑ hi dhammaÑ kathentÈnaÑ ekÈbaddhÈya cakkavÈÄapariyantÈyapi 
parisÈya saddo suyyati, pariyantaÑ pana muÒcitvÈ a~gulimattampi bahiddhÈ 
na niccharati. KasmÈ? Evar|pÈ madhurakathÈ mÈ niratthakÈ agamÈsÊti. TadÈ 
BhagavÈ MigÈramÈtupÈsÈde sattaratanamaye K|ÔÈgÈre sirigabbhamhi 
nisinno hoti, tassa dakkhiÓapasse SÈriputtattherassa vasanak|ÔÈgÈraÑ, 
vÈmapasse MahÈmoggallÈnassa, antare chiddavivarokÈso natthi, tasmÈ thero 
na Bhagavato saddaÑ assosi, sakkasseva assosÊti. 

 PaÒcahi t|riyasatehÊti paÒca~gikÈnaÑ t|riyÈnaÑ paÒcahi satehi. 
PaÒca~gikaÑ t|riyaÑ nÈma ÈtataÑ vitataÑ ÈtatavitataÑ susiraÑ ghananti 
imehi paÒcahi a~gehi samannÈgataÑ. Tattha ÈtataÑ nÈma 
cammapariyonaddhesu bheri-ÈdÊsu ekatalat|riyaÑ, vitataÑ nÈma 
ubhayatalaÑ. ŒtatavitataÑ nÈma tantibaddhapaÓavÈdi. SusiraÑ vaÑsÈdi. 
GhanaÑ sammÈdi. Samappitoti upagato. Sama~gÊbh|toti tasseva 
vevacanaÑ. ParicÈretÊti taÑ sampattiÑ anubhavanto tato tato indriyÈni 
cÈreti. IdaÑ vuttaÑ hoti–parivÈretvÈ1 vajjamÈnehi paÒcahi t|riyasatehi 
samannÈgato hutvÈ 
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dibbasampattiÑ anubhavatÊti. PaÔipaÓÈmetvÈti apanetvÈ, nissaddÈni 
kÈrÈpetvÈti attho. Yatheva hi idÈni saddhÈ rÈjÈno garubhÈvaniyaÑ 
bhikkhuÑ disvÈ “asuko nÈma ayyo Ègacchati, mÈ tÈtÈ gÈyatha, mÈ vÈdetha, 
mÈ naccathÈ”ti nÈÔakÈni paÔivinenti, Sakkopi theraÑ disvÈ evamakÈsi. 
CirassaÑ kho mÈrisa MoggallÈna imaÑ pariyÈyamakÈsÊti evar|paÑ loke 
pakatiyÈ piyasamudÈhÈravacanaÑ hoti, lokiyÈ hi cirassaÑ Ègatampi 
anÈgatapubbampi manÈpajÈtiyaÑ ÈgataÑ disvÈ “kuto bhavaÑ Ègato, 
cirassaÑ bhavaÑ Ègato, kathaÑ te idhÈgamanamaggo ÒÈto 
maggam|ÄhosÊ”ti-ÈdÊni vadanti. AyaÑ pana ÈgatapubbattÈyeva evamÈha. 
Thero hi kÈlena kÈlaÑ devacÈrikaÑ gacchatiyeva. Tattha pariyÈyamakÈsÊti 
vÈraÑ akÈsi. YadidaÑ idhÈgamanÈyÈti yo ayaÑ idhÈgamanÈya vÈro, taÑ 
bhante cirassamakÈsÊti vuttaÑ hoti. IdamÈsanaÑ paÒÒattanti yojanikaÑ 
maÓipalla~kaÑ paÒÒapÈpetvÈ evamÈha. 
 
 392. BahukiccÈ bahukaraÓÊyÈti ettha yesaÑ bah|ni kiccÈni, te 
bahukiccÈ. BahukaraÓÊyÈti tasseva vevacanaÑ. Appeva sakena karaÓÊyenÈti 
sakaraÓÊyameva appaÑ mandaÑ, na bahu, devÈnaÑ karaÓÊyaÑ pana bahu, 
pathavito paÔÔhÈya hi kapparukkhamÈtugÈmÈdÊnaÑ atthÈya aÔÔÈ Sakkassa 
santike chijjanti, tasmÈ niyamento Èha apica devÈnaÑyeva TÈvatiÑsÈnaÑ 
karaÓÊyenÈti. DevÈnaÑ hi dhÊtÈ ca puttÈ ca a~ke nibbattanti, pÈdaparicÈrikÈ 
itthiyo sayane nibbattanti, tÈsaÑ maÓÉanapasÈdhanakÈrikÈ devadhÊtÈ 
sayanaÑ parivÈretvÈ nibbattanti, veyyÈvaccakarÈ antovimÈne nibbattanti, 
etesaÑ atthÈya aÔÔakaraÓaÑ natthi. Ye pana sÊmantare nibbattanti, te “mama 
santakÈ tava santakÈ”ti nicchetuÑ asakkontÈ aÔÔaÑ karonti, SakkaÑ 
devarÈjÈnaÑ pucchanti, so yassa vimÈnaÑ ÈsannataraÑ, tassa santakoti 
vadati. Sace dvepi samaÔÔhÈne honti, yassa vimÈnaÑ olokento1 Ôhito, tassa 
santakoti vadati. Sace ekampi na oloketi, taÑ ubhinnaÑ 
kalahupacchedanatthaÑ attano santakaÑ karoti. TaÑ sandhÈya 
“devÈnaÑyeva TÈvatiÑsÈnaÑ karaÓÊyenÈ”ti Èha. Apicassa evar|paÑ 
kÊÄÈkiccampi karaÓÊyameva. 
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 YaÑ no khippameva antaradhÈyatÊti yaÑ amhÈkaÑ sÊghameva 
andhakÈre r|pagataÑ viya na dissati, iminÈ “ahaÑ bhante taÑ 
paÒhavissajjanaÑ na sallakkhemÊ”ti dÊpeti. Thero “kasmÈ nu kho ayaÑ 
yakkho asallakkhaÓabhÈvaÑ dÊpeti, passena pariharatÊ”ti Èvajjanto “devÈ 
nÈma mahÈm|ÄhÈ honti. ChadvÈrikehi ÈrammaÓehi nimmathÊyamÈnÈ attano 
bhuttÈbhuttabhÈvampi pÊtÈpÊtabhÈvampi na jÈnanti, idha kataÑ ettha 
pamussantÊ”ti aÒÒÈsi. Keci panÈhu “thero etassa garu bhÈvaniyo, tasmÈ 
‘idÈneva loke aggapuggalassa santike paÒhaÑ uggahetvÈ Ègato, idÈneva 
nÈÔakÈnaÑ antaraÑ paviÔÔhoti evaÑ maÑ thero tajjeyyÈ’ti bhayena 
evamÈhÈ”ti. EtaÑ pana kohaÒÒaÑ nÈma hoti, na ariyasÈvakassa evar|paÑ 
kohaÒÒaÑ nÈma hoti, tasmÈ m|ÄhabhÈveneva na sallakkhesÊti veditabbaÑ. 
Upari kasmÈ sallakkhesÊti? Thero tassa somanassasaÑvegaÑ janayitvÈ 
tamaÑ nÊhari, tasmÈ sallakkhesÊti. 

 IdÈni Sakko pubbe attano evaÑ bh|takÈraÓaÑ therassa ÈrocetuÑ 
bh|tapubbanti-ÈdimÈha. Tattha samupaby|Ähoti sannipatito rÈsibh|to. AsurÈ 
parÈjiniÑs|ti asurÈ parÈjayaÑ pÈpuÓiÑsu. KadÈ panete parÈjitÈti? Sakkassa 
nibbattakÈle. Sakko kira anantare attabhÈve MagadharaÔÔhe MacalagÈme 
Magho1 nÈma mÈÓavo ahosi paÓÉito byatto, bodhisattacariyÈ viyassa cariyÈ 
ahosi. So tettiÑsa purise gahetvÈ kalyÈÓamakÈsi, ekadivasaÑ attanova 
paÒÒÈya upaparikkhitvÈ gÈmamajjhe mahÈjanassa sannipatitaÔÔhÈne 
kacavaraÑ ubhayato apabbahitvÈ2 taÑ ÔhÈnaÑ atiramaÓÊyaÑ akÈsi, puna 
tattheva maÓÉapaÑ kÈresi, puna gacchante kÈle sÈlaÑ kÈresi, gÈmato ca 
nikkhamitvÈ gÈvutampi aÉÉhayojanampi tigÈvutampi yojanampi vicaritvÈ 
tehi sahÈyehi saddhiÑ visamaÑ samaÑ akÈsi, te sabbepi ekacchandÈ tattha 
tattha setuyuttaÔÔhÈnesu setuÑ, 
maÓÉapasÈlÈpokkharaÓÊmÈlÈgaccharopanÈdÊnaÑ yuttaÔÔhÈnesu maÓÉapÈdÊni 
karontÈ bahuÑ puÒÒamakaÑsu. Magho satta vatapadÈni3 p|retvÈ kÈyassa 
bhedÈ saddhiÑ sahÈyehi TÈvatiÑsabhavane nibbatti. 
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 TasmiÑ kÈle asuragaÓÈ TÈvatiÑsadevaloke paÔivasanti, sabbe te 
devÈnaÑ samÈnÈyukÈ samÈnavaÓÓÈ ca1 honti, te SakkaÑ saparisaÑ disvÈ 
adhunÈ nibbattÈ navakadevaputtÈ ÈgatÈti mahÈpÈnaÑ sajjayiÑsu. Sakko 
devaputtÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi “amhehi kusalaÑ karontehi na parehi saddhiÑ 
sÈdhÈraÓaÑ kataÑ, tumhe gaÓÉapÈnaÑ mÈ pivittha, pÊtamattameva 
karothÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. BÈla-asurÈ gaÓÉapÈnaÑ pivitvÈ mattÈ niddaÑ 
okkamiÑsu. Sakko devÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ te pÈdesu gÈhÈpetvÈ SinerupÈde 
khipÈpesi, Sinerussa heÔÔhimatale AsurabhavanaÑ nÈma atthi, 
TÈvatiÑsadevalokappamÈÓameva, tattha asurÈ vasanti, tesampi CittapÈÔali 
nÈma rukkho atthi, te tassa pupphanakÈle jÈnanti “nÈyaÑ TÈvatiÑsÈ, 
Sakkena vaÒcitÈ mayan”ti. Te gaÓhatha nanti vatvÈ SineruÑ pariharamÈnÈ 
deve vuÔÔhe vammikapÈdato vammikamakkhikÈ viya abhiruhiÑsu. Tattha 
kÈlena devÈ jinanti, kÈlena asurÈ. YadÈ devÈnaÑ jayo hoti, asure yÈva 
samuddapiÔÔhÈ anubandhanti. YadÈ asurÈnaÑ jayo hoti, deve yÈva 
vedikapÈdÈ anubandhanti. TasmiÑ pana sa~gÈme devÈnaÑ jayo ahosi, devÈ 
asure yÈva samuddapiÔÔhÈ anubandhiÑsu. Sakko asure palÈpetvÈ paÒcasu 
ÔhÈnesu ÈrakkhaÑ Ôhapesi, evaÑ ÈrakkhaÑ datvÈ vedikapÈde vajirahatthÈ 
indapaÔimÈyo Ôhapesi. AsurÈ kÈlena kÈlaÑ uÔÔhahitvÈ tÈ paÔimÈyo disvÈ 
“Sakko appamatto tiÔÔhatÊ”ti tatova nivattanti. Tato paÔinivattitvÈti 
vijitaÔÔhÈnato nivattitvÈ. ParicÈrikÈyoti mÈlÈgandhÈdikammakÈrikÈyo. 
 
 393. VessavaÓo ca mahÈrÈjÈti so kira Sakkassa vallabho 
balavavissÈsiko, tasmÈ Sakkena saddhiÑ agamÈsi. PurakkhatvÈti purato 
katvÈ. PavisiÑs|ti pavisitvÈ pana upaÉÉhapihitÈni dvÈrÈni katvÈ 
olokayamÈnÈ aÔÔhaÑsu. Idampi mÈrisa MoggallÈna passa Vejayantassa 
pÈsÈdassa rÈmaÓeyyakanti mÈrisa MoggallÈna idampi Vejayantassa 
pÈsÈdassa rÈmaÓeyyakaÑ passa, suvaÓÓatthambhe passa, rajatatthambhe 
maÓitthambhe pavÈÄatthambhe lohita~gatthambhe masÈragallatthambhe 
muttatthambhe sattaratanatthambhe, tesaÑyeva suvaÓÓÈdimaye ghaÔake 
vÈÄar|pakÈni ca 
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passÈti evaÑ thambhapantiyo ÈdiÑ katvÈ rÈmaÓeyyakaÑ dassento evamÈha. 
YathÈ taÑ pubbekatapuÒÒassÈti yathÈ pubbe katapuÒÒassa 
upabhogaÔÔhÈnena sobhitabbaÑ, evamevaÑ sobhatÊti attho. AtibÈÄhaÑ kho 
ayaÑ yakkho pamatto viharatÊti attano pÈsÈde1 nÈÔakaparivÈrena sampattiyÈ 
vasena ativiya matto. 

 IddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsÊti iddhiÑ akÈsi. ŒpokasiÓaÑ 
samÈpajjitvÈ pÈsÈdapatiÔÔhitokÈsaÑ udakaÑ hot|ti iddhiÑ adhiÔÔhÈya 
pÈsÈdakaÓÓike pÈda~guÔÔhakena pahari, so pÈsÈdo yathÈ nÈma udakapiÔÔhe 
ÔhapitapattaÑ mukhavaÔÔiyaÑ a~guliyÈ pahaÔaÑ aparÈparaÑ kampati calati 
na santiÔÔhati, evamevaÑ saÑkampi sampakampi sampavedhi, 
thambhapiÔÔhasa~ghÈÔakaÓÓikagopÈnasi-ÈdÊni karakarÈti saddaÑ muÒcantÈni 
patituÑ viya ÈraddhÈni. Tena vuttaÑ “sa~kampesi sampakampesi 
sampavedhesÊ”ti. AcchariyabbhutacittajÈtÈti aho acchariyaÑ aho abbhutanti 
evaÑ saÒjÈta-acchariya-abbhutÈ ceva saÒjÈtatuÔÔhino ca ahesuÑ 
uppannabalavasomanassÈ. SaÑvigganti ubbiggaÑ calitaÑ. 
LomahaÔÔhajÈtanti jÈtalomahaÑsaÑ, kaÒcanabhittiyaÑ 
ÔhapitamaÓinÈgadantehi viya uddhaggehi lomehi ÈkiÓÓasarÊranti attho. 
LomahaÑso ca nÈmesa somanassenapi hoti domanassenapi, idha pana 
somanassena jÈto. Thero hi Sakkassa somanassavegena saÑvejetuÑ taÑ 
pÈÔihÈriyamakÈsi. TasmÈ somanassavegena saÑviggalomahaÔÔhaÑ viditvÈti 
attho. 
 
 394. IdhÈhaÑ mÈrisÈti idÈnissa yasmÈ therena somanassasaÑvegaÑ 
janayitvÈ tamaÑ vinoditaÑ, tasmÈ sallakkhetvÈ evamÈha. Eso nu te mÈrisa 
so BhagavÈ SatthÈti mÈrisa tvaÑ kuhiÑ gatosÊti vutte mayhaÑ Satthu 
santikanti vadesi, imasmiÑ devaloke ekapÈdakena viya tiÔÔhasi, yaÑ tvaÑ 
evaÑ vadesi, eso nu te mÈrisa so BhagavÈ SatthÈti pucchiÑsu. SabrahmacÈrÊ 
me esoti ettha kiÒcÈpi thero anagÈriyo abhinÊhÈrasampanno aggasÈvako, 
Sakko agÈriyo, maggabrahmacariyavasena panete sabrahmacÈrino honti, 
tasmÈ evamÈha. 
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Aho n|na te so BhagavÈ SatthÈti sabrahmacÈrÊ tÈva te evaÑmahiddhiko, so 
pana te BhagavÈ SatthÈ aho n|na mahiddhikoti Satthu 
iddhipÈÔihÈriyadassane jÈtÈbhilÈpÈ hutvÈ evamÈhaÑsu. 
 
 395. ©ÈtaÒÒatarassÈti1 paÒÒÈtaÒÒatarassa, Sakko hi paÒÒÈtÈnaÑ 
aÒÒataro. SesaÑ sabbattha pÈkaÔameva, desanaÑ pana BhagavÈ 
yathÈnusandhinÈva niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄataÓhÈsa~khayasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. MahÈtaÓhÈsa~khayasuttavaÓÓanÈ 

 396. EvaÑ me sutanti MahÈtaÓhÈsa~khayasuttaÑ. Tattha diÔÔhigatanti 
Alagadd|pamasutte laddhimattaÑ diÔÔhigatanti vuttaÑ, idha sassatadiÔÔhi. So 
ca bhikkhu bahussuto, ayaÑ appassuto jÈtakabhÈÓako BhagavantaÑ 
jÈtakaÑ2 kathetvÈ “ahaÑ bhikkhave tena samayena Vessantaro ahosiÑ, 
Mahosadho, VidhurapaÓÉito, SenakapaÓÉito, MahÈjanako rÈjÈ ahosin”ti 
samodhÈnentaÑ suÓÈti. Athassa etadahosi “ime r|pavedanÈsaÒÒÈsa~khÈrÈ 
tattha tattheva nirujjhanti, viÒÒÈÓaÑ pana idhalokato paralokaÑ, paralokato 
imaÑ lokaÑ sandhÈvati saÑsaratÊ”ti sassatadassanaÑ uppannaÑ. TenÈha 
“tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. 

 SammÈsambuddhena pana “viÒÒÈÓaÑ paccayasambhavaÑ3, sati 
paccaye uppajjati, vinÈ paccayaÑ natthi viÒÒÈÓassa sambhavo”ti vuttaÑ. 
TasmÈ ayaÑ bhikkhu Buddhena akathitaÑ katheti, Jinacakke pahÈraÑ deti, 
vesÈrajjaÒÈÓaÑ paÔibÈhati, sotukÈmaÑ janaÑ visaÑvÈdeti, ariyapathe 
tiriyaÑ nipatitvÈ mahÈjanassa ahitÈya dukkhÈya paÔipanno. YathÈ nÈma 
raÒÒo rajje mahÈcoro uppajjamÈno mahÈjanassa ahitÈya dukkhÈya uppajjati, 
evaÑ JinasÈsane 
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coro hutvÈ mahÈjanassa ahitÈya dukkhÈya uppannoti veditabbo. SambahulÈ 
bhikkh|ti janapadavÈsino piÓÉapÈtikabhikkh|. Tenupasa~kamiÑs|ti ayaÑ 
parisaÑ labhitvÈ sÈsanampi antaradhÈpeyya, yÈva pakkhaÑ na labhati, 
tÈvadeva naÑ diÔÔhigatÈ vivecemÈti sutasutaÔÔhÈnatoyeva aÔÔhatvÈ anisÊditvÈ 
upasa~kamiÑsu. 
 
 398. KatamaÑ taÑ sÈti viÒÒÈÓanti sÈti yaÑ tvaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈya 
vadesi, katamaÑ taÑ viÒÒÈÓanti. YvÈyaÑ bhante vado vedeyyo tatra tatra 
kalyÈÓapÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvedetÊti bhante yo ayaÑ 
vadati vedayati, so cÈyaÑ tahiÑ tahiÑ kusalÈkusalakammÈnaÑ vipÈkaÑ 
paccanubhoti. IdaÑ bhante viÒÒÈÓaÑ, yamahaÑ sandhÈya vademÊti. Kassa 
nu kho nÈmÈti kassa khattiyassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
vessasuddagahaÔÔhapabbajitadevamanussÈnaÑ vÈ aÒÒatarassa. 
 
 399. Atha kho BhagavÈ bhikkh| ÈmantesÊti kasmÈ Èmantesi? SÈtissa 
kira evaÑ ahosi “SatthÈ maÑ ‘moghapuriso’ti vadati, na ca moghapurisoti 
vuttamatteneva maggaphalÈnaÑ upanissayo na hoti. Upasenampi hi 
Va~gantaputtaÑ ‘atilahuÑ kho tvaÑ moghapurisa bÈhullÈya Èvatto’ti1 
BhagavÈ moghapurisavÈdena ovadi. Thero aparabhÈge ghaÔento vÈyamanto 
cha abhiÒÒÈ sacchÈkÈsi. Ahampi tathÈr|paÑ vÊriyaÑ paggaÓhitvÈ 
maggaphalÈni nibbattessÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ chinnapaccayo ayaÑ 
sÈsane aviruÄhadhammoti dassento bhikkh| Èmantesi. UsmÊkatoti-Èdi heÔÔhÈ 
vuttÈdhippÈyameva. Atha kho BhagavÈti ayampi pÈÔiyekko anusandhi. 
SÈtissa kira etadahosi “BhagavÈ mayhaÑ maggaphalÈnaÑ upanissayo 
natthÊti vadati, kiÑ sakkÈ upanissaye asati kÈtuÑ2, na hi TathÈgatÈ sa-
upanissayasseva dhammaÑ desenti, yassa kassaci desentiyeva, ahaÑ 
Buddhassa santikÈ SugatovÈdaÑ labhitvÈ saggasampatt|pagaÑ kusalaÑ 
karissÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ “nÈhaÑ moghapurisa tuyhaÑ ovÈdaÑ vÈ 
anusÈsaniÑ vÈ demÊ”ti SugatovÈdaÑ paÔippassambhento imaÑ desanaÑ 
Èrabhi, tassattho heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbo. IdÈni 
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parisÈya laddhiÑ sodhento “idhÈhaÑ bhikkh| paÔipucchissÈmÊ”ti-ÈdimÈha. 
TaÑ sabbampi heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 400. IdÈni viÒÒÈÓassa sappaccayabhÈvaÑ dassetuÑ yaÑ yadeva 
bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha manaÒca paÔicca dhamme cÈti sahÈvajjanena 
bhava~gamanaÒca tebh|makadhamme ca paÔicca. KaÔÔhaÒca paÔiccÈti-Èdi 
opammanidassanatthaÑ vuttaÑ. Tena kiÑ dÊpeti? DvÈrasa~kantiyÈ 
abhÈvaÑ. YathÈ hi kaÔÔhaÑ paÔicca jalamÈno aggi upÈdÈnapaccaye satiyeva 
jalati, tasmiÑ asati paccayavekallena tattheva v|pasammati, na sakalikÈdÊni 
sa~kamitvÈ sakalikaggÊti-Èdisa~khyaÑ gacchati, evameva cakkhuÒca paÔicca 
r|pe ca uppannaÑ viÒÒÈÓaÑ tasmiÑ dvÈre cakkhur|pa-
ÈlokamanasikÈrasa~khÈte paccayamhi satiyeva uppajjati, tasmiÑ asati 
paccayavekallena tattheva nirujjhati, na sotÈdÊni sa~kamitvÈ sotaviÒÒÈÓanti-
Èdisa~khyaÑ gacchati. Esa nayo sabbavÈresu. Iti BhagavÈ nÈhaÑ 
viÒÒÈÓappavatte dvÈrasa~kantimattampi vadÈmi, ayaÑ pana sÈti 
moghapuriso bhavasa~kantiÑ vadatÊti sÈtiÑ niggahesi. 
 
 401. EvaÑ viÒÒÈÓassa sappaccayabhÈvaÑ dassetvÈ idÈni pana 
paÒcannampi khandhÈnaÑ sappaccayabhÈvaÑ dassento bh|tamidanti-
ÈdimÈha. Tattha bh|tamidanti idaÑ khandhapaÒcakaÑ jÈtaÑ bh|taÑ 
nibbattaÑ, tumhepi taÑ bh|tamidanti bhikkhave passathÈti. 
TadÈhÈrasambhavanti taÑ panetaÑ khandhapaÒcakaÑ ÈhÈrasambhavaÑ 
paccayasambhavaÑ, sati paccaye uppajjati evaÑ passathÈti pucchati. 
TadÈhÈranirodhÈti tassa paccayassa nirodhÈ. Bh|tamidaÑ noss|ti bh|taÑ 
nu kho idaÑ, na nu kho bh|tanti. TadÈhÈrasambhavaÑ noss|ti taÑ bh|taÑ 
khandhapaÒcakaÑ paccayasambhavaÑ nu kho, na nu khoti. 
TadÈhÈranirodhÈti tassa paccayassa nirodhÈ. NirodhadhammaÑ noss|ti taÑ 
dhammaÑ nirodhadhammaÑ nu kho, na nu khoti. SammappaÒÒÈya 
passatoti idaÑ khandhapaÒcakaÑ jÈtaÑ bh|taÑ nibbattanti 
yÈthÈvasarasalakkhaÓato vipassanÈpaÒÒÈya sammÈ passantassa. PaÒÒÈya 
sudiÔÔhanti vuttanayeneva vipassanÈpaÒÒÈya suÔÔhu diÔÔhaÑ. EvaÑ ye ye taÑ 
pucchaÑ sallakkhesuÑ, tesaÑ tesaÑ paÔiÒÒaÑ gaÓhanto paÒcannaÑ 
khandhÈnaÑ sappaccayabhÈvaÑ dassesi. 

 IdÈni yÈya paÒÒÈya tehi taÑ sappaccayaÑ sanirodhaÑ 
khandhapaÒcakaÑ sudiÔÔhaÑ, tattha nittaÓhabhÈvaÑ pucchanto imaÑ ce 
tumheti-ÈdimÈha. Tattha diÔÔhinti 
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vipassanÈsammÈdiÔÔhiÑ. SabhÈvadassanena parisuddhaÑ. Paccayadassanena 
pariyodÈtaÑ. AllÊyethÈti taÓhÈdiÔÔhÊhi allÊyitvÈ vihareyyÈtha. KelÈyethÈti 
taÓhÈdiÔÔhÊhi kÊÄamÈnÈ vihareyyÈtha. DhanÈyethÈti dhanaÑ viya icchantÈ 
gedhaÑ ÈpajjeyyÈtha. MamÈyethÈti taÓhÈdiÔÔhÊhi mamattaÑ uppÈdeyyÈtha. 
NittharaÓatthÈya no gahaÓatthÈyÈti yo so mayÈ caturoghanittharaÓatthÈya 
kull|pamo dhammo desito, no nikantivasena gahaÓatthÈya. Api nu taÑ 
tumhe ÈjÈneyyÈthÈti. VipariyÈyena sukkapakkho veditabbo. 
 
 402. IdÈni tesaÑ khandhÈnaÑ paccayaÑ dassento cattÈrome bhikkhave 
ÈhÈrÈti-ÈdimÈha, tampi vuttatthameva. YathÈ pana eko imaÑ jÈnÈsÊti vutto 
“na kevalaÑ imaÑ, mÈtarampissa jÈnÈmi, mÈtu mÈtarampÊ”ti evaÑ 
paveÓivasena jÈnanto suÔÔhu jÈnÈti nÈma, evamevaÑ BhagavÈ na kevalaÑ 
khandhamattameva jÈnÈti, khandhÈnaÑ paccayampi tesampi paccayÈnaÑ 
paccayanti evaÑ sabbapaccayaparamparaÑ jÈnÈti, so taÑ BuddhabalaÑ 
dÊpento idÈni paccayaparamparaÑ dassetuÑ1 ime ca bhikkhave cattÈro 
ÈhÈrÈti-ÈdimÈha, taÑ vuttatthameva. Iti kho bhikkhave avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ -pa- dukkhakkhandhassa samudayo hotÊti ettha pana 
paÔiccasamuppÈdakathÈ vitthÈretabbÈ bhaveyya, sÈ Visuddhimagge 
vitthÈritÈva. 
 
 404. ImasmiÑ sati idaÑ hotÊti imasmiÑ avijjÈdike paccaye sati idaÑ 
sa~khÈrÈdikaÑ phalaÑ hoti. ImassuppÈdÈ idaÑ uppajjatÊti imassa 
avijjÈdikassa paccayassa uppÈdÈ idaÑ sa~khÈrÈdikaÑ phalaÑ uppajjati, 
tenevÈha “yadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ -pa- samudayo hotÊ”ti. EvaÑ 
vaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni vivaÔÔaÑ dassento avijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈti-ÈdimÈha. Tattha avijjÈya tvevÈti avijjÈya eva tu. 
AsesavirÈganirodhÈti virÈgasa~khÈtena maggena asesanirodhÈ 
anuppÈdanirodhÈ. Sa~khÈranirodhoti sa~khÈrÈnaÑ anuppÈdanirodho hoti, 
evaÑ niruddhÈnaÑ pana sa~khÈrÈnaÑ nirodhÈ viÒÒÈÓanirodho hoti, 
viÒÒÈÓÈdÊnaÑ ca nirodhÈ nÈmar|pÈdÊni niruddhÈniyeva hontÊti dassetuÑ 
sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodhoti-ÈdiÑ vatvÈ evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa 
______________________________________________________________ 
 1. NidÈnaparamparaÑ dassento (Ka) 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  209 

nirodho hotÊti vuttaÑ. Tattha kevalassÈti sakalassa, suddhassa vÈ, 
sattavirahitassÈti attho. DukkhakkhandhassÈti dukkharÈsissa. Nirodho hotÊti 
anuppÈdo hoti. 
 
 406. ImasmiÑ asatÊti-Èdi vuttapaÔipakkhanayena veditabbaÑ. 
 
 407. EvaÑ vaÔÔavivaÔÔaÑ kathetvÈ idÈni imaÑ 
dvÈdasa~gapaccayavaÔÔaÑ saha vipassanÈya maggena jÈnantassa yÈ 
paÔidhÈvanÈ pahÊyati, tassÈ abhÈvaÑ pucchanto api nu tumhe bhikkhaveti-
ÈdimÈha. Tattha evaÑ jÈnantÈti evaÑ saha vipassanÈya maggena jÈnantÈ. 
EvaÑ passantÈti tasseva vevacanaÑ. Pubbantanti purimakoÔÔhÈsaÑ, 
atÊtakhandhadhÈtu-ÈyatanÈnÊti attho. PaÔidhÈveyyÈthÈti taÓhÈdiÔÔhivasena 
paÔidhÈveyyÈtha. SesaÑ SabbÈsavasutte vitthÈritameva. 

 IdÈni nesaÑ tattha niccalabhÈvaÑ pucchanto api nu tumhe bhikkhave 
evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ evaÑ vadeyyÈtha, SatthÈ no gar|ti-ÈdimÈha. 
Tattha gar|ti bhÈriko akÈmÈ anuvattitabbo. SamaÓoti BuddhasamaÓo. 
AÒÒaÑ SatthÈraÑ uddiseyyÈthÈti ayaÑ SatthÈ amhÈkaÑ kiccaÑ sÈdhetuÑ 
na sakkotÊti api nu evaÑsaÒÒino hutvÈ aÒÒaÑ bÈhirakaÑ SatthÈraÑ 
uddiseyyÈtha. PuthusamaÓabrÈhmaÓÈnanti evaÑsaÒÒino hutvÈ puth|naÑ 
titthiyasamaÓÈnaÑ ceva brÈhmaÓÈnaÒca. Vatakot|halama~galÈnÊti 
vatasamÈdÈnÈni ca diÔÔhikut|halÈni ca diÔÔhasutamutama~galÈni ca. TÈni 
sÈrato paccÈgaccheyyÈthÈti etÈni sÈranti evaÑsaÒÒino hutvÈ paÔi-
ÈgaccheyyÈtha, evaÑ nissaÔÔhÈni ca puna gaÓheyyÈthÈti attho. SÈmaÑ 
ÒÈtanti sayaÑ ÒÈÓena ÒÈtaÑ. SÈmaÑ diÔÔhanti sayaÑ paÒÒÈcakkhunÈ 
diÔÔhaÑ. SÈmaÑ viditanti sayaÑ vibhÈvitaÑ pÈkaÔaÑ kataÑ. UpanÊtÈ kho 
me tumheti mayÈ bhikkhave tumhe iminÈ sandiÔÔhikÈdisabhÈvena 
dhammena nibbÈnaÑ upanÊtÈ, pÈpitÈti attho. SandiÔÔhikoti-ÈdÊnamattho 
Visuddhimagge vitthÈrito. IdametaÑ paÔicca vuttanti etaÑ vacanaÑ idaÑ 
tumhehi sÈmaÑ ÒÈtÈdibhÈvaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 408. TiÓÓaÑ kho pana bhikkhaveti kasmÈ Èrabhi? Nanu heÔÔhÈ 
vaÔÔavivaÔÔavasena desanÈ matthakaÑ pÈpitÈti. Œma pÈpitÈ. AyaÑ pana pÈÔi-
ekko 
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anusandhi, “ayaÒhi lokasannivÈso paÔisandhisamm|Äho, tassa 
sammohaÔÔhÈnaÑ viddhaÑsetvÈ pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti imaÑ desanaÑ 
Èrabhi. Apica vaÔÔam|laÑ avijjÈ, vivaÔÔam|laÑ BuddhuppÈdo, iti 
vaÔÔam|laÑ avijjaÑ vivaÔÔam|laÑ ca BuddhuppÈdaÑ dassetvÈpi “puna 
ekavÈraÑ vaÔÔavivaÔÔavasena desanaÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ”ti imaÑ 
desanaÑ Èrabhi. Tattha sannipÈtÈti samodhÈnena piÓÉabhÈvena. 
GabbhassÈti gabbhe nibbattanakasattassa. Avakkanti hotÊti nibbatti hoti. 
Katthaci hi gabbhoti mÈtukucchi vutto. YathÈha– 

   “YamekarattiÑ paÔhamaÑ, gabbhe vasati mÈÓavo. 
   AbbhuÔÔhitova so yÈti, sa gacchaÑ na nivattatÊ”ti1. 

 Katthaci gabbhe nibbattanasatto. YathÈha “yathÈ kho panÈnanda aÒÒÈ 
itthikÈ nava vÈ dasa vÈ mÈse gabbhaÑ kucchinÈ pariharitvÈ vijÈyantÊ”ti2. 
Idha satto adhippeto, taÑ sandhÈya vuttaÑ “gabbhassa avakkanti hotÊ”ti. 

 IdhÈti imasmiÑ sattaloke. MÈtÈ ca utunÊ hotÊti idaÑ utusamayaÑ 
sandhÈya vuttaÑ. MÈtugÈmassa kira yasmiÑ okÈse dÈrako nibbattati, tattha 
mahatÊ lohitapÊÄakÈ saÓÔhahitvÈ bhijjitvÈ paggharati, vatthu suddhaÑ hoti, 
suddhe vatthumhi mÈtÈpit|su ekavÈraÑ sannipatitesu yÈva satta divasÈni 
khettameva hoti. TasmiÑ samaye hatthaggÈhaveÓiggÈhÈdinÈ 
a~gaparÈmasanenapi dÈrako nibbattatiyeva. Gandhabboti tatr|pagasatto. 
PaccupaÔÔhito hotÊti na mÈtÈpit|naÑ sannipÈtaÑ olokayamÈno samÊpe Ôhito 
paccupaÔÔhito nÈma hoti. Kammayantayantito pana eko satto tasmiÑ okÈse 
nibbattanako hotÊti ayamettha adhippÈyo. SaÑsayenÈti “arogo nu kho 
bhavissÈmi ahaÑ vÈ, putto vÈ me”ti evaÑ mahantena jÊvitasaÑsayena. 
LohitaÒhetaÑ bhikkhaveti tadÈ kira mÈtulohitaÑ taÑ ÔhÈnaÑ sampattaÑ 
puttasinehena paÓÉaraÑ hoti. TasmÈ evamÈha. Va~kakanti gÈmadÈrakÈnaÑ 
kÊÄanakaÑ khuddakana~galaÑ. GhaÔikÈ vuccati dÊghadaÓÉena 
rassadaÓÉakaÑ paharaÓakÊÄÈ. Mokkhacikanti samparivattakakÊÄÈ, ÈkÈse vÈ 
daÓÉakaÑ gahetvÈ bh|miyaÑ vÈ sÊsaÑ ÔhapetvÈ heÔÔhupariyabhÈvena 
parivattanakÊÄananti vuttaÑ hoti. CÊ~gulakaÑ vuccati tÈlapaÓÓÈdÊhi kataÑ 
vÈtappahÈrena 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 353 JÈtake. 2. Ma 3. 163 piÔÔhe. 
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paribbhamanacakkaÑ. PattÈÄhakaÑ vuccati paÓÓanÈÄikÈ, tÈya vÈlikÈdÊni 
minantÈ kÊÄanti. Rathakanti khuddakarathaÑ. Dhanukampi 
khuddakadhanumeva. 
 
 409. SÈrajjatÊti rÈgaÑ uppÈdeti. ByÈpajjatÊti byÈpÈdaÑ uppÈdeti. 
AnupaÔÔhitakÈyasatÊti kÈye sati kÈyasati, taÑ anupaÔÔhapetvÈti attho. 
Parittacetasoti akusalacitto. Yatthassa te pÈpakÈti yassaÑ 
phalasamÈpattiyaÑ ete nirujjhanti, taÑ na jÈnÈti nÈdhigacchatÊti attho. 
Anurodhavirodhanti rÈgaÒceva dosaÒca. AbhinandatÊti taÓhÈvasena 
abhinandati, taÓhÈvaseneva aho sukhanti-ÈdÊni vadanto abhivadati. 
AjjhosÈya tiÔÔhatÊti taÓhÈ-ajjhosÈnagahaÓena gilitvÈ pariniÔÔhapetvÈ gaÓhÈti. 
SukhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ abhinandatu, dukkhaÑ kathaÑ 
abhinandatÊti. “AhaÑ dukkhito mama dukkhan”ti gaÓhanto abhinandati 
nÈma. Uppajjati nandÊti taÓhÈ uppajjati. TadupÈdÈnanti sÈva taÓhÈ 
gahaÓaÔÔhena upÈdÈnaÑ nÈma, tassa upÈdÈnapaccayÈ bhavo -pa- samudayo 
hotÊti, idaÑ hi BhagavatÈ puna ekavÈraÑ dvisandhi tisa~khepaÑ1 
paccayÈkÈravaÔÔaÑ dassitaÑ. 
 
 410-4. IdÈni vivaÔÔaÑ dassetuÑ idha bhikkhave TathÈgato loke 
uppajjatÊti-ÈdimÈha. Tattha appamÈÓacetasoti appamÈÓaÑ lokuttaraÑ ceto 
assÈti appamÈÓacetaso, maggacittasama~gÊti attho. ImaÑ kho me tumhe 
bhikkhave saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ dhÈrethÈti bhikkhave imaÑ 
saÑkhittena desitaÑ mayhaÑ taÓhÈsa~khayavimuttidesanaÑ tumhe 
niccakÈlaÑ dhÈreyyÈtha mÈ pamajjeyyÈtha. DesanÈ hi ettha 
vimuttipaÔilÈbhahetuto vimuttÊti vuttÈ. MahÈtaÓhÈjÈla 
taÓhÈsa~ghÈÔapaÔimukkanti taÓhÈva saÑsibbitaÔÔhena mahÈtaÓhÈjÈlaÑ, 
sa~ghaÔitaÔÔhena sa~ghÈÔanti vuccati, iti etasmiÑ mahÈtaÓhÈjÈle 
taÓhÈsa~ghÈÔe ca imaÑ sÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ paÔimukkaÑ 
dhÈretha, anupaviÔÔho antogadhoti naÑ dhÈrethÈti attho. SesaÑ sabbattha 
uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈtaÓhÈsa~khayasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tisandhi catusa~khepaÑ (SyÈ, Ka) 
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9. MahÈ-assapurasuttavaÓÓanÈ 

 415. EvaÑ me sutanti MahÈ-assapurasuttaÑ. Tattha a~ges|ti a~gÈ 
nÈma jÈnapadino rÈjakumÈrÈ, tesaÑ nivÈso ekopi janapado ruÄhÊsaddena 
“A~gÈ”ti vuccati, tasmiÑ A~gesu janapade. AssapuraÑ nÈma A~gÈnaÑ 
nigamoti assapuranti nagaranÈmena laddhavohÈro A~gÈnaÑ janapadassa 
eko nigamo, taÑ gocaragÈmaÑ katvÈ viharatÊti attho. BhagavÈ etadavocÈti 
etaÑ “samaÓÈ samaÓÈti vo bhikkhave jano saÒjÈnÈtÊ”ti-Èdivacanamavoca. 

 KasmÈ pana evaÑ avocÈti. TasmiÑ kira nigame manussÈ saddhÈ 
pasannÈ BuddhamÈmakÈ dhammamÈmakÈ saÑghamÈmakÈ, 
tadahupabbajitasÈmaÓerampi vassasatikattherasadisaÑ katvÈ pasaÑsanti, 
pubbaÓhasamayaÑ bhikkhusaÑghaÑ piÓÉÈya pavisantaÑ disvÈ 
bÊjana~galÈdÊni gahetvÈ khettaÑ gacchantÈpi, pharasu-ÈdÊni gahetvÈ 
araÒÒaÑ pavisantÈpi tÈni upakaraÓÈni nikkhipitvÈ bhikkhusaÑghassa 
nisÊdanaÔÔhÈnaÑ ÈsanasÈlaÑ vÈ maÓÉapaÑ vÈ rukkham|laÑ vÈ sammajjitvÈ 
ÈsanÈni paÒÒapetvÈ arajapÈnÊyaÑ1 paccupaÔÔhÈpetvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakÈdÊni datvÈ katabhattakiccaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
uyyojetvÈ tato tÈni upakaraÓÈni ÈdÈya khettaÑ vÈ araÒÒaÑ vÈ gantvÈ attano 
kammÈni karonti, kammantaÔÔhÈnepi nesaÑ aÒÒÈ kathÈ nÈma natthi, cattÈro 
maggaÔÔhÈ cattÈro phalaÔÔhÈti aÔÔha puggalÈ ariyasaÑgho nÈma, te 
“evar|pena sÊlena evar|pena ÈcÈrena evar|pÈya paÔipattiyÈ samannÈgatÈ 
lajjino pesalÈ uÄÈraguÓÈ”ti bhikkhusaÑghasseva vaÓÓaÑ kathenti, 
kammantaÔÔhÈnato ÈgantvÈ bhuttasÈyamÈsÈ gharadvÈre nisinnÈpi 
sayanigharaÑ pavisitvÈ nisinnÈpi bhikkhusaÑghasseva vaÓÓaÑ kathenti. 
BhagavÈ tesaÑ manussÈnaÑ nipaccakÈraÑ disvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
piÓÉapÈtÈpacÈyane niyojetvÈ etadavoca. 

 Ye dhammÈ samaÓakaraÓÈ ca brÈhmaÓakaraÓÈ cÈti ye dhammÈ 
samÈdÈya parip|ritÈ samitapÈpasamaÓaÑ ca bÈhitapÈpabrÈhmaÓaÑ ca 
karontÊti attho. “TÊÓimÈni bhikkhave samaÓassa samaÓiyÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Œvarake ca pÈniyaÑ (SyÈ), ÈdhÈrake ca pÈniyaÑ ca (SÊ) 
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samaÓakaraÓÊyÈni. KatamÈni tÊÓi, adhisÊlasikkhÈsamÈdÈnaÑ, 
adhicittasikkhÈsamÈdÈnaÑ, adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈnan”ti1 ettha pana 
samaÓena kattabbadhammÈ vuttÈ, tepi ca samaÓakaraÓÈ hontiyeva. Idha 
pana hirottappÈdivasena desanÈ vitthÈritÈ. EvaÑ no ayaÑ amhÈkanti ettha 
noti nipÈtamattaÑ, evaÑ ayaÑ amhÈkanti attho. MahapphalÈ mahÈnisaÑsÈti 
ubhayampi atthato ekameva. AvaÒjhÈti amoghÈ. SaphalÈti ayaÑ tasseva 
attho. YassÈ hi phalaÑ natthi, sÈ vaÒjhÈ nÈma hoti. Sa-udrayÈti savaÉÉhi, 
idaÑ saphalatÈya vevacanaÑ. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti 
bhikkhave evaÑ tumhehi sikkhitabbaÑ, iti BhagavÈ iminÈ ettakena ÔhÈnena 
hirottappÈdÊnaÑ dhammÈnaÑ vaÓÓaÑ kathesi. KasmÈ? 
VacanapathapacchindanatthaÑ. Sace hi koci acirapabbajito bÈlabhikkhu 
evaÑ vadeyya “BhagavÈ hirottappÈdidhamme samÈdÈya vattathÈti vadati, ko 
nu kho tesaÑ samÈdÈya vattane ÈnisaÑso”ti, tassa 
vacanapathapacchindanatthaÑ. AyaÒca ÈnisaÑso, ime hi dhammÈ samÈdÈya 
parip|ritÈ samitapÈpasamaÓaÑ nÈma bÈhitapÈpabrÈhmaÓaÑ nÈma karonti, 
catupaccayalÈbhaÑ uppÈdenti, paccayadÈyakÈnaÑ mahapphalataÑ 
sampÈdenti, pabbajjaÑ avaÒjhaÑ saphalaÑ sa-udrayaÑ karontÊti vaÓÓaÑ 
abhÈsi, ayamettha sa~khepo. VitthÈrato pana vaÓÓakathÈ SatipaÔÔhÈne2 
vuttanayeneva veditabbÈ. 
 
 416. HirottappenÈti “yaÑ hirÊyati hirÊyitabbena, ottappati 
ottappitabbenÈ”ti3 evaÑ vitthÈritÈya hiriyÈ ceva ottappena ca. Apicettha 
ajjhattasamuÔÔhÈnÈ hirÊ, bahiddhÈsamuÔÔhÈnaÑ ottappaÑ. AttÈdhipateyyÈ 
hirÊ, lokÈdhipateyyaÑ ottappaÑ. LajjÈsabhÈvasaÓÔhitÈ hirÊ, 
bhayasabhÈvasaÓÔhitaÑ ottappaÑ, vitthÈrakathÈ panettha sabbÈkÈrena 
Visuddhimagge vuttÈ. Apica ime dve dhammÈ lokaÑ pÈlanato 
lokapÈladhammÈ nÈmÈti kathitÈ. YathÈha “dveme bhikkhave sukkÈ dhammÈ 
lokaÑ pÈlenti. Katame dve, hirÊ ca ottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve 
sukkÈ dhammÈ lokaÑ pÈlenti. Ime ca kho bhikkhave dve sukkÈ dhammÈ 
lokaÑ na pÈleyyuÑ, nayidha paÒÒÈyetha ‘mÈtÈ’ti vÈ ‘mÈtucchÈ’ti vÈ 
‘mÈtulÈnÊ’ti vÈ ‘ÈcariyabhariyÈ’ti vÈ ‘gar|naÑ dÈrÈ’ti vÈ, 
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sambhedaÑ loko agamissa, yathÈ ajeÄakÈ kukkuÔas|karÈ soÓasi~gÈlÈ”ti1. 
Imeyeva jÈtake “devadhammÈ”ti kathitÈ. YathÈha– 

   “HirÊ-ottappasampannÈ, sukkadhammasamÈhitÈ. 
    Santo sappurisÈ loke, devadhammÈti vuccare”ti2. 

 MahÈcundattherassa pana kilesasallekhanapaÔipadÈti katvÈ dassitÈ. 
YathÈha “pare ahirikÈ bhavissanti, mayamettha hirimanÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare anottÈpÊ bhavissanti, mayamettha ottÈpÊ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo”ti3. Imeva MahÈkassapattherassa 
ovÈd|pasampadÈti katvÈ dassitÈ. VuttaÒhetaÑ “tasmÈtiha te Kassapa evaÑ 
sikkhitabbaÑ, tibbaÑ me hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavissati theresu 
navesu majjhimes|ti. EvaÑ hi te Kassapa sikkhitabban”ti4. Idha panete 
samaÓadhammÈ nÈmÈti dassitÈ. 

 YasmÈ pana ettÈvatÈ sÈmaÒÒattho matthakaÑ patto nÈma hoti, tasmÈ 
aparepi samaÓakaraÓadhamme dassetuÑ siyÈ kho pana bhikkhave 
tumhÈkanti-ÈdimÈha. Tattha sÈmaÒÒatthoti saÑyuttake tÈva5 “katamaÒca 
bhikkhave sÈmaÒÒaÑ, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, idaÑ vuccati bhikkhave sÈmaÒÒaÑ. 
Katamo ca bhikkhave sÈmaÒÒattho, yo bhikkhave rÈgakkhayo dosakkhayo 
mohakkhayo, ayaÑ vuccati bhikkhave sÈmaÒÒattho”ti6 maggo 
“sÈmaÒÒan”ti, phalanibbÈnÈni “sÈmaÒÒattho”ti vuttÈni. ImasmiÑ pana ÔhÈne 
maggampi phalampi ekato katvÈ sÈmaÒÒattho kathitoti veditabbo. 
ŒrocayÈmÊti kathemi. PaÔivedayÈmÊti jÈnÈpemi. 
 
 417. Parisuddho no kÈyasamÈcÈroti ettha kÈyasamÈcÈro parisuddho 
aparisuddhoti duvidho. Yo hi bhikkhu pÈÓaÑ hanati, adinnaÑ Èdiyati, 
kÈmesu micchÈ7 carati, tassa kÈyasamÈcÈro aparisuddho nÈma, ayaÑ pana 
kammapathavaseneva vÈrito. Yo pana pÈÓinÈ vÈ 
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leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ paraÑ potheti1 viheÔheti, tassa 
kÈyasamÈcÈro aparisuddho nÈma, ayampi sikkhÈpadabaddheneva2 
paÔikkhitto. ImasmiÑ sutte ubhayampetaÑ akathetvÈ paramasallekho nÈma 
kathito. Yo hi bhikkhu pÈnÊyaghaÔe vÈ pÈnÊyaÑ pivantÈnaÑ, patte vÈ 
bhattaÑ bhuÒjantÈnaÑ kÈkÈnaÑ nivÈraÓavasena hatthaÑ vÈ daÓÉaÑ vÈ 
leÉÉuÑ vÈ uggirati, tassa kÈyasamÈcÈro aparisuddho. ViparÊto parisuddho 
nÈma. UttÈnoti uggato pÈkaÔo. VivaÔoti anÈvaÔo asaÒchanno, ubhayenÈpi 
parisuddhataÑyeva dÊpeti. Na ca chiddavÈti sadÈ ekasadiso antarantare 
chiddarahito. SaÑvutoti kilesÈnaÑ dvÈraÑ pidahanena pidahito, na 
vajjapaÔicchÈdanatthÈya. 
 
 418. VacÊsamÈcÈrepi yo bhikkhu musÈ vadati, pisuÓaÑ katheti, 
pharusaÑ bhÈsati, samphaÑ palapati, tassa vacÊsamÈcÈro aparisuddho nÈma, 
ayaÑ pana kammapathavasena vÈrito. Yo pana gahapatikÈti vÈ dÈsÈti vÈ 
pessÈti vÈ ÈdÊhi khuÑsento vadati, tassa vacÊsamÈcÈro aparisuddho nÈma, 
ayaÑ pana sikkhÈpadabaddheneva paÔikkhitto. ImasmiÑ sutte 
ubhayampetaÑ akathetvÈ paramasallekho nÈma kathito. Yo hi bhikkhu 
daharena vÈ sÈmaÓerena vÈ “kacci bhante amhÈkaÑ upajjhÈyaÑ passathÈ”ti 
vutte “sambahulÈ Èvuso bhikkhubhikkhuniyo3 ekasmiÑ padese vivadiÑsu4, 
upajjhÈyo te vikkÈyikasÈkabhaÓÉikaÑ ukkhipitvÈ gato bhavissatÊ”ti-ÈdinÈ 
nayena hasÈdhippÈyopi evar|paÑ kathaÑ katheti, tassa vacÊsamÈcÈro 
aparisuddho. ViparÊto parisuddho nÈma. 
 
 419. ManosamÈcÈre yo bhikkhu abhijjhÈlu byÈpannacitto 
micchÈdiÔÔhiko hoti, tassa manosamÈcÈro aparisuddho nÈma, ayaÑ pana 
kammapathavaseneva vÈrito. Yo pana upanikkhittaÑ jÈtar|parajataÑ 
sÈdiyati, tassa manosamÈcÈro aparisuddho nÈma, ayampi 
sikkhÈpadabaddheneva paÔikkhitto. ImasmiÑ sutte ubhayampetaÑ akathetvÈ 
paramasallekho nÈma kathito. Yo pana bhikkhu kÈmavitakkaÑ vÈ 
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byÈpÈdavitakkaÑ vÈ vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ vitakketi, tassa manosamÈcÈro 
aparisuddho. ViparÊto parisuddho nÈma. 
 
 420. ŒjÊvasmiÑ yo bhikkhu ÈjÊvahetu vejjakammaÑ pahiÓagamanaÑ 
gaÓÉaphÈlanaÑ1 karoti, arumakkhanaÑ deti, telaÑ pacatÊti ekavÊsati-
anesanÈvasena jÊvikaÑ kappeti. Yo vÈ pana viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati, tassa ÈjÊvo 
aparisuddho nÈma, ayaÑ pana sikkhÈpadabaddheneva paÔikkhitto. ImasmiÑ 
sutte ubhayampetaÑ akathetvÈ paramasallekho nÈma kathito. Yo hi bhikkhu 
sappinavanÊtatelamadhuphÈÓitÈdÊni labhitvÈ “sve vÈ punadivase vÈ 
bhavissatÊ”ti sannidhikÈrakaÑ paribhuÒjati, yo vÈ pana nimba~kurÈdÊni 
disvÈ sÈmaÓere vadati “a~kure khÈdathÈ”ti, sÈmaÓerÈ thero khÈditukÈmoti 
kappiyaÑ katvÈ denti, dahare pana sÈmaÓere vÈ pÈnÊyaÑ pivatha Èvusoti 
vadati, te thero pÈnÊyaÑ pivitukÈmoti pÈnÊyasa~khaÑ dhovitvÈ denti, tampi 
paribhuÒjantassa ÈjÊvo aparisuddho nÈma hoti. ViparÊto parisuddho nÈma. 
 
 422. MattaÒÒ|ti pariyesanapaÔiggahaÓaparibhogesu mattaÒÒ| yuttaÒÒ| 
pamÈÓaÒÒ|. 
 
 423. JÈgariyamanuyuttÈti rattindivaÑ cha koÔÔhÈse katvÈ ekasmiÑ 
koÔÔhÈse niddÈya okÈsaÑ katvÈ paÒca koÔÔhÈse jÈgariyamhi yuttÈ payuttÈ. 
SÊhaseyyanti ettha kÈmabhogiseyyÈ petaseyyÈ sÊhaseyyÈ TathÈgataseyyÈti 
catasso seyyÈ. Tattha “yebhuyyena bhikkhave kÈmabhogÊ sattÈ vÈmena 
passena sentÊ”ti2 ayaÑ kÈmabhogiseyyÈ, tesu hi yebhuyyena 
dakkhiÓapassena sayÈno3 nÈma natthi. 

 “Yebhuyyena bhikkhave petÈ uttÈnÈ sentÊ”ti2 ayaÑ petaseyyÈ, petÈ hi 
appamaÑsalohitattÈ aÔÔhisa~ghÈtajaÔitÈ4 ekena passena sayituÑ na sakkonti, 
uttÈnÈva senti. 
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 “Yebhuyyena bhikkhave sÊho migarÈjÈ na~guÔÔhaÑ antarasatthimhi 
anupakkhipitvÈ dakkhiÓena passena setÊ”ti1 ayaÑ sÊhaseyyÈ, tejussadattÈ hi 
sÊho migarÈjÈ dve purimapÈde ekasmiÑ ÔhÈne pacchimapÈde ekasmiÑ 
ÔhapetvÈ na~guÔÔhaÑ antarasatthimhi pakkhipitvÈ 
purimapÈdapacchimapÈdana~guÔÔhÈnaÑ ÔhitokÈsaÑ sallakkhetvÈ dvinnaÑ 
purimapÈdÈnaÑ matthake sÊsaÑ ÔhapetvÈ sayati, divasampi sayitvÈ 
pabujjhamÈno na utrÈsanto pabujjhati, sÊsaÑ pana ukkhipitvÈ 
purimapÈdÈnaÑ ÔhitokÈsaÑ sallakkheti, sace kiÒci ÔhÈnaÑ vijahitvÈ ÔhitaÑ 
hoti, “nayidaÑ tuyhaÑ jÈtiyÈ, na s|rabhÈvassa anur|pan”ti anattamano 
hutvÈ tattheva sayati, na gocarÈya pakkamati. AvijahitvÈ Ôhite pana “tuyhaÑ 
jÈtiyÈ s|rabhÈvassa ca anur|pamidan”ti haÔÔhatuÔÔho uÔÔhÈya 
sÊhavijambhitaÑ vijambhitvÈ kesarabhÈraÑ vidhunitvÈ tikkhattuÑ 
sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkamati, catutthajjhÈnaseyyÈ pana 
TathÈgataseyyÈti vuccati. TÈsu idha sÊhaseyyÈ ÈgatÈ, ayaÑ hi tejussada-
iriyÈpathattÈ uttamaseyyÈ nÈma. PÈde pÈdanti dakkhiÓapÈde vÈmapÈdaÑ. 
AccÈdhÈyÈti ati-ÈdhÈya ÊsakaÑ atikkamma ÔhapetvÈ, gopphakena hi 
gopphake, jÈÓunÈ vÈ jÈÓumhi sa~ghaÔÔiyamÈne abhiÓhaÑ vedanÈ uppajjati, 
cittaÑ ekaggaÑ na hoti, seyyÈ aphÈsukÈ hoti. YathÈ pana na sa~ghaÔÔeti, 
evaÑ atikkamma Ôhapite vedanÈ nuppajjati, cittaÑ ekaggaÑ hoti, seyyÈ 
phÈsukÈ hoti, tasmÈ evamÈha. 
 
 425. AbhijjhaÑ loketi-Èdi C|Äahatthipade vitthÈritaÑ. 
 
 426. YÈ panÈyaÑ seyyathÈpi bhikkhaveti upamÈ vuttÈ. Tattha iÓaÑ 
ÈdÈyÈti vaÉÉhiyÈ dhanaÑ gahetvÈ. ByantÊ kareyyÈti vigatantÈni2 kareyya, 
yathÈ tesaÑ kÈkaÓikamattopi pariyanto nÈma nÈvasissati, evaÑ kareyya, 
sabbaso patiniyyÈteyyÈti attho. TatonidÈnanti ÈÓaÓyanidÈnaÑ, so hi 
aÓaÓomhÊti Èvajjanto balavapÈmojjaÑ labhati, 
balavasomanassamadhigacchati, tena vuttaÑ “labhetha pÈmojjaÑ, 
adhigaccheyya somanassan”ti. 

 VisabhÈgavedanuppattiyÈ kakaceneva catu-iriyÈpathaÑ chindanto 
ÈbÈdhatÊti ÈbÈdho, svÈssa atthÊti ÈbÈdhiko. TaÑsamuÔÔhÈnena 
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dukkhena dukkhito. AdhimattagilÈnoti bÈÄhagilÈno. NacchÈdeyyÈti 
adhimattabyÈdhiparetatÈya na rucceyya. BalamattÈti balameva, balaÒcassa 
kÈye na bhaveyyÈti attho. TatonidÈnanti ÈrogyanidÈnaÑ, tassa hi arogomhÊti 
Èvajjayato tadubhayaÑ hoti. Tena vuttaÑ “labhetha pÈmojjaÑ, 
adhigaccheyya somanassan”ti. Na cassa kiÒci bhogÈnaÑ vayoti 
kÈkaÓikamattampi bhogÈnaÑ vayo na bhaveyya. TatonidÈnanti 
bandhanÈmokkhanidÈnaÑ, sesaÑ vuttanayeneva sabbapadesu yojetabbaÑ. 
AnattÈdhÊnoti na attani adhÊno, attano ruciyÈ kiÒci kÈtuÑ na labhati. 
ParÈdhÊnoti paresu adhÊno, parasseva ruciyÈ pavattati. Na yena kÈmaÑ 
gamoti yena disÈbhÈgenassa kÈmo1 hoti, icchÈ uppajjati gamanÈya, tena 
gantuÑ na labhati. DÈsabyÈti dÈsabhÈvÈ. Bhujissoti attano santako. 
TatonidÈnanti bhujissanidÈnaÑ. KantÈraddhÈnamagganti kantÈraÑ 
addhÈnamaggaÑ, nirudakaÑ dÊghamagganti attho. TatonidÈnanti 
khemantabh|minidÈnaÑ. 

 Ime paÒca nÊvaraÓe appahÊneti ettha BhagavÈ appahÊnaÑ 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ iÓasadisaÑ, sesÈni rogÈdisadisÈni katvÈ dasseti. 
TatrÈyaÑ sadisatÈ–yo hi paresaÑ iÓaÑ gahetvÈ vinÈseti, so tehi iÓaÑ 
dehÊti vuccamÈnopi pharusaÑ vuccamÈnopi bajjhamÈnopi pahariyamÈnopi2 
kinci paÔibÈhituÑ3 na sakkoti, sabbaÑ titikkhati, titikkhakÈraÓaÒhissa taÑ 
iÓaÑ hoti. EvamevaÑ yo yamhi kÈmacchandena rajjati, taÓhÈgahaÓena taÑ 
vatthuÑ gaÓhÈti, so tena pharusaÑ vuccamÈnopi bajjhamÈnopi 
pahariyamÈnopi sabbaÑ titikkhati, titikkhakÈraÓaÒhissa so kÈmacchando 
hoti gharasÈmikehi vadhÊyamÈnÈnaÑ itthÊnaÑ viyÈti, evaÑ iÓaÑ viya 
kÈmacchando daÔÔhabbo. 

 YathÈ pana pittarogÈturo madhusakkarÈdÊsupi dinnesu pittarogÈturatÈya 
tesaÑ rasaÑ na vindati, tittakaÑ tittakanti uggiratiyeva. EvamevaÑ 
byÈpannacitto hitakÈmehi ÈcariyupajjhÈyehi appamattakampi ovadÊyamÈno 
ovÈdaÑ na gaÓhÈti, “ati viya me tumhe upaddavethÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ 
vibbhamati, pittarogÈturatÈya so puriso madhusakkarÈdirasaÑ viya 
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kodhÈturatÈya jhÈnasukhÈdibhedaÑ sÈsanarasaÑ na vindatÊti, evaÑ rogo 
viya byÈpÈdo daÔÔhabbo. 

 YathÈ pana nakkhattadivase bandhanÈgÈre baddho puriso nakkhattassa 
neva ÈdiÑ, na majjhaÑ, na pariyosÈnaÑ passati, so dutiyadivase mutto “aho 
hiyyo nakkhattaÑ manÈpaÑ, aho naccaÑ, aho gÊtan”ti-ÈdÊni sutvÈpi 
paÔivacanaÑ na deti. KiÑ kÈraÓÈ? Nakkhattassa ananubh|tattÈ. EvamevaÑ 
thinamiddhÈbhibh|to bhikkhu vicittanayepi dhammassavane pavattamÈne 
neva tassa ÈdiÑ, na majjhaÑ, na pariyosÈnaÑ jÈnÈti. So uÔÔhite 
dhammassavane “aho dhammassavanaÑ, aho kÈraÓaÑ, aho upamÈ”ti 
dhammassavanassa vaÓÓaÑ bhaÓamÈnÈnaÑ sutvÈpi paÔivacanaÑ na deti. 
KiÑ kÈraÓÈ? Thinamiddhavasena dhammakathÈya ananubh|tattÈti, evaÑ 
bandhanÈgÈraÑ viya thinamiddhaÑ daÔÔhabbaÑ. 

 YathÈ pana nakkhattaÑ kÊÄantopi dÈso “idaÑ nÈma accÈyikaÑ 
karaÓÊyaÑ atthi, sÊghaÑ tattha gaccha, no ce gacchasi, hatthapÈdaÑ vÈ te 
chindÈmi kaÓÓanÈsaÑ vÈ”ti vutto sÊghaÑ gacchatiyeva, nakkhattassa 
ÈdimajjhapariyosÈnaÑ anubhavituÑ na labhati. KasmÈ? ParÈdhÊnatÈya. 
EvamevaÑ vinaye appakataÒÒunÈ vivekatthÈya araÒÒaÑ paviÔÔhenÈpi 
kismiÒcideva antamaso kappiyamaÑsepi akappiyamaÑsasaÒÒÈya uppannÈya 
vivekaÑ pahÈya sÊlavisodhanatthaÑ vinayadharassa santike gantabbaÑ hoti, 
vivekasukhaÑ anubhavituÑ na labhati. KasmÈ? 
UddhaccakukkuccÈbhibh|tatÈyÈti, evaÑ dÈsabyaÑ viya 
uddhaccakukkuccaÑ daÔÔhabbaÑ. 

 YathÈ pana kantÈraddhÈnamaggapaÔipanno puriso corehi manussÈnaÑ 
viluttokÈsaÑ pahatokÈsaÒca1 disvÈ daÓÉakasaddenapi sakuÓasaddenapi corÈ 
ÈgatÈti ussa~kitaparisa~kito hoti, gacchatipi, tiÔÔhatipi nivattatipi, 
gataÔÔhÈnato agataÔÔhÈnameva bahutaraÑ hoti. So kicchena kasirena 
khemantabh|miÑ pÈpuÓÈti vÈ, na vÈ pÈpuÓÈti. EvamevaÑ yassa aÔÔhasu 
ÔhÈnesu vicikicchÈ uppannÈ hoti. So “Buddho nu kho, na nu kho Buddho”ti-
ÈdinÈ nayena vicikicchanto adhimuccitvÈ saddhÈya gaÓhituÑ na sakkoti, 
asakkonto maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ na pÈpuÓÈtÊti 
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yathÈ kantÈraddhÈnamagge “corÈ atthi natthÊ”ti punappunaÑ 
ÈsappanaparisappanaÑ apariyogÈhanaÑ chambhitattaÑ cittassa uppÈdento 
khemantapattiyÈ antarÈyaÑ karoti, evaÑ vicikicchÈpi “Buddho nu kho na 
Buddho”ti-ÈdinÈ nayena punappunaÑ ÈsappanaparisappanaÑ 
apariyogÈhanaÑ chambhitattaÑ cittassa uppÈdayamÈnÈ ariyabh|mippattiyÈ1 
antarÈyaÑ karotÊti kantÈraddhÈnamaggo viya daÔÔhabbÈ. 

 IdÈni seyyathÈpi bhikkhave ÈÓaÓyanti ettha BhagavÈ 
pahÊnakÈmacchandanÊvaraÓaÑ ÈÓaÓyasadisaÑ, sesÈni ÈrogyÈdisadisÈni 
katvÈ dasseti. TatrÈyaÑ sadisatÈ–yathÈ hi puriso iÓaÑ ÈdÈya kammante 
payojetvÈ samiddhakammanto “idaÑ iÓaÑ nÈma palibodham|lan”ti cintetvÈ 
savaÉÉhikaÑ iÓaÑ niyyÈtetvÈ paÓÓaÑ phÈlÈpeyya, athassa tato paÔÔhÈya 
neva koci d|taÑ pesesi, na paÓÓaÑ, so iÓasÈmike disvÈpi sace icchati, ÈsanÈ 
uÔÔhahati, no ce, na uÔÔhahati. KasmÈ? Tehi saddhiÑ nillepatÈya alaggatÈya. 
Evameva bhikkhu “ayaÑ kÈmacchando nÈma palibodham|lan”ti 
SatipaÔÔhÈne vuttanayeneva cha dhamme bhÈvetvÈ kÈmacchandanÊvaraÓaÑ 
pajahati, tassevaÑ pahÊnakÈmacchandassa yathÈ iÓamuttassa purisassa 
iÓasÈmike disvÈ neva bhayaÑ na chambhitattaÑ hoti. Evameva 
paravatthumhi neva sa~go na bandho2 hoti. DibbÈnipi r|pÈni passato kileso 
na samudÈcarati. TasmÈ BhagavÈ ÈÓaÓyamiva kÈmacchandappahÈnaÑ Èha. 

 YathÈ pana so pittarogÈturo puriso bhesajjakiriyÈya taÑ rogaÑ 
v|pasametvÈ tato paÔÔhÈya madhusakkarÈdÊnaÑ rasaÑ vindati. EvamevaÑ 
bhikkhu “ayaÑ byÈpÈdo nÈma anatthakÈrako”ti cha dhamme bhÈvetvÈ 
byÈpÈdanÊvaraÓaÑ pajahati, so evaÑ pahÊnabyÈpÈdo yathÈ pittarogavimutto 
puriso madhusakkarÈdÊni madhurÈni sampiyÈyamÈno paÔisevati. EvamevaÑ 
ÈcÈrapaÓÓatti-ÈdÊni sikkhÈpiyamÈno sirasÈ sampaÔicchitvÈ sampiyÈyamÈno 
sikkhati. TasmÈ BhagavÈ Èrogyamiva byÈpÈdappahÈnaÑ Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. AriyamaggappattiyÈ (SyÈ), ariyabh|mikhemapattiyÈ (Ka) 2. Gedho (Ka) 
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 YathÈ so nakkhattadivase bandhanÈgÈraÑ pavesito puriso aparasmiÑ 
nakkhattadivase “pubbepi ahaÑ pamÈdadosena baddho taÑ nakkhattaÑ 
nÈnubhavÈmi, idÈni appamatto bhavissÈmÊ”ti yathÈssa paccatthikÈ okÈsaÑ 
na labhanti, evaÑ appamatto hutvÈ nakkhattaÑ anubhavitvÈ “aho 
nakkhattaÑ aho nakkhattan”ti udÈnaÑ udÈnesi. Evameva bhikkhu “idaÑ 
thinamiddhaÑ nÈma mahÈ-anatthakaran”ti cha dhamme bhÈvetvÈ 
thinamiddhanÊvaraÓaÑ pajahati. So evaÑ pahÊnathinamiddho yathÈ 
bandhanÈ mutto puriso sattÈhampi nakkhattassa ÈdimajjhapariyosÈnaÑ 
anubhavati, evamevaÑ bhikkhu dhammanakkhattassa ÈdimajjhapariyosÈnaÑ 
anubhavanto saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓÈti. TasmÈ BhagavÈ 
bandhanÈ mokkhamiva thinamiddhappahÈnaÑ Èha. 

 YathÈ pana dÈso kaÒcideva mittaÑ upanissÈya sÈmikÈnaÑ dhanaÑ 
datvÈ attÈnaÑ bhujissaÑ katvÈ tato paÔÔhÈya yaÑ icchati, taÑ kareyya. 
Evameva bhikkhu “idaÑ uddhaccakukkuccaÑ nÈma mahÈ-anatthakaran”ti 
cha dhamme bhÈvetvÈ uddhaccakukkuccaÑ pajahati. So evaÑ 
pahÊnuddhaccakukkucco yathÈ bhujisso puriso yaÑ icchati, taÑ karoti. Na 
taÑ koci balakkÈrena tato nivatteti. EvamevaÑ bhikkhu yathÈsukhaÑ 
nekkhammapaÔipadaÑ paÔipajjati, na naÑ uddhaccakukkuccaÑ balakkÈrena 
tato nivatteti. TasmÈ BhagavÈ bhujissaÑ viya uddhaccakukkuccappahÈnaÑ 
Èha. 

 YathÈ balavÈ puriso hatthasÈraÑ gahetvÈ sajjÈvudho saparivÈro 
kantÈraÑ paÔipajjeyya, taÑ corÈ d|ratova disvÈ palÈyeyyuÑ. So sotthinÈ 
taÑ kantÈraÑ nittharitvÈ khemantaÑ patto haÔÔhatuÔÔho assa. EvamevaÑ 
bhikkhu “ayaÑ vicikicchÈ nÈma anatthakÈrikÈ”ti cha dhamme bhÈvetvÈ 
vicikicchaÑ pajahati. So evaÑ pahÊnavicikiccho yathÈ balavÈ sajjÈvudho 
saparivÈro puriso nibbhayo core tiÓaÑ viya agaÓetvÈ sotthinÈ nikkhamitvÈ 
khemantabh|miÑ pÈpuÓÈti, evamevaÑ duccaritakantÈraÑ nittharitvÈ 
paramakhemantabh|miÑ amataÑ nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti. TasmÈ BhagavÈ 
khemantabh|miÑ viya vicikicchÈpahÈnaÑ Èha. 
 
 427. Imameva kÈyanti imaÑ karajakÈyaÑ. AbhisandhetÊti temeti 
sneheti, sabbattha pavattapÊtisukhaÑ karoti. ParisandetÊti samantato sandeti. 
Parip|retÊti vÈyunÈ bhastaÑ viya p|reti. ParippharatÊti samantato 
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phusati. SabbÈvato kÈyassÈti assa bhikkhuno sabbakoÔÔhÈsavato kÈyassa. 
KiÒci upÈdinnakasantatipavattiÔÔhÈne1 chavimaÑsalohitÈnugataÑ 
aÓumattampi ÔhÈnaÑ paÔhamajjhÈnasukhena aphuÔaÑ nÈma na hoti. 
Dakkhoti cheko paÔibalo nhÈnÊyacuÓÓÈni kÈtuÑ ceva yojetuÑ ca sannetuÑ2 
ca. KaÑsathÈleti yena kenaci lohena katabhÈjane. MattikabhÈjanaÑ pana 
thiraÑ na hoti, sannentassa3 bhijjati, tasmÈ taÑ na dasseti. ParipphosakaÑ 
paripphosakanti siÒcitvÈ siÒcitvÈ. SanneyyÈti vÈmahatthena kaÑsathÈlaÑ 
gahetvÈ dakkhiÓena hatthena pamÈÓayuttaÑ udakaÑ siÒcitvÈ siÒcitvÈ 
parimaddanto piÓÉaÑ kareyya. SnehÈnugatÈti udakasinehena anugatÈ. 
SnehaparetÈti udakasinehena parigatÈ. SantarabÈhirÈti saddhiÑ 
antopadesena ceva bahipadesena ca, sabbatthakameva udakasinehena phuÔÈti 
attho. Na ca pagghariÓÊti na bindu bindu udakaÑ paggharati, sakkÈ hoti 
hatthenapi dvÊhipi tÊhipi a~gulÊhi gahetuÑ ovaÔÔikampi4 kÈtunti attho. 
 
 428. DutiyajjhÈnasukha-upamÈyaÑ ubbhidodakoti ubbhinna-udako, na 
heÔÔhÈ ubbhijjitvÈ uggacchana-udako, antoyeva pana ubbhijjana-udakoti 
attho. Œyamukhanti Ègamanamaggo. Devoti megho. KÈlenakÈlanti kÈle 
kÈle, anvaddhamÈsaÑ vÈ anudasÈhaÑ vÈti attho. DhÈranti vuÔÔhiÑ. 
NÈnuppaveccheyyÈti na paveseyya, na vasseyyÈti attho. SÊtÈ vÈridhÈrÈ 
ubbhijjitvÈti sÊtaÑ vÈri taÑ udakarahadaÑ p|rayamÈnaÑ ubbhijjitvÈ. HeÔÔhÈ 
uggacchana-udakaÒhi uggantvÈ uggantvÈ bhijjantaÑ udakaÑ khobheti, 
cat|hi disÈhi pavisana-udakaÑ purÈÓapaÓÓatiÓakaÔÔhadaÓÉakÈdÊhi udakaÑ 
khobheti, vuÔÔhi-udakaÑ dhÈrÈnipÈtapupphuÄakehi5 udakaÑ khobheti, 
sannisinnameva pana hutvÈ iddhinimmitamiva uppajjamÈnaÑ udakaÑ imaÑ 
padesaÑ pharati, imaÑ padesaÑ na pharatÊti natthi, tena aphuÔokÈso nÈma 
na hotÊti. Tattha rahado viya karajakÈyo, udakaÑ viya dutiyajjhÈnasukhaÑ. 
SesaÑ purimanayeneva veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdinnakasantÈnanibbattiÔÔhÈne (Ka) 2. SandetuÑ (Ka) 
 3. Sannantassa (SÊ), maddantassa (SyÈ), sandentassa (Ka) 
 4. OvaÔÔikÈyampi (Ka) 5. ...bubbuÄakehi (SÊ) 
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 429. TatiyajjhÈnasukha-upamÈyaÑ uppalÈni ettha santÊti uppalinÊ. 
Sesapadadvayesupi eseva nayo. Ettha ca setarattanÊlesu yaÑkiÒci uppalaÑ 
uppalameva, |nakasatapattaÑ puÓÉarÊkaÑ, satapattaÑ padumaÑ. 
PattaniyamaÑ vÈ vinÈpi setaÑ padumaÑ, rattaÑ puÒÉarÊkanti ayamettha 
vinicchayo. UdakÈnuggatÈnÊti udakato na uggatÈni. AntonimuggaposÊnÊti 
udakatalassa anto nimuggÈniyeva hutvÈ posÊni, vaÉÉhÊnÊti1 attho. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbaÑ. 
 
 430. CatutthajjhÈnasukha-upamÈyaÑ parisuddhena cetasÈ 
pariyodÈtenÈti ettha nirupakkilesaÔÔhena parisuddhaÑ. PabhassaraÔÔhena 
pariyodÈtaÑ veditabbaÑ. OdÈtena vatthenÈti idaÑ utupharaÓatthaÑ vuttaÑ. 
KiliÔÔhavatthena hi utupharaÓaÑ na hoti, ta~khaÓadhotaparisuddhena 
utupharaÓaÑ balavaÑ hoti. ImissÈ hi upamÈya vatthaÑ viya karajakÈyo, 
utupharaÓaÑ viya catutthajjhÈnasukhaÑ. TasmÈ yathÈ sunhÈtassa purisassa 
parisuddhaÑ vatthaÑ sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nisinnassa sarÊrato utu sabbameva 
vatthaÑ pharati, na koci vatthassa aphuÔokÈso hoti. EvaÑ 
catutthajjhÈnasukhena bhikkhuno karajakÈyassa na koci okÈso aphuÔo hotÊti 
evamettha attho daÔÔhabbo. CatutthajjhÈnacittameva vÈ vatthaÑ viya2, 
taÑsamuÔÔhÈnar|paÑ utupharaÓaÑ viya. YathÈ hi katthaci odÈtavatthe 
kÈyaÑ apphusantepi taÑsamuÔÔhÈnena utunÈ sabbatthakameva kÈyo phuÔÔho 
hoti, evaÑ catutthajjhÈnasamuÔÔhitena sukhumar|pena sabbatthakameva 
bhikkhuno karajakÈyo phuÔo hotÊti evamettha attho daÔÔhabbo. 
 
 431. PubbenivÈsaÒÈÓa-upamÈyaÑ taÑdivasaÑ katakiriyÈ pÈkaÔÈ hotÊti 
taÑdivasaÑ gatagÈmattayameva gahitaÑ. Tattha gÈmattayaÑ gatapuriso 
viya pubbenivÈsaÒÈÓalÈbhÊ daÔÔhabbo. Tayo gÈmÈ viya tayo bhavÈ 
daÔÔhabbÈ. Tassa purisassa tÊsu gÈmesu taÑdivasaÑ katakiriyÈya ÈvibhÈvo 
viya pubbenivÈsÈya cittaÑ abhinÊharitvÈ nisinnassa bhikkhuno tÊsu bhavesu 
katakiriyÈya ÈvibhÈvo daÔÔhabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. Pussanti vaÉÉhantÊti (SÊ), phusanti vaÉÉhantÊti (SyÈ) 
 2. PÈrutavatthaÑ viya (SÊ, SyÈ) 
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 432. Dibbacakkhu-upamÈyaÑ dve agÈrÈti dve gharÈ. SadvÈrÈti 
sammukhadvÈrÈ1. Anuca~kamanteti aparÈparaÑ saÒcarante. Anuvicaranteti 
ito cito ca vicarante, ito pana gehÈ nikkhamitvÈ etaÑ gehaÑ, etasmÈ vÈ 
nikkhamitvÈ imaÑ gehaÑ pavisanavasenapi daÔÔhabbÈ. Tattha dve agÈrÈ 
sadvÈrÈ viya cutipaÔisandhiyo, cakkhumÈ puriso viya dibbacakkhuÒÈÓalÈbhÊ, 
cakkhumato purisassa dvinnaÑ gehÈnaÑ antare ÔhatvÈ passato dve agÈre 
pavisakanikkhamanakapurisÈnaÑ pÈkaÔakÈlo viya dibbacakkhulÈbhino 
ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ olokentassa cavanaka-upapajjanakasattÈnaÑ pÈkaÔakÈlo. 
KiÑ pana te ÒÈÓassa pÈkaÔÈ, puggalassÈti? ©ÈÓassa. Tassa pÈkaÔattÈ pana 
puggalassa pÈkaÔÈyevÈti. 
 
 433. ŒsavakkhayaÒÈÓa-upamÈyaÑ pabbatasa~khepeti pabbatamatthake. 
AnÈviloti nikkaddamo. Sippiyo ca sambukÈ ca sippisambukaÑ. SakkharÈ ca 
kathalÈ ca sakkharakathalaÑ. MacchÈnaÑ gumbÈ ghaÔÈti macchagumbaÑ. 
TiÔÔhantampi carantampÊti ettha sakkharakathalaÑ tiÔÔhatiyeva, itarÈni 
carantipi tiÔÔhantipi. YathÈ pana antarantarÈ ÔhitÈsupi nisinnÈsupi 
vijjamÈnÈsupi2 “etÈ gÈvo carantÊ”ti carantiyo upÈdÈya itarÈpi carantÊti 
vuccanti. EvaÑ tiÔÔhantameva sakkharakathalaÑ upÈdÈya itarampi dvayaÑ 
tiÔÔhantanti vuttaÑ. ItaraÒca dvayaÑ carantaÑ upÈdÈya sakkharakathalampi 
carantanti vuttaÑ, tattha cakkhumato purisassa tÊre ÔhatvÈ passato 
sippisambukÈdÊnaÑ vibh|takÈlo viya ÈsavÈnaÑ khayÈya cittaÑ nÊharitvÈ 
nisinnassa bhikkhuno catunnaÑ saccÈnaÑ vibh|takÈlo daÔÔhabbo. 
 
 434. IdÈni sattahÈkÈrehi sali~gato saguÓato khÊÓÈsavassa nÈmaÑ 
gaÓhanto ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu samaÓo itipÊti-ÈdimÈha. Tattha 
evaÑ kho bhikkhave bhikkhu samaÓo hotÊti-ÈdÊsu bhikkhave evaÑ bhikkhu 
samitapÈpattÈ samaÓo hoti. BÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓo hoti. NhÈtakilesattÈ 
nhÈtako hoti, dhotakilesattÈti attho. CatumaggaÒÈÓasa~khÈtehi vedehi 
akusaladhammÈnaÑ gatattÈ vedag| hoti, viditattÈti attho. Teneva viditÈssa 
hontÊti-ÈdimÈha. KilesÈnaÑ sutattÈ sottiyo hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. SannadvÈrÈbhi sammukhadvÈrÈ pannadvÈrÈ (Ka) 
 2. NipajjamÈnÈsupi (SÊ, SyÈ, Ka) 
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nissutattÈ apahatattÈti1 attho. KilesÈnaÑ ÈrakattÈ ariyo hoti, hatattÈti attho. 
Tehi ÈrakattÈ ArahaÑ hoti, d|rÊbh|tattÈti attho. SesaÑ sabbattha 
pÈkaÔamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈ-assapurasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. C|Äa-assapurasuttavaÓÓanÈ 

 435. EvaÑ me sutanti C|Äa-assapurasuttaÑ. Tassa desanÈkÈraÓaÑ 
purimasadisameva. SamaÓasÈmÊcippaÔipadÈti samaÓÈnaÑ anucchavikÈ 
samaÓÈnaÑ anulomappaÔipadÈ. 
 
 436. SamaÓamalÈnanti-ÈdÊsu ete dhammÈ uppajjamÈnÈ samaÓe maline 
karonti malaggahite, tasmÈ “samaÓamalÈ”ti vuccanti. Etehi samaÓÈ dussanti 
padussanti, tasmÈ samaÓadosÈti vuccanti. Ete uppajjitvÈ samaÓe kasaÔe 
niroje karonti milÈpenti, tasmÈ samaÓakasaÔÈti vuccanti. ŒpÈyikÈnaÑ 
ÔhÈnÈnanti apÈye nibbattÈpakÈnaÑ kÈraÓÈnaÑ. DuggativedaniyÈnanti 
duggatiyaÑ vipÈkavedanÈya paccayÈnaÑ. MatajaÑ nÈmÈti manussÈ 
tikhiÓaÑ ayaÑ ayena sughaÑsitvÈ taÑ ayacuÓÓaÑ maÑsena saddhiÑ 
madditvÈ koÒcasakuÓe khÈdÈpenti, te uccÈraÑ kÈtuÑ asakkontÈ maranti. No 
ce maranti, paharitvÈ mÈrenti. Atha tesaÑ kucchiÑ phÈletvÈ naÑ udakena 
dhovitvÈ cuÓÓaÑ gahetvÈ maÑsena saddhiÑ madditvÈ puna khÈdÈpentÊti 
evaÑ satta vÈre khÈdÈpetvÈ gahitena ayacuÓÓena ÈvudhaÑ karonti, 
susikkhitÈ ca naÑ ayakÈrÈ bahuhatthakammam|laÑ labhitvÈ karonti, taÑ 
matasakuÓato jÈtattÈ “matajan”ti vuccati, atitikhiÓaÑ hoti. PÊtanisitanti 
udakapÊtaÑ ceva silÈya ca sunighaÑsitaÑ. Sa~ghÈÔiyÈti kosiyÈ. 
SampÈrutanti pariyonaddhaÑ. SampaliveÔhitanti samantato veÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ApagatattÈti (SÊ), ÈhatattÈti (SyÈ, Ka) 
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 437. RajojallikassÈti rajojalladhÈrino. UdakorohakassÈti divasassa 
tikkhattuÑ udakaÑ orohantassa. Rukkham|likassÈti rukkham|lavÈsino. 
AbbhokÈsikassÈti abbhokÈsavÈsino. UbbhaÔÔhakassÈti uddhaÑ Ôhitakassa. 
PariyÈyabhattikassÈti mÈsavÈrena vÈ aÉÉhamÈsavÈrena vÈ bhuÒjantassa. 
SabbametaÑ bÈhirasamayeneva kathitaÑ. ImasmiÑ hi sÈsane cÊvaradharo 
bhikkhu sa~ghÈÔikoti na vuccati. RajojalladhÈraÓÈdivatÈni1 imasmiÑ sÈsane 
natthiyeva. Buddhavacanassa Buddhavacanameva nÈmaÑ, na mantÈti. 
Rukkham|liko abbhokÈsikoti ettakaÑyeva pana labbhati. Tampi 
bÈhirasamayeneva kathitaÑ. JÈtameva nanti taÑdivase jÈtamattaÑyeva naÑ. 
Sa~ghÈÔikaÑ kareyyunti sa~ghÈÔikaÑ vatthaÑ nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca 
sa~ghÈÔikaÑ kareyyuÑ. Esa nayo sabbattha. 
 
 438. VisuddhamattÈnaÑ samanupassatÊti attÈnaÑ visujjhantaÑ passati, 
visuddhoti pana na tÈva vattabbo. PÈmojjaÑ ÈyatÊti tuÔÔhÈkÈro jÈyati. 
Pamuditassa pÊtÊti tuÔÔhassa sakalasarÊraÑ khobhayamÈnÈ pÊti jÈyati. 
PÊtimanassa kÈyoti pÊtisampayuttassa puggalassa nÈmakÈyo. PassambhatÊti 
vigatadaratho hoti. SukhaÑ vedetÊti kÈyikampi cetasikampi sukhaÑ 
vediyati. CittaÑ samÈdhiyatÊti iminÈ nekkhammasukhena sukhitassa cittaÑ 
samÈdhiyati, appanÈpattaÑ viya hoti. So mettÈsahagatena cetasÈti heÔÔhÈ 
kilesavasena ÈraddhÈ desanÈ pabbate vuÔÔhavuÔÔhi2 viya nadiÑ 
yathÈnusandhinÈ brahmavihÈrabhÈvanaÑ otiÓÓÈ. Tattha yaÑ vattabbaÑ 
siyÈ, taÑ sabbaÑ Visuddhimagge vuttameva. SeyyathÈpi bhikkhave 
pokkaraÓÊti MahÈsÊhanÈdasutte maggo pokkharaÓiyÈ upamito, idha sÈsanaÑ 
upamitanti veditabbaÑ. ŒsavÈnaÑ khayÈ samaÓo hotÊti sabbakilesÈnaÑ 
samitattÈ paramatthasamaÓo hotÊti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|Äa-assapurasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. RajojalladhÈraÓÈdÊni ca kÈnici (Ka) 2. VaÔÔhavuÔÔhi (SÊ)

 



   

5. C|Äayamakavagga 
 

1. SÈleyyakasuttavaÓÓanÈ 

 439. EvaÑ me sutanti SÈleyyakasuttaÑ. Tattha Kosales|ti KosalÈ nÈma 
jÈnapadino rÈjakumÈrÈ. TesaÑ nivÈso ekopi janapado ruÄhÊsaddena KosalÈti 
vuccati, tasmiÑ Kosalesu janapade. PorÈÓÈ panÈhu–yasmÈ pubbe 
MahÈpanÈdaÑ rÈjakumÈraÑ nÈnÈnÈÔakÈni disvÈ sitamattampi akarontaÑ 
sutvÈ rÈjÈ Èha “yo mama puttaÑ hasÈpeti, sabbÈla~kÈrena naÑ 
ala~karomÊ”ti. Tato na~galÈnipi chaÉÉetvÈ mahÈjanakÈye sannipatite1 
manussÈ sÈtirekÈni2 sattavassÈni nÈnÈkÊÄikÈyo dassetvÈ naÑ hasÈpetuÑ 
nÈsakkhiÑsu. Tato Sakko devanaÔaÑ pesesi, so dibbanÈÔakaÑ dassetvÈ 
hasÈpesi. Atha te manussÈ attano attano vasanokÈsÈbhimukhÈ pakkamiÑsu. 
Te paÔipathe mittasuhajjÈdayo disvÈ paÔisanthÈraÑ karontÈ “kacci bho 
kusalaÑ, kacci bho kusalan”ti ÈhaÑsu, tasmÈ taÑ “kusalaÑ kusalan”ti 
vacanaÑ upÈdÈya so padeso KosalÈti vuccatÊti. 

 CÈrikaÑ caramÈnoti aturitacÈrikaÑ caramÈno. MahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhinti sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ satasahassaÑ vÈti evaÑ 
aparicchinnena mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. BrÈhmaÓagÈmoti 
brÈhmaÓÈnaÑ samosaraÓagÈmopi brÈhmaÓagÈmoti vuccati brÈhmaÓÈnaÑ 
bhogagÈmopi. Idha samosaraÓagÈmo3 adhippeto. TadavasarÊti taÑ avasari, 
sampattoti attho. VihÈro panettha aniyÈmito, tasmÈ tassa avid|re 
BuddhÈnaÑ anucchaviko eko vanasaÓÉo bhavissati, SatthÈ taÑ vanasaÓÉaÑ 
gatoti veditabbo. Assosunti suÓiÑsu upalabhiÑsu. 
SotadvÈrasampattavacananigghosÈnusÈrena jÈniÑsu. Khoti avadhÈraÓatthe 
padap|raÓamatte vÈ nipÈto. Tattha avadhÈraÓatthena 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈjanakÈyo sannipati, te (Ka) 2. AtirekÈni (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. Idha samosaraÓagÈmoti brÈhmaÓÈnaÑ vasanagÈmo (Ka) 
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assosuÑyeva, na nesaÑ koci savanantarÈyo ahosÊti ayamattho veditabbo. 
Padap|raÓena byaÒjanasiliÔÔhatÈmattameva. 

 IdÈni yamatthaÑ assosuÑ, taÑ pakÈsetuÑ samaÓo khalu bho Gotamoti-
Èdi vuttaÑ. Tattha samitapÈpattÈ samaÓoti veditabbo. Khal|ti 
anussavanatthe nipÈto. Bhoti tesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ ÈlapanamattaÑ. Gotamoti 
Bhagavato gottavasena paridÊpanaÑ. TasmÈ samaÓo khalu bho Gotamoti 
ettha samaÓo kira bho Gotamagottoti evamattho daÔÔhabbo. Sakyaputtoti 
idaÑ pana Bhagavato uccÈkulaparidÊpanaÑ. SakyakulÈ pabbajitoti 
saddhÈpabbajitabhÈvadÊpanaÑ, kenaci pÈrijuÒÒena anabhibh|to 
aparikkhÊÓaÑyeva taÑ kulaÑ pahÈya saddhÈpabbajitoti vuttaÑ hoti. Tato 
paraÑ vuttatthameva. TaÑ kho panÈti itthambh|tÈkhyÈnatthe 
upayogavacanaÑ, tassa kho pana bhoto GotamassÈti attho. KalyÈÓoti 
kalyÈÓaguÓasamannÈgato, seÔÔhoti vuttaÑ hoti. Kittisaddoti kittiyeva, 
thutighoso vÈ. Abbhuggatoti sadevakaÑ lokaÑ ajjhottharitvÈ uggato. Kinti? 
“Itipi so BhagavÈ -pa- Buddho BhagavÈ”ti. 

 TatrÈyaÑ padasambandho–so BhagavÈ itipi arahaÑ, itipi 
SammÈsambuddho -pa- itipi BhagavÈti. IminÈ ca iminÈ ca kÈraÓenÈti vuttaÑ 
hoti. Tattha ÈrakattÈ, arÊnaÑ, arÈnaÑ ca hatattÈ, paccayÈdÊnaÑ arahattÈ, 
pÈpakaraÓe rahÈbhÈvÈti imehi tÈva kÈraÓehi so BhagavÈ arahanti 
veditabboti-ÈdinÈ nayena mÈtikaÑ nikkhipitvÈ sabbÈneva etÈni padÈni 
Visuddhimagge BuddhÈnussatiniddese vitthÈritÈnÊti tato tesaÑ vitthÈro 
gahetabbo. 

 SÈdhu kho panÈti sundaraÑ kho pana, atthÈvahaÑ sukhÈvahanti vuttaÑ 
hoti. TathÈr|pÈnaÑ arahatanti yathÈr|po so bhavaÑ Gotamo, evar|pÈnaÑ 
anekehipi kappakoÔisatasahassehi dullabhadassanÈnaÑ 
byÈmappabhÈparikkhittehi asÊti-anubyaÒjanaratanapaÔimaÓÉitehi 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavarehi samÈkiÓÓamanoramasarÊrÈnaÑ 
atappakadassanÈnaÑ atimadhuradhammanigghosÈnaÑ 
yathÈbh|taguÓÈdhigamena loke arahantoti laddhasaddÈnaÑ arahataÑ. 
DassanaÑ hotÊti pasÈdasommÈni akkhÊni ummÊletvÈ dassanamattampi sÈdhu 
hoti. Sace pana aÔÔha~gasamannÈgatena brahmassarena
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dhammaÑ desentassa ekaÑ padampi sotuÑ labhissÈma, sÈdhutaraÑyeva 
bhavissatÊti evaÑ ajjhÈsayaÑ katvÈ. 

 Yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑs|ti sabbakiccÈni pahÈya tuÔÔhamÈnasÈ 
ÈgamaÑsu. Etadavocunti duvidhÈ hi pucchÈ agÈrikapucchÈ anagÈrikapucchÈ 
ca. Tattha “kiÑ bhante kusalaÑ, kiÑ akusalan”ti iminÈ nayena 
agÈrikapucchÈ ÈgatÈ. “Ime kho bhante paÒcupÈdÈnakkhandhÈ”ti iminÈ 
nayena anagÈrikapucchÈ. Ime pana attano anur|paÑ agÈrikapucchaÑ 
pucchantÈ etaÑ “ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo”ti-ÈdivacanaÑ 
avocuÑ, tesaÑ BhagavÈ yathÈ na sakkonti sallakkhetuÑ, evaÑ 
saÑkhitteneva tÈva paÒhaÑ vissajjento adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
kho gahapatayoti-ÈdimÈha. KasmÈ pana BhagavÈ yathÈ na sallakkhenti, 
evaÑ vissajjesÊti. PaÓÉitamÈnikÈ hi te Èditova mÈtikaÑ aÔÔhapetvÈ yathÈ 
sallakkhenti, evaÑ atthe vitthÈrite desanaÑ uttÈnikÈti maÒÒantÈ avajÈnanti, 
mayampi kathentÈ evameva katheyyÈmÈti vattÈro bhavanti, tena nesaÑ 
BhagavÈ yathÈ na sakkonti sallakkhetuÑ, evaÑ saÑkhitteneva tÈva paÒhaÑ 
vissajjesi, tato sallakkhetuÑ asakkontehi vitthÈradesanaÑ yÈcito vitthÈrena 
desetuÑ tena hi gahapatayoti-ÈdimÈha. Tattha tena hÊti kÈraÓatthe nipÈto, 
yasmÈ maÑ tumhe yÈcatha, tasmÈti attho. 
 
 440. Tividhanti tÊhi koÔÔhÈsehi. KÈyenÈti kÈyadvÈrena. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈti adhammacariyasa~khÈtÈ visamacariyÈ. 
AyaÑ panettha padattho, adhammassa cariyÈ adhammacariyÈ, 
adhammakaraÓanti attho. VisamÈ cariyÈ, visamassa vÈ kammassa cariyÈti 
visamacariyÈ. AdhammacariyÈ ca sÈ visamacariyÈ cÈti 
adhammacariyÈvisamacariyÈ. EtenupÈyena sabbesu kaÓhasukkapadesu attho 
veditabbo. Luddoti kakkhaÄo. DÈruÓoti sÈhasiko. LohitapÈÓÊti paraÑ jÊvitÈ 
voropentassa pÈÓÊ1 lohitena lippanti2. Sacepi na lippanti2, tathÈvidho 
lohitapÈÓÊtveva vuccati. Hatappahate niviÔÔhoti hate ca parassa 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓi (Ka) 2. Limpati (SyÈ, Ka) 
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pahÈradÈne, pahate ca paramÈraÓe niviÔÔho. AdayÈpannoti nikkaruÓataÑ 
Èpanno. 

 YaÑ taÑ parassÈti yaÑ taÑ parassa santakaÑ. Paravitt|pakaraÓanti 
tasseva parassa vitt|pakaraÓaÑ tuÔÔhijananaÑ parikkhÈrabhaÓÉakaÑ. 
GÈmagataÑ vÈti antogÈme vÈ ÔhapitaÑ. AraÒÒagataÑ vÈti araÒÒe 
rukkhaggapabbatamatthakÈdÊsu vÈ ÔhapitaÑ. Adinnanti tehi parehi kÈyena 
vÈ vÈcÈya vÈ adinnaÑ. Theyyasa~khÈtanti ettha thenoti coro. Thenassa 
bhÈvo theyyaÑ, avaharaÓacittassetaÑ adhivacanaÑ. Sa~khÈ sa~khÈtanti 
atthato ekaÑ, koÔÔhÈsassetaÑ adhivacanaÑ, “saÒÒÈnidÈnÈ hi 
papaÒcasa~khÈ”ti-ÈdÊsu1 viya. TheyyaÒca taÑ sa~khÈtaÒcÈti 
theyyasa~khÈtaÑ, theyyacittasa~khÈto eko cittakoÔÔhÈsoti attho. KaraÓatthe 
cetaÑ paccattavacanaÑ, tasmÈ theyyasa~khÈtenÈti atthato daÔÔhabbaÑ. 

 MÈturakkhitÈti-ÈdÊsu yaÑ pitari naÔÔhe vÈ mate vÈ ghÈsacchÈdanÈdÊhi 
paÔijaggamÈnÈ2 vayapattaÑ kulaghare dassÈmÊti3 mÈtÈ rakkhati, ayaÑ 
mÈturakkhitÈ nÈma. EtenupÈyena piturakkhitÈdayopi veditabbÈ. 
SabhÈgakulÈni pana kucchigatesupi gabbhesu katikaÑ karonti “sace 
mayhaÑ putto hoti, tuyhaÑ dhÊtÈ, aÒÒattha gantuÑ na labhissati, mayhaÑ 
puttasseva hot|”ti. EvaÑ gabbhepi pariggahitÈ sassÈmikÈ nÈma. “Yo 
itthannÈmaÑ itthiÑ gacchati, tassa ettako daÓÉo”ti evaÑ gÈmaÑ vÈ4 gehaÑ 
vÈ vÊthiÑ vÈ uddissa ÔhapitadaÓÉÈ, sÈ saparidaÓÉÈ nÈma. Antamaso 
mÈlÈguÓaparikkhittÈpÊti5 yÈ sabbantimena paricchedena “esÈ me bhariyÈ 
bhavissatÊ”ti saÒÒÈya tassÈ upari kenaci mÈlÈguÓaÑ khipantena 
mÈlÈguÓamattenÈpi parikkhittÈ hoti. TathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hotÊti 
evar|pÈsu itthÊsu sammÈdiÔÔhisutte vuttamicchÈcÈralakkhaÓavasena 
vÊtikkamaÑ kattÈ hoti. 

 SabhÈgatoti6 sabhÈyaÑ Ôhito. ParisÈgatoti7 parisÈyaÑ Ôhito. 
©Ètimajjhagatoti dÈyÈdÈnaÑ majjhe Ôhito. P|gamajjhagatoti senÊnaÑ majjhe 
Ôhito. RÈjakulamajjhagatoti rÈjakulassa majjhe mahÈvinicchaye 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 411 piÔÔhe. 2. PaÔijaggiyamÈnaÑ (Ka) 3. NessÈmÊti (SyÈ) 
 4. NÈmaÑ vÈ (SyÈ, Ka) 5. MÈlÈguÄaparikkhittÈpÊti (Ka)  
 6. Sabhaggatoti (SÊ, SyÈ) 7. Parisaggatoti (SÊ, SyÈ) 
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Ôhito. AbhinÊtoti pucchanatthÈya nÊto. SakkhipuÔÔhoti sakkhiÑ katvÈ 
pucchito. Ehambho purisÈti ÈlapanametaÑ1. Attahetu vÈ parahetu vÈti 
attano vÈ parassa vÈ hatthapÈdÈdihetu vÈ dhanahetu vÈ. ŒmisakiÒcikkhahetu 
vÈti ettha Èmisanti lÈbho adhippeto. KiÒcikkhanti yaÑ vÈ taÑ vÈ 
appamattakaÑ, antamaso 
tittiravaÔÔakasappipiÓÉanavanÊtapiÓÉÈdimattakassapi laÒjassa het|ti attho. 
SampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hotÊti jÈnantoyeva musÈvÈdaÑ kattÈ hoti. 

 ImesaÑ bhedÈyÈti yesaÑ itoti vuttÈnaÑ santike sutaÑ hoti, tesaÑ 
bhedÈya. Am|saÑ bhedÈyÈti yesaÑ amutrÈti vuttÈnaÑ santike sutaÑ hoti, 
tesaÑ bhedÈya. Iti samaggÈnaÑ vÈ bhedakÈti evaÑ samaggÈnaÑ vÈ 
dvinnaÑ sahÈyakÈnaÑ bhedaÑ kattÈ. BhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈti suÔÔu 
kataÑ tayÈ, taÑ pajahantena katipÈheneva te mahantaÑ anatthaÑ kareyyÈti 
evaÑ bhinnÈnaÑ puna asaÑsandanÈya anuppadÈtÈ upatthambhetÈ kÈraÓaÑ 
dassetÈti attho. Vaggo ÈrÈmo abhiratiÔÔhÈnamassÈti vaggÈrÈmo. Vaggaratoti 
vaggesu rato. Vagge disvÈ vÈ sutvÈ vÈ nandatÊti vagganandÊ. VaggakaraÓiÑ 
vÈcanti yÈ vÈcÈ samaggepi satte vagge karoti bhindati, taÑ kalahakÈraÓaÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 AÓÉakÈti2 yathÈ sadose rukkhe aÓÉakÈni uÔÔhahanti, evaÑ sadosatÈya 
khuÑsanÈvambhanÈdivacanehi aÓÉakÈ jÈtÈ. KakkasÈti p|tikÈ. YathÈ nÈma 
p|tikarukkho kakkaso hoti paggharitacuÓÓo, evaÑ kakkasÈ hoti, sotaÑ 
ghaÑsamÈnÈ viya pavisati. Tena vuttaÑ “kakkasÈ”ti. ParakaÔukÈti paresaÑ 
kaÔukÈ amanÈpÈ dosajananÊ. ParÈbhisajjanÊti kuÔilakaÓÔakasÈkhÈ viya 
mammesu vijjhitvÈ paresaÑ abhisajjanÊ gantukÈmÈnampi gantuÑ adatvÈ 
lagganakÈrÊ. KodhasÈmantÈti kodhassa ÈsannÈ. AsamÈdhisaÑvattanikÈti 
appanÈsamÈdhissa vÈ upacÈrasamÈdhissa vÈ asaÑvattanikÈ. Iti sabbÈneva 
tÈni sadosavÈcÈya vevacanÈni. 

 AkÈlavÈdÊti akÈlena vattÈ. Abh|tavÈdÊti yaÑ natthi, tassa vattÈ. 
AnatthavÈdÊti akÈraÓanissitaÑ vattÈ. AdhammavÈdÊti asabhÈvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒlapanamattaÑ (Ka) 2. KaÓÉakÈti (Ka) Abhi-®Ôha 1. 425 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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vattÈ. AvinayavÈdÊti asaÑvaravinayapaÔisaÑyuttassa vattÈ. AnidhÈnavati 
vÈcanti hadayamaÒj|sÈyaÑ nidhetuÑ ayuttaÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. AkÈlenÈti 
vattabbakÈlassa pubbe vÈ pacchÈ vÈ ayuttakÈle vattÈ hoti. Anapadesanti 
suttÈpadesavirahitaÑ. Apariyantavatinti aparicchedaÑ, suttaÑ vÈ jÈtakaÑ 
vÈ nikkhipitvÈ tassa upalabbhaÑ vÈ upamaÑ vÈ vatthuÑ vÈ ÈharitvÈ 
bÈhirakathÈyeva katheti, nikkhittaÑ nikkhittameva hoti. “SuttaÑ nu kho 
katheti jÈtakaÑ nu kho, nassa antaÑ vÈ koÔiÑ vÈ passÈmÈ”ti vattabbataÑ 
Èpajjati. YathÈ vaÔarukkhasÈkhÈnaÑ gatagataÔÔhÈne pÈrohÈ otaranti, 
otiÓÓotiÓÓaÔÔhÈne sampajjitvÈ puna vaÉÉhantiyeva. EvaÑ aÉÉhayojanampi 
yojanampi gacchantiyeva, gacchante gacchante pana m|larukkho vinassati, 
paveÓijÈtakÈva tiÔÔhanti. Evamayampi Nigrodhadhammakathiko nÈma hoti, 
nikkhittaÑ nikkhittamattameva 1katvÈ passeneva pariharanto gacchati1. Yo 
pana bahumpi bhaÓanto etadatthamidaÑ vuttanti ÈharitvÈ jÈnÈpetuÑ sakkoti, 
tassa kathetuÑ vaÔÔati. AnatthasaÑhitanti na atthanissitaÑ. 

 AbhijjhÈtÈ hotÊti abhijjhÈya oloketÈ hoti. Aho vatÈti patthanatthe 
nipÈto. AbhijjhÈya olokitamattakena cettha kammapathabhedo na hoti. YadÈ 
pana “aho vatidaÑ mama santakaÑ assa, ahaÑ ettha vasaÑ vatteyyan”ti 
attano pariÓÈmeti, tadÈ kammapathabhedo hoti, ayamidha adhippeto. 

 ByÈpannacittoti vipannacitto p|tibh|tacitto. PaduÔÔhamanasa~kappoti 
dosena duÔÔhacittasa~kappo. HaÒÒant|ti ghÈtiyantu. Vajjhant|ti vadhaÑ 
pÈpuÓantu. MÈ vÈ ahesunti kiÒcipi mÈ ahesuÑ. IdhÈpi kopamattakena 
kammapathabhedo na hoti. HaÒÒant|ti-Èdicintaneneva hoti, tasmÈ evaÑ 
vuttaÑ. 

 MicchÈdiÔÔhikoti akusaladassano. ViparÊtadassanoti vipallatthadassano. 
Natthi dinnanti dinnassa2 phalÈbhÈvaÑ sandhÈya vadati. YiÔÔhaÑ vuccati 
mahÈyÈgo. Hutanti paheÓakasakkÈro3 adhippeto, tampi ubhayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1-1. KatvÈ katipaye passeneva pariharanto katipaye gacchati (Ka) 
 2. DÈnassa (Ka) 3. PahonakasakkÈro (SyÈ, Ka) 
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phalÈbhÈvameva sandhÈya paÔikkhipati. SukatadukkaÔÈnanti 
sukatadukkaÔÈnaÑ1, kusalÈkusalÈnanti attho. PhalaÑ vipÈkoti yaÑ phalanti 
vÈ vipÈkoti vÈ vuccati, taÑ natthÊti vadati. Natthi ayaÑ lokoti paraloke 
Ôhitassa ayaÑ loko natthi. Natthi paro lokoti idha loke Ôhitassapi paraloko 
natthi, sabbe tattha tattheva ucchijjantÊti dasseti. Natthi mÈtÈ natthi pitÈti 
tesu sammÈpaÔipattimicchÈpaÔipattÊnaÑ phalÈbhÈvavasena vadati. Natthi 
sattÈ opapÈtikÈti cavitvÈ upapajjanakasattÈ nÈma natthÊti vadati. SayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊti ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ 
abhivisiÔÔhÈya paÒÒÈya sayaÑ paccakkhaÑ katvÈ pavedenti, te natthÊti 
SabbaÒÒubuddhÈnaÑ abhÈvaÑ dÊpeti, ettÈvatÈ dasavatthukÈ micchÈdiÔÔhi 
kathitÈ hoti. 
 
 441. PÈÓÈtipÈtaÑ pahÈyÈti-Èdayo satta kammapathÈ C|Äahatthipade 
vitthÈritÈ. AnabhijjhÈdayo uttÈnatthÈyeva. 
 
 442. SahabyataÑ upapajjeyyanti sahabhÈvaÑ upagaccheyyaÑ. 
BrahmakÈyikÈnaÑ devÈnanti paÔhamajjhÈnabh|midevÈnaÑ. ŒbhÈnaÑ 
devÈnanti ÈbhÈ nÈma visuÑ natthi, parittÈbha-appamÈÓÈbha-ÈbhassarÈnaÑ 
etaÑ adhivacanaÑ. ParittÈbhÈnanti-Èdi pana ekato aggahetvÈ tesaÑyeva 
bhedato gahaÓaÑ. ParittasubhÈnanti-ÈdÊsupi eseva nayo. Iti BhagavÈ 
ÈsavakkhayaÑ dassetvÈ arahattanik|Ôena desanaÑ niÔÔhapesi. 

 Idha ÔhatvÈ pana devalokÈ samÈnetabbÈ, tissannaÑ tÈva jhÈnabh|mÊnaÑ 
vasena nava brahmalokÈ, paÒca suddhÈvÈsÈ, cat|hi ar|pehi saddhiÑ navÈti 
aÔÔhÈrasa, vehapphalehi saddhiÑ ek|navÊsati, te asaÒÒaÑ2 pakkhipitvÈ vÊsati 
brahmalokÈ honti, evaÑ chahi kÈmÈvacarehi saddhiÑ chabbÊsati devalokÈ 
nÈma, tesaÑ sabbesampi BhagavatÈ dasakusalakammapathehi nibbatti 
dassitÈ. 

 Tattha chasu tÈva kÈmÈvacaresu tiÓÓaÑ sucaritÈnaÑ vipÈkeneva 
nibbatti hoti. UparidevalokÈnaÑ pana ime kammapathÈ upanissayavasena 
______________________________________________________________ 
 1. SukaÔadukkaÔÈnanti sukatadukkatÈnaÑ (SÊ), sukaÔadukkaÔÈnanti sukaÔadukkaÔÈnaÑ (SyÈ) 
 2. AsaÒÒe (Ka) 
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kathitÈ. Dasa kusalakammapathÈ hi sÊlaÑ, sÊlavato ca kasiÓaparikammaÑ 
ijjhatÊti. SÊle patiÔÔhÈya kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÔhamajjhÈnaÑ 
nibbattetvÈ paÔhamajjhÈnabh|miyaÑ nibbattati, dutiyÈdÊni bhÈvetvÈ 
dutiyajjhÈnabh|mi-ÈdÊsu nibbattati, r|pÈvacarajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhito paÒcasu SuddhÈvÈsesu 
nibbattati, r|pÈvacarajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ ar|pÈvacarasamÈpattiÑ 
nibbattetvÈ cat|su Ar|pesu nibbattati, r|pÈr|pajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti. AsaÒÒabhavo pana bÈhirakÈnaÑ 
tÈpasaparibbÈjakÈnaÑ ÈciÓÓoti idha na niddiÔÔho. SesaÑ sabbattha 
uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SÈleyyakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. VeraÒjakasuttavaÓÓanÈ 

 444. EvaÑ me sutanti VeraÒjakasuttaÑ. Tattha VeraÒjakÈti 
VeraÒjavÈsino. Kenacideva karaÓÊyenÈti kenacideva aniyamitakiccena. 
SesaÑ sabbaÑ purimasutte vuttanayeneva veditabbaÑ. KevalaÑ hi idha 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊti evaÑ puggalÈdhiÔÔhÈnÈ desanÈ katÈ. Purimasutte 
dhammÈdhiÔÔhÈnÈti ayaÑ viseso. SesaÑ tÈdisamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

VeraÒjakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. MahÈvedallasuttavaÓÓanÈ 

 449. EvaÑ me sutanti MahÈvedallasuttaÑ. Tattha ÈyasmÈti 
sagÈravasappatissavacanametaÑ. MahÈkoÔÔhikoti tassa therassa nÈmaÑ. 
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti phalasamÈpattito vuÔÔhito. DuppaÒÒo duppaÒÒoti ettha 
paÒÒÈya duÔÔhaÑ nÈma natthi, appaÒÒo nippaÒÒoti attho. KittÈvatÈ nu khoti 
kÈraÓaparicchedapucchÈ, kittakena nu kho evaÑ 

 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 235 

vuccatÊti attho. PucchÈ ca nÈmesÈ adiÔÔhajotanÈpucchÈ 
diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ vimaticchedanÈpucchÈ anumatipucchÈ 
kathetukamyatÈpucchÈti paÒcavidhÈ hoti. TÈsaÑ idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ– 

 “KatamÈ adiÔÔhajotanÈpucchÈ, pakatiyÈ lakkhaÓaÑ aÒÒÈtaÑ hoti 
adiÔÔhaÑ atulitaÑ atÊritaÑ avibh|taÑ avibhÈvitaÑ, tassa ÒÈÓÈya dassanÈya 
tulanÈya tÊraÓÈya vibh|tÈya vibhÈvanatthÈya paÒhaÑ pucchati, ayaÑ 
adiÔÔhajotanÈpucchÈ. 

 KatamÈ diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ, pakatiyÈ lakkhaÓaÑ ÒÈtaÑ hoti 
diÔÔhaÑ tulitaÑ tÊritaÑ vibh|taÑ vibhÈvitaÑ, aÒÒehi paÓÉitehi saddhiÑ 
saÑsandanatthÈya paÒhaÑ pucchati, ayaÑ diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ. 

 KatamÈ vimaticchedanÈpucchÈ, pakatiyÈ saÑsayapakkhando1 hoti 
vimatipakkhando dveÄhakajÈto “evaÑ nu kho, na nu kho, kiÑ nu kho, 
kathaÑ nu kho”ti, so vimaticchedanatthÈya paÒhaÑ pucchati, ayaÑ 
vimaticchedanÈpucchÈ"2. 

 “TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti, aniccaÑ 
bhante”ti3 evar|pÈ anumatiÑ gahetvÈ dhammadesanÈkÈle pucchÈ 
anumatipucchÈ nÈma. 

 “CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ, katame cattÈro”ti4 evar|pÈ 
bhikkhusaÑghaÑ sayameva pucchitvÈ sayameva vissajjetukÈmassa pucchÈ 
kathetukamyatÈpucchÈ nÈma. TÈsu idha diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ adhippetÈ. 

 Thero hi attano divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ sayameva paÒhaÑ samuÔÔhapetvÈ 
sayaÑ vinicchinanto idaÑ suttaÑ Èdito paÔÔhÈya matthakaÑ pÈpesi. Ekacco 
hi paÒhaÑ samuÔÔhÈpetuÑyeva sakkoti na nicchetuÑ, ekacco nicchetuÑ 
sakkoti na samuÔÔhÈpetuÑ, ekacco ubhayampi na sakkoti, ekacco ubhayampi 
sakkoti. Tesu thero ubhayampi sakkotiyeva. KasmÈ? MahÈpaÒÒatÈya. 
MahÈpaÒÒaÑ nissÈya hi imasmiÑ sÈsane SÈriputtatthero, 
MahÈkaccÈnatthero, PuÓÓatthero, KumÈrakassapatthero, Œnandatthero, 
ayameva ÈyasmÈti sambahulÈ therÈ visesaÔÔhÈnaÑ adhigatÈ, na hi sakkÈ 
yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgatena 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsayapakkhanno (SÊ, SyÈ) 2. Khu 7. 263; Khu 8. 50 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Vi 3. 19 piÔÔhe. 4. SaÑ 3. 150 piÔÔhe. 
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bhikkhunÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ pÈpuÓituÑ, mahÈpaÒÒena pana 
sakkÈti1 mahÈpaÒÒatÈya SÈriputtatthero taÑ ÔhÈnaÑ adhigato, paÒÒÈya hi 
therena sadiso natthi, teneva naÑ BhagavÈ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ mahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ 
SÈriputto”ti2. 

 TathÈ na sakkÈ yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgatena 
bhikkhunÈ BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ 
saÑsanditvÈ samÈnetvÈ vitthÈrena atthaÑ vibhajetuÑ, mahÈpaÒÒena pana 
sakkÈti mahÈpaÒÒatÈya MahÈkaccÈnatthero tattha paÔibalo jÈto, teneva naÑ 
BhagavÈ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnaÑ 
yadidaÑ MahÈkaccÈno”ti3. 

 TathÈ na sakkÈ yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgatena 
bhikkhunÈ dhammakathaÑ kathentena dasa kathÈvatth|ni ÈharitvÈ4 satta 
visuddhiyo vibhajantena dhammakathaÑ kathetuÑ, mahÈpaÒÒena pana 
sakkÈti mahÈpaÒÒatÈya PuÓÓatthero catuparisamajjhe ala~katadhammÈsane 
cittabÊjaniÑ gahetvÈ nisinno lÊÄÈyanto PuÓÓacando viya dhammaÑ kathesi, 
teneva naÑ BhagavÈ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammakathikÈnaÑ yadidaÑ PuÓÓo 
MantÈÓiputto”ti3. 

 TathÈ yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgato bhikkhu 
dhammaÑ kathento ito vÈ etto vÈ anukkamitvÈ yaÔÔhikoÔiÑ gahetvÈ andho 
viya ekapadikaÑ daÓÉakasetuÑ ÈruÄho viya ca gacchati, mahÈpaÒÒo pana 
catuppadikaÑ gÈthaÑ nikkhipitvÈ upamÈ ca kÈraÓÈni ca ÈharitvÈ5 
TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ gahetvÈ heÔÔhupariyaÑ karonto kathesi, 
mahÈpaÒÒatÈya pana KumÈrakassapatthero catuppadikaÑ gÈthaÑ 
nikkhipitvÈ upamÈ ca kÈraÓÈni ca ÈharitvÈ tehi saddhiÑ yojento jÈtassare 
paÒcavaÓÓÈni kusumÈni phullÈpento viya Sinerumatthake vaÔÔisahassaÑ 
telapadÊpaÑ jÈlento viya TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ heÔÔhupariyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sakkoti (Ka) evamuparipi. 2. AÑ 1. 13 piÔÔhe. 3. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 
 4. ŒrabhitvÈ (SyÈ, Ka) 5. OsÈretvÈ (SÊ, SyÈ) 
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karonto kathesi, teneva naÑ BhagavÈ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ cittakathikÈnaÑ yadidaÑ 
KumÈrakassapo”ti1. 

 TathÈ yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgato bhikkhu 
cat|hi mÈsehi catuppadikampi gÈthaÑ gahetuÑ na sakkoti, mahÈpaÒÒo pana 
ekapade ÔhatvÈ padasatampi padasahassampi gaÓhÈti, Œnandatthero pana 
mahÈpaÒÒatÈya ekapaduddhÈre ÔhatvÈ sakiÑyeva sutvÈ puna apucchanto 
saÔÔhi padasahassÈni pannarasa gÈthÈsahassÈni valliyÈ pupphÈni ÈkaÉÉhitvÈ 
gaÓhanto viya ekappahÈreneva gaÓhÈti, gahitagahitaÑ pÈsÈÓe khatalekhÈ 
viya, suvaÓÓaghaÔe pakkhittasÊhavasÈ viya ca gahitÈkÈreneva tiÔÔhati, teneva 
naÑ BhagavÈ etadagge Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ gatimantÈnaÑ yadidaÑ Œnando. SatimantÈnaÑ. 
DhitimantÈnaÑ. BahussutÈnaÑ. UpaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ Œnando”ti1. 

 Na hi sakkÈ yÈya vÈ tÈya vÈ appamattikÈya paÒÒÈya samannÈgatena 
bhikkhunÈ catupaÔisambhidÈpabhedassa matthakaÑ pÈpuÓituÑ, 
mahÈpaÒÒena pana sakkÈti mahÈpaÒÒatÈya MahÈkoÔÔhitatthero2 
adhigamaparipucchÈsavanapubbayogÈnaÑ vasena anantanayussadaÑ 
paÔisambhidÈpabhedaÑ patto, teneva naÑ BhagavÈ etadagge Ôhapesi 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
paÔisambhidÈpattÈnaÑ yadidaÑ MahÈkoÔÔhito”ti1. 

 Iti thero mahÈpaÒÒatÈya paÒhaÑ samuÔÔhÈpetumpi nicchetumpÊti 
ubhayampi sakkoti, so divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ sayameva sabbapaÒhe 
samuÔÔhapetvÈ sayaÑ vinicchinanto idaÑ suttaÑ Èdito paÔÔhÈya matthakaÑ 
pÈpetvÈ “sobhanÈ vata ayaÑ dhammadesanÈ, jeÔÔhabhÈtikena naÑ 
DhammasenÈpatinÈ saddhiÑ saÑsandissÈmi, tato ayaÑ dvinnampi amhÈkaÑ 
ekamatiyÈ ekajjhÈsayena ca ÔhapitÈ atigarukÈ bhavissati pÈsÈÓacchattasadisÈ, 
caturoghanittharaÓatthikÈnaÑ titthe ÔhapitanÈvÈ viya 
maggagamanatthikÈnaÑ3 sahassayutta-ÈjaÒÒaratho viya bahupakÈrÈ 
bhavissatÊ”ti diÔÔhasaÑsandanatthaÑ paÒhaÑ pucchi. Tena vuttaÑ “tÈsu idha 
diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ adhippetÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 2. MahÈkoÔÔhikatthero (SyÈ, Ka) 
 3. SaggagamanatthikÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 NappajÈnÈtÊti ettha yasmÈ nappajÈnÈti, tasmÈ duppaÒÒoti vuccatÊti 
ayamattho. Esa nayo sabbattha. IdaÑ dukkhanti nappajÈnÈtÊti idaÑ 
dukkhaÑ, ettakaÑ dukkhaÑ, ito uddhaÑ natthÊti dukkhasaccaÑ 
yÈthÈvasarasalakkhaÓato na pajÈnÈti. AyaÑ dukkhasamudayoti ito dukkhaÑ 
samudetÊti pavattidukkhapabhÈvikÈ1 taÓhÈ samudayasaccanti 
yÈthÈvasarasalakkhaÓato na pajÈnÈti. AyaÑ dukkhanirodhoti idaÑ dukkhaÑ 
ayaÑ dukkhasamudayo ca idaÑ nÈma ÔhÈnaÑ patvÈ nirujjhatÊti ubhinnaÑ 
appavatti nibbÈnaÑ nirodhasaccanti yÈthÈvasarasalakkhaÓato na pajÈnÈti. 
AyaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti ayaÑ paÔipadÈ dukkhanirodhaÑ 
gacchatÊti maggasaccaÑ yÈthÈvasarasalakkhaÓato na pajÈnÈtÊti. 
AnantaravÈrepi iminÈva nayena attho veditabbo. Sa~khepato panettha 
catusaccakammaÔÔhÈniko puggalo kathitoti veditabbo. 

 AyaÑ hi Ècariyasantike cattÈri saccÈni savanato uggaÓhÈti, ÔhapetvÈ 
taÓhaÑ tebh|makÈ dhammÈ dukkhasaccaÑ, taÓhÈ samudayasaccaÑ, 
ubhinnaÑ appavatti nibbÈnaÑ nirodhasaccaÑ, dukkhasaccaÑ parijÈnanto 
samudayasaccaÑ pajahanto nirodhapÈpano maggo maggasaccanti evaÑ 
uggahetvÈ abhinivisati. Tattha purimÈni dve saccÈni vaÔÔaÑ, pacchimÈni 
vivaÔÔaÑ, vaÔÔe abhiniveso hoti, no vivaÔÔe, tasmÈ ayaÑ abhinivisamÈno 
dukkhasacce abhinivisati. 

 DukkhasaccaÑ nÈma r|pÈdayo paÒcakkhandhÈti vavatthapetvÈ 
dhÈtukammaÔÔhÈnavasena otaritvÈ “cattÈri mahÈbh|tÈni catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|paÑ r|pan”ti vavatthapeti. TadÈrammaÓÈ vedanÈ 
saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ nÈmanti evaÑ yamakatÈlakkhandhaÑ bhindanto 
viya “dveva ime dhammÈ nÈmar|pan”ti vavatthapeti. TaÑ panetaÑ na 
ahetukaÑ sahetukaÑ sappaccayaÑ, ko cassa paccayo avijjÈdayo dhammÈti 
evaÑ paccaye ceva paccayuppannadhamme ca vavatthapetvÈ “sabbepi 
dhammÈ hutvÈ abhÈvaÔÔhena aniccÈ”ti aniccalakkhaÓaÑ Èropeti, tato 
udayavayappaÔipÊÄanÈkÈrena dukkhÈ, avasavattanÈkÈrena anattÈti 
tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ vipassanÈpaÔipÈÔiyÈ sammasanto lokuttaramaggaÑ 
pÈpuÓÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Samudeti pavattetÊti dukkhappabhÈvikÈ (SÊ) 
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 MaggakkhaÓe cattÈri saccÈni ekapaÔivedhena paÔivijjhati, 
ekÈbhisamayena abhisameti. DukkhaÑ pariÒÒÈpaÔivedhena paÔivijjhati, 
samudayaÑ pahÈnapaÔivedhena, nirodhaÑ sacchikiriyÈpaÔivedhena, maggaÑ 
bhÈvanÈpaÔivedhena paÔivijjhati. DukkhaÑ pariÒÒÈbhisamayena abhisameti, 
samudayaÑ pahÈnÈbhisamayena, nirodhaÑ sacchikiriyÈbhisamayena, 
maggaÑ bhÈvanÈbhisamayena abhisameti. So tÊÓi saccÈni kiccato 
paÔivijjhati, nirodhaÑ ÈrammaÓato. TasmiÑ cassa khaÓe ahaÑ dukkhaÑ 
parijÈnÈmi, samudayaÑ pajahÈmi, nirodhaÑ sacchikaromi, maggaÑ 
bhÈvemÊti ÈbhogasamannÈhÈramanasikÈrapaccavekkhaÓÈ natthi. Etassa pana 
pariggaÓhantasseva maggo tÊsu saccesu pariÒÒÈdikiccaÑ sÈdhentova 
nirodhaÑ ÈrammaÓato paÔivijjhatÊti. 

 TasmÈ paÒÒavÈti vuccatÊti ettha heÔÔhimakoÔiyÈ sotÈpanno 
uparimakoÔiyÈ khÊÓÈsavo paÒÒavÈti niddiÔÔho. Yo pana TepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ PÈÄito ca atthato ca anusandhito ca pubbÈparato ca 
uggahetvÈ heÔÔhupariyaÑ karonto vicarati, aniccadukkhÈnattavasena 
pariggahamattampi natthi, ayaÑ paÒÒavÈ nÈma, duppaÒÒo nÈmÈti? 
ViÒÒÈÓacarito nÈmesa, paÒÒavÈti na vattabbo. Atha yo tilakkhaÓaÑ 
ÈropetvÈ vipassanÈpaÔipÈÔiyÈ sammasanto ajja ajjeva arahattanti carati, ayaÑ 
paÒÒavÈ nÈma, duppaÒÒo1 nÈmÈti? BhajÈpiyamÈno paÒÒavÈpakkhaÑ 
bhajati. Sutte pana paÔivedhova kathito. 

 ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓanti idha kiÑ pucchati? Yena viÒÒÈÓena sa~khÈre 
sammasitvÈ esa paÒÒavÈ nÈma jÈto, tassa ÈgamanavipassanÈ viÒÒÈÓaÑ 
kammakÈrakacittaÑ2 pucchÈmÊti2 pucchÈmÊti pucchati. Sukhantipi vijÈnÈtÊti 
sukhavedanampi vijÈnÈti. Uparipadadvayepi eseva nayo. IminÈ thero 
“sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno sukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti 
pajÈnÈtÊ”ti3ÈdinÈ nayena ÈgatavedanÈvasena ar|pakammaÔÔhÈnaÑ kathesi. 
Tassattho SatipaÔÔhÈne vuttanayeneva veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. Na duppaÒÒo (SÊ, SyÈ) 
 2. Tadassa ÈgamanÊyavipassanÈviÒÒÈÓa kammakÈrakacittaÑ (SÊ), tadassa  
 ÈgamanÊyavipassanÈviÒÒÈÓaÑ kammakÈrakacittaÑ (SyÈ) 
 3. Ma 1. 75; DÊ 2. 236 piÔÔhesu. 
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 SaÑsaÔÔhÈti ekuppÈdÈdilakkhaÓena saÑyogaÔÔhena1 saÑsaÔÔhÈ, udÈhu 
visaÑsaÔÔhÈti pucchati. Ettha ca thero maggapaÒÒaÒca 
vipassanÈviÒÒÈÓaÒcÈti ime dve lokiyalokuttaradhamme missetvÈ 
bh|mantaraÑ bhinditvÈ samayaÑ ajÈnanto viya pucchatÊti na veditabbo. 
MaggapaÒÒÈya pana maggaviÒÒÈÓena, vipassanÈpaÒÒÈya ca 
vipassanÈviÒÒÈÓeneva saddhiÑ saÑsaÔÔhabhÈvaÑ pucchatÊti veditabbo. 
Theropissa tamevatthaÑ vissajjento ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈti-ÈdimÈha. 
Tattha na ca labbhÈ imesaÑ dhammÈnanti imesaÑ lokiyamaggakkhaÓepi 
lokuttaramaggakkhaÓepi ekato uppannÈnaÑ dvinnaÑ dhammÈnaÑ. 
VinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈti visuÑ visuÑ katvÈ vinivaÔÔetvÈ, ÈrammaÓato 
vÈ vatthuto vÈ uppÈdato vÈ nirodhato vÈ nÈnÈkaraÓaÑ dassetuÑ na sakkÈti 
attho. TesaÑ tesaÑ pana dhammÈnaÑ visayo nÈma atthi. LokiyadhammaÑ 
patvÈ hi cittaÑ jeÔÔhakaÑ hoti pubba~gamaÑ, lokuttaraÑ patvÈ paÒÒÈ. 

 SammÈsambuddhopi hi lokiyadhammaÑ pucchanto “bhikkhu tvaÑ 
katamaÑ paÒÒaÑ adhigato, kiÑ paÔhamamaggapaÒÒaÑ, udÈhu dutiya tatiya 
catuttha maggapaÒÒan”ti na evaÑ pucchati. KiÑ phasso tvaÑ bhikkhu kiÑ 
vedano kiÑ saÒÒo kiÑ cetanoti na ca pucchati, cittavasena pana “kiÑ citto 
tvaÑ bhikkh|”ti2 pucchati. KusalÈkusalaÑ paÒÒapentopi “manopubba~gamÈ 
dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ”ti1 ca, “katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ 
samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ cittaÑ uppannaÑ hotÊ”ti4 ca evaÑ 
cittavaseneva paÒÒÈpeti. LokuttaraÑ pucchanto pana kiÑ phasso tvaÑ 
bhikkhu, kiÑ vedano, kiÑ saÒÒo, kiÑ cetanoti na pucchati. KatamÈ te 
bhikkhu paÒÒÈ adhigatÈ, kiÑ paÔhamamaggapaÒÒÈ, udÈhu 
dutiyatatiyacatutthamaggapaÒÒÈti evaÑ paÒÒÈvaseneva pucchati. 

 IndriyasaÑyuttepi “paÒcimÈni bhikkhave indriyÈni, katamÈni paÒca, 
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. 
Kattha ca bhikkhave saddhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su sotÈpattiya~gesu 
ettha saddhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave vÊriyindriyaÑ 
daÔÔhabbaÑ, cat|su sammappadhÈnesu ettha vÊriyindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. 
Kattha ca bhikkhave satindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su satipaÔÔhÈnesu ettha 
satindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave samÈdhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, 
cat|su jhÈnesu ettha samÈdhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave 
paÒÒindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su ariyasaccesu ettha 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsaggena (SÊ) 2. Vi 1. 72 piÔÔhe. 
 3. Khu 1. 13 Dhammapade. 4. Abhi 1. 17 piÔÔhe. 
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paÒÒindriyaÑ daÔÔhabban”ti1. EvaÑ savisayasmiÑyeva lokiyalokuttarÈ 
dhammÈ kathitÈ. 

 YathÈ hi cattÈro seÔÔhiputtÈ rÈjÈti rÈjapaÒcamesu sahÈyesu nakkhattaÑ 
kÊÄissÈmÈti vÊthiÑ otiÓÓesu ekassa seÔÔhiputtassa gehaÑ gatakÈle itare 
cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, gehasÈmikova “imesaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
detha, gandhamÈlÈla~kÈrÈdÊni dethÈ”ti gehe vicÈreti. Dutiyassa tatiyassa 
catutthassa gehaÑ gatakÈle itare cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, gehasÈmikova 
“imesaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ detha, gandhamÈlÈla~kÈrÈdÊni dethÈ”ti 
gehe vicÈreti. Atha sabbapacchÈ raÒÒo gehaÑ gatakÈle kiÒcÈpi rÈjÈ 
sabbattha issarova, imasmiÑ pana kÈle attano geheyeva “imesaÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ detha, gandhamÈlÈla~kÈrÈdÊni dethÈ”ti vicÈreti, 
evamevaÑ kho saddhÈpaÒcamakesu indriyesu tesu sahÈyesu ekato vÊthiÑ 
otarantesu viya ekÈrammaÓe uppajjamÈnesupi yathÈ paÔhamassa gehe itare 
cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, gehasÈmikova vicÈreti, evaÑ sotÈpattiya~gÈni patvÈ 
adhimokkhalakkhaÓaÑ saddhindriyameva jeÔÔhakaÑ hoti pubba~gamaÑ, 
sesÈni tadanvayÈni honti. YathÈ dutiyassa gehe itare cattÈro tuÓhÊ nÊsÊdanti, 
gehasÈmikova vicÈreti, evaÑ sammappadhÈnÈni patvÈ paggahaÓalakkhaÓaÑ 
vÊriyindriyameva jeÔÔhakaÑ hoti pubba~gamaÑ, sesÈni tadanvayÈni honti. 
YathÈ tatiyassa gehe itare cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, gehasÈmikova vicÈreti, 
evaÑ satipaÔÔhÈnÈni patvÈ upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ satindriyameva jeÔÔhakaÑ 
hoti pubba~gamaÑ, sesÈni tadanvayÈni honti. YathÈ catutthassa gehe itare 
cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, gehasÈmikova vicÈreti, evaÑ jhÈnavimokkhe patvÈ 
avikkhepalakkhaÓaÑ samÈdhindriyameva jeÔÔhakaÑ hoti pubba~gamaÑ, 
sesÈni tadanvayÈni honti. SabbapacchÈ raÒÒo gehaÑ gatakÈle pana yathÈ 
itare cattÈro tuÓhÊ nisÊdanti, rÈjÈva gehe vicÈreti, evameva ariyasaccÈni 
patvÈ pajÈnanalakkhaÓaÑ paÒÒindriyameva jeÔÔhakaÑ hoti pubba~gamaÑ, 
sesÈni tadanvayÈni honti. 

 Iti paÔisambhidÈpattÈnaÑ agge Ôhapito MahÈkoÔÔhitatthero 
lokiyadhammaÑ pucchanto cittaÑ jeÔÔhakaÑ cittaÑ pubba~gamaÑ katvÈ 
pucchi, lokuttaradhammaÑ 
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pucchanto paÒÒaÑ jeÔÔhakaÑ paÒÒaÑ pubba~gamaÑ katvÈ pucchi, 
DhammasenÈpatisÈriputtattheropi tatheva vissajjesÊti. 

 YaÑ hÈvuso pajÈnÈtÊti yaÑ catusaccadhammaÑ idaÑ dukkhanti-ÈdinÈ 
nayena maggapaÒÒÈ pajÈnÈti. TaÑ vijÈnÈtÊti maggaviÒÒÈÓampi tatheva taÑ 
vijÈnÈti. YaÑ vijÈnÈtÊti yaÑ sa~khÈragataÑ aniccanti-ÈdinÈ nayena 
vipassanÈviÒÒÈÓaÑ vijÈnÈti. TaÑ pajÈnÈtÊti vipassanÈpaÒÒÈpi tatheva taÑ 
pajÈnÈti. TasmÈ ime dhammÈti tena kÈraÓena ime dhammÈ. SaÑsaÔÔhÈti 
ekuppÈda-ekanirodha-ekavatthuka-ekÈrammaÓatÈya saÑsaÔÔhÈ. 

 PaÒÒÈ bhÈvetabbÈti idaÑ maggapaÒÒaÑ sandhÈya vuttaÑ, 
taÑsampayuttaÑ pana viÒÒÈÓaÑ tÈya saddhiÑ bhÈvetabbameva hoti. 
ViÒÒÈÓaÑ pariÒÒeyyanti idaÑ vipassanÈviÒÒÈÓaÑ sandhÈya vuttaÑ, 
taÑsampayuttÈ pana paÒÒÈ tena saddhiÑ parijÈnitabbÈva hoti. 
 
 450. VedanÈ vedanÈti idaÑ kasmÈ pucchati? VedanÈlakkhaÓaÑ 
pucchissÈmÊti pucchati. EvaÑ santepi tebh|mikasammasanacÈravedanÈva1 
adhippetÈti sallakkhetabbÈ. Sukhampi vedetÊti sukhaÑ ÈrammaÓaÑ vedeti 
anubhavati. Parato padadvayepi eseva nayo. “R|paÒca hidaÑ MahÈli 
ekantadukkhaÑ abhavissa, dukkhÈnupatitaÑ dukkhÈvakkantaÑ 
anavakkantaÑ sukhena, na yidaÑ sattÈ r|pasmiÑ sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca 
kho MahÈli r|paÑ sukhaÑ sukhÈnupatitaÑ sukhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ 
dukkhena, tasmÈ sattÈ r|pasmiÑ sÈrajjanti, sÈrÈgÈ saÑyujjanti, saÑyogÈ 
saÑkilissanti. VedanÈ ca hidaÑ, saÒÒÈ, sa~khÈrÈ, viÒÒÈÓaÑ ca hidaÑ 
MahÈli ekantadukkhaÑ abhavissa -pa- saÑkilissantÊ”ti2 iminÈ hi3 
MahÈlisuttapariyÈyena idha ÈrammaÓaÑ sukhaÑ dukkhaÑ 
adukkhamasukhanti kathitaÑ. Apica purimaÑ sukhaÑ vedanaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ aparÈ sukhÈ vedanÈ vedeti, purimaÑ dukkhaÑ vedanaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ aparÈ dukkhÈ vedanÈ vedeti, purimaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ aparÈ adukkhamasukhÈ 
vedanÈ vedetÊti evamettha attho daÔÔhabbo. VedanÈyeva hi vedeti, na aÒÒo 
koci veditÈ nÈma atthÊti vuttametaÑ. 
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 1. Tebh|makasammasanavÈre vedanÈva (SÊ) 2. SaÑ 2. 57 piÔÔhe. 
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 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 243 

 SaÒÒÈ saÒÒÈti idha kiÑ pucchati? SabbasaÒÒÈya1 lakkhaÓaÑ. KiÑ 
sabbatthakasaÒÒÈyÈti? SabbasaÒÒÈya lakkhaÓantipi sabbatthakasaÒÒÈya 
lakkhaÓantipi ekamevetaÑ, evaÑ santepi tebh|mikasammasanacÈrasaÒÒÈva 
adhippetÈti sallakkhetabbÈ. NÊlakampi saÒjÈnÈtÊti nÊlapupphe vÈ vatthe vÈ 
parikammaÑ katvÈ upacÈraÑ vÈ appanaÑ vÈ pÈpento saÒjÈnÈti. ImasmiÑ hi 
atthe parikammasaÒÒÈpi upacÈrasaÒÒÈpi appanÈsaÒÒÈpi vaÔÔati. NÊle nÊlanti 
uppajjanakasaÒÒÈpi vaÔÔatiyeva. PÊtakÈdÊsupi eseva nayo. 

 YÈ cÈvuso vedanÈti ettha vedanÈ saÒÒÈ viÒÒÈÓanti imÈni tÊÓi gahetvÈ 
paÒÒÈ kasmÈ na gahitÈti? Asabbasa~gÈhikattÈ. PaÒÒÈya hi gahitÈya paÒÒÈya 
sampayuttÈva vedanÈdayo labbhanti, no vippayuttÈ. TaÑ pana aggahetvÈ 
imesu gahitesu paÒÒÈya sampayuttÈ ca vippayuttÈ ca antamaso dve 
paÒcaviÒÒÈÓadhammÈpi labbhanti. YathÈ hi tayo purisÈ suttaÑ suttanti 
vadeyyuÑ, catuttho ratanÈvutasuttanti. Tesu purimÈ tayo takkagatampi 
paÔivaÔÔakÈdigatampi yaÑkiÒci bahuÑ suttaÑ labhanti antamaso 
makkaÔakasuttampi. RatanÈvutasuttaÑ pariyesanto mandaÑ labhati, 
evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. HeÔÔhato vÈ paÒÒÈ viÒÒÈÓena saddhiÑ 
sampayogaÑ labhÈpitÈ vissaÔÔhattÈva2 idha na gahitÈti vadanti. YaÑ hÈvuso 
vedetÊti yaÑ ÈrammaÓaÑ vedanÈ vedeti, saÒÒÈpi tadeva saÒjÈnÈti. YaÑ 
saÒjÈnÈtÊti yaÑ ÈrammaÓaÑ saÒÒÈ saÒjÈnÈti, viÒÒÈÓampi tadeva vijÈnÈtÊti 
attho. 

 IdÈni saÒjÈnÈti vijÈnÈti pajÈnÈtÊti ettha viseso3 veditabbo. Tattha 
upasaggamattameva viseso, jÈnÈtÊti padaÑ pana aviseso. TassÈpi jÈnanatthe 
viseso veditabbo. SaÒÒÈ hi nÊlÈdivasena ÈrammaÓaÑ saÒjÈnanamattameva, 
aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti lakkhaÓapaÔivedhaÑ pÈpetuÑ na sakkoti. 
ViÒÒÈÓaÑ nÊlÈdivasena ÈrammaÓaÑ ceva saÒjÈnÈti, 
aniccÈdilakkhaÓapaÔivedhaÒca pÈpeti, ussakkitvÈ pana maggapÈtubhÈvaÑ 
pÈpetuÑ na sakkoti. PaÒÒÈ nÊlÈdivasena ÈrammaÓampi saÒjÈnÈti, 
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aniccÈdivasena lakkhaÓapaÔivedhampi pÈpeti, ussakkitvÈ maggapÈtubhÈvaÑ 
pÈpetumpi sakkoti. 

 YathÈ hi heraÒÒikaphalake kahÈpaÓarÈsimhi kate ajÈtabuddhi dÈrako 
gÈmikapuriso mahÈheraÒÒikoti tÊsu janesu oloketvÈ Ôhitesu ajÈtabuddhi 
dÈrako kahÈpaÓÈnaÑ cittavicittacaturassamaÓÉalabhÈvameva1 jÈnÈti, idaÑ 
manussÈnaÑ upabhogaparibhogaÑ ratanasammatanti na jÈnÈti. 
GÈmikapuriso cittÈdibhÈvaÑ ceva jÈnÈti manussÈnaÑ 
upabhogaparibhogaratanasammatabhÈvaÒca. “AyaÑ k|Ôo ayaÑ cheko ayaÑ 
karato2 ayaÑ saÓho”ti pana na jÈnÈti. MahÈheraÒÒiko cittÈdibhÈvampi 
ratanasammatabhÈvampi k|ÔÈdibhÈvampi jÈnÈti, jÈnanto ca pana naÑ r|paÑ 
disvÈpi jÈnÈti, ÈkoÔitassa saddaÑ sutvÈpi, gandhaÑ ghÈyitvÈpi, rasaÑ 
sÈyitvÈpi, hatthena garukalahukabhÈvaÑ upadhÈretvÈpi asukagÈme katotipi 
jÈnÈti, asukanigame asukanagare asukapabbatacchÈyÈya asukanadÊtÊre 
katotipi, asukÈcariyena katotipi jÈnÈti. EvamevaÑ saÒÒÈ 
ajÈtabuddhidÈrakassa kahÈpaÓadassanaÑ viya nÊlÈdivasena 
ÈrammaÓamattameva saÒjÈnÈti. ViÒÒÈÓaÑ gÈmikapurisassa 
kahÈpaÓadassanaÑ viya nÊlÈdivasena ÈrammaÓampi saÒjÈnÈti, 
aniccÈdivasena lakkhaÓapaÔivedhampi pÈpeti. PaÒÒÈ mahÈheraÒÒikassa 
kahÈpaÓadassanaÑ viya nÊlÈdivasena ÈrammaÓampi saÒjÈnÈti, 
aniccÈdivasena lakkhaÓapaÔivedhampi pÈpeti, ussakkitvÈ 
maggapÈtubhÈvampi pÈpeti, so pana nesaÑ viseso duppaÔivijjho. 

 TenÈha ÈyasmÈ NÈgaseno “dukkaraÑ mahÈrÈja BhagavatÈ katanti. KiÑ 
bhante NÈgasena BhagavatÈ dukkaraÑ katanti. DukkaraÑ mahÈrÈja 
BhagavatÈ kataÑ, imesaÑ ar|pÊnaÑ cittacetasikÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ekÈrammaÓe pavattamÈnÈnaÑ vavatthÈnaÑ akkhÈtaÑ, ayaÑ phasso, ayaÑ 
vedanÈ, ayaÑ saÒÒÈ, ayaÑ cetanÈ, idaÑ cittan”ti3. YathÈ hi tilatelaÑ, 
sÈsapatelaÑ, madhukatelaÑ, eraÓÉakatelaÑ, vasÈtelanti imÈni paÒca telÈni 
ekacÈÔiyaÑ pakkhipitvÈ divasaÑ yamakamanthehi manthetvÈ tato idaÑ 
tilatelaÑ, idaÑ sÈsapatelanti ekekassa pÈÔiyekkaÑ uddharaÓaÑ nÈma 
dukkaraÑ, idaÑ 
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tato dukkarataraÑ. BhagavÈ pana sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa suppaÔividdhattÈ 
Dhammissaro DhammarÈjÈ imesaÑ ar|pÊnaÑ dhammÈnaÑ ekÈrammaÓe 
pavattamÈnÈnaÑ vavatthÈnaÑ akkhÈsi. PaÒcannaÑ mahÈnadÊnaÑ 
samuddaÑ paviÔÔhaÔÔhÈne “idaÑ Ga~gÈya udakaÑ idaÑ YamunÈyÈ”ti evaÑ 
pÈÔiyekkaÑ udaka-uddharaÓenÈpi ayamattho veditabbo. 
 
 451. NissaÔÔhenÈti nissaÔena pariccattena vÈ. Tattha nissaÔenÈti atthe sati 
pancahi indriyehÊti nissakkavacanaÑ. PariccattenÈti atthe sati 
karaÓavacanaÑ veditabbaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–paÒcahi indriyehi nissaritvÈ 
manodvÈre pavattena paÒcahi vÈ indriyehi tassa vatthubhÈvaÑ 
anupagamanatÈya pariccattenÈti. ParisuddhenÈti nirupakkilesena. 
ManoviÒÒÈÓenÈti r|pÈvacaracatutthajjhÈnacittena. KiÑ neyyanti kiÑ 
jÈnitabbaÑ. “YaÑkiÒci neyyaÑ nÈma atthi dhamman”ti-ÈdÊsu1 hi 
jÈnitabbaÑ neyyanti vuttaÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ neyyanti kathaÑ 
r|pÈvacaracatutthajjhÈnacittena ar|pÈvacarasamÈpatti neyyÈti? 
R|pÈvacaracatutthajjhÈne Ôhitena ar|pÈvacarasamÈpattiÑ nibbattetuÑ sakkÈ 
hoti. Ettha Ôhitassa hi sÈ ijjhati, tasmÈ “ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ neyyan”ti-
ÈdimÈha. Atha nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ kasmÈ na vuttanti? PÈÔiyekkaÑ 
abhinivesÈbhÈvato. Tattha hi kalÈpato nayato sammasanaÑ labbhati, 
DhammasenÈpatisadisassÈpi hi bhikkhuno pÈÔiyekkaÑ abhiniveso na jÈyati, 
tasmÈ theropi “evaÑ kirame dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti2 
kalÈpato nayato sammasitvÈ vissajjesÊti. BhagavÈ pana sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa 
hatthagatattÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyampi paropaÒÒÈsa dhamme 
pÈÔi-ekkaÑ a~guddhÈreneva uddharitvÈ “yÈvatÈ saÒÒÈsamÈpattiyo, tÈvatÈ 
aÒÒÈpaÔivedho”ti Èha. 

 PaÒÒÈcakkhunÈ pajÈnÈtÊti dassanapariÓÈyakaÔÔhena cakkhubh|tÈya 
paÒÒÈya pajÈnÈti. Tattha dve paÒÒÈ samÈdhipaÒÒÈ vipassanÈpaÒÒÈ ca. 
SamÈdhipaÒÒÈya kiccato asammohato ca pajÈnÈti. VipassanÈpaÒÒÈya 
lakkhaÓapaÔivedhena ÈrammaÓato jÈnanaÑ kathitaÑ. KimatthiyÈti ko etissÈ 
attho. AbhiÒÒatthÈti-ÈdÊsu abhiÒÒeyye dhamme abhi- 
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jÈnÈtÊti abhiÒÒatthÈ. PariÒÒeyye dhamme parijÈnÈtÊti pariÒÒatthÈ. PahÈtabbe 
dhamme pajahatÊti pahÈnatthÈ. SÈ panesÈ lokiyÈpi abhiÒÒatthÈ ca 
pariÒÒatthÈ ca vikkhambhanato pahÈnatthÈ. LokuttarÈpi abhiÒÒatthÈ ca 
pariÒÒatthÈ ca samucchedato pahÈnatthÈ. Tattha lokiyÈ kiccato asammohato 
ca pajÈnÈti, lokuttarÈ asammohato. 
 
 452. SammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈyÈti vipassanÈsammÈdiÔÔhiyÈ ca 
maggasammÈdiÔÔhiyÈ ca. Parato ca ghosoti sappÈyadhammassavanaÑ. 
Yoniso ca manasikÈroti attano upÈyamanasikÈro. Tattha sÈvakesu api 
DhammasenÈpatino dve paccayÈ laddhuÑ vaÔÔantiyeva. Thero hi 
kappasatasahassÈdhikaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ pÈramiyo p|retvÈpi attano 
dhammatÈya aÓumattampi kilesaÑ pajahituÑ nÈsakkhi. “Ye dhammÈ 
hetuppabhavÈ”ti1 Assajittherato imaÑ gÈthaÑ sutvÈvassa paÔivedho jÈto. 
PaccekabuddhÈnaÑ pana SabbaÒÒubuddhÈnaÒca paratoghosakammaÑ 
natthi, yonisomanasikÈrasmiÑyeva ÔhatvÈ paccekabodhiÒca 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒca nibbattenti. 

 AnuggahitÈti laddhupakÈrÈ. SammÈdiÔÔhÊti arahattamaggasammÈdiÔÔhi. 
PhalakkhaÓe nibbattÈ cetovimutti phalaÑ assÈti cetovimuttiphalÈ. Tadeva 
cetovimuttisa~khÈtaÑ phalaÑ ÈnisaÑso assÈti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ. 
Dutiyapadepi eseva nayo. Ettha ca catutthaphalapaÒÒÈ paÒÒÈvimutti nÈma, 
avasesÈ dhammÈ cetovimuttÊti veditabbÈ. SÊlÈnuggahitÈti-ÈdÊsu sÊlanti 
catupÈrisuddhisÊlaÑ. Sutanti sappÈyadhammassavanaÑ. SÈkacchÈti 
kammaÔÔhÈne khalanapakkhalanacchedanakathÈ. Samathoti vipassanÈpÈdikÈ 
aÔÔha samÈpattiyo. VipassanÈti sattavidhÈ anupassanÈ. CatupÈrisuddhisÊlaÑ 
hi p|rentassa, sappÈyadhammassavanaÑ suÓantassa, kammaÔÔhÈne 
khalanapakkhalanaÑ chindantassa, vipassanÈpÈdikÈsu aÔÔhasamÈpattÊsu 
kammaÑ karontassa, sattavidhaÑ anupassanaÑ bhÈventassa arahattamaggo 
uppajjitvÈ phalaÑ deti. 

 YathÈ hi madhuraÑ ambapakkaÑ paribhuÒjitukÈmo ambapotakassa 
samantÈ udakakoÔÔhakaÑ thiraÑ katvÈ bandhati. GhaÔaÑ gahetvÈ kÈlena 
kÈlaÑ udakaÑ ÈsiÒcati. Udakassa anikkhamanatthaÑ mariyÈdaÑ thiraÑ 
karoti. YÈ 
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hoti samÊpe valli vÈ sukkhadaÓÉako vÈ kipillikapuÔo vÈ makkaÔakajÈlaÑ vÈ, 
taÑ apaneti. KhaÓittiÑ gahetvÈ kÈlena kÈlaÑ m|lÈni parikhaÓati. Evamassa 
appamattassa imÈni paÒca kÈraÓÈni karoto so ambo vaÉÉhitvÈ phalaÑ deti. 
EvaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. Rukkhassa samantato 
koÔÔhakabandhanaÑ viya hi sÊlaÑ daÔÔhabbaÑ, kÈlena kÈlaÑ udakasiÒcanaÑ 
viya dhammassavanaÑ, mariyÈdÈya thirabhÈvakaraÓaÑ viya samatho, 
samÊpe valli-ÈdÊnaÑ haraÓaÑ viya kammaÔÔhÈne 
khalenapakkhalanacchedanaÑ, kÈlena kÈlaÑ khaÓittiÑ gahetvÈ 
m|lakhaÓanaÑ viya sattannaÑ anupassanÈnaÑ bhÈvanÈ, tehi paÒcahi 
kÈraÓehi anuggahitassa ambarukkhassa madhuraphaladÈnakÈlo viya imassa 
bhikkhuno imehi paÒcahi dhammehi anuggahitÈya sammÈdiÔÔhiyÈ 
arahattaphaladÈnaÑ veditabbaÑ. 
 
 453. Kati panÈvuso bhavÈti idha kiÑ pucchati? M|lameva gato 
anusandhi, duppaÒÒo yehi bhavehi na uÔÔhÈti, te pucchissÈmÊti pucchati. 
Tattha kÈmabhavoti kÈmabhav|pagaÑ kammaÑ kammÈbhinibbattÈ 
upÈdinnakkhandhÈpÊti ubhayamekato katvÈ kÈmabhavoti Èha. 
R|pÈr|pabhavesupi eseva nayo. Œyatinti anÈgate. Punabbhavassa 
abhinibbattÊti punabbhavÈbhinibbatti. Idha vaÔÔaÑ pucchissÈmÊti pucchati. 
TatratatrÈbhinandanÈti r|pÈbhinandanÈ saddÈbhinandanÈti evaÑ tahiÑ 
tahiÑ abhinandanÈ, karaÓavacane cetaÑ paccattaÑ. TatratatrÈbhinandanÈya 
punabbhavÈbhinibbatti hotÊti attho. EttÈvatÈ hi gamanaÑ hoti, ÈgamanaÑ 
hoti, gamanÈgamanaÑ hoti, vaÔÔaÑ vattatÊti vaÔÔaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ 
dassesi. IdÈni vivaÔÔaÑ pucchanto “kathaÑ panÈvuso”ti-ÈdimÈha. Tassa 
vissajjane avijjÈvirÈgÈti avijjÈya khayanirodhena. VijjuppÈdÈti 
arahattamaggavijjÈya uppÈdena. KiÑ avijjÈ pubbe niruddhÈ, atha vijjÈ 
pubbe uppannÈti? UbhayametaÑ na vattabbaÑ. PadÊpujjalanena 
andhakÈravigamo viya vijjuppÈdena avijjÈ niruddhÈva hoti. TaÓhÈnirodhÈti 
taÓhÈya khayanirodhena. PunabbhavÈbhinibbatti na hotÊti evaÑ ÈyatiÑ 
punabbhavassa abhinibbatti na hoti, gamanaÑ ÈgamanaÑ gamanÈgamanaÑ 
upacchijjati, vaÔÔaÑ na vattatÊti vivaÔÔaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ dassesi. 
 
 454. KatamaÑ panÈvusoti idha kiÑ pucchati? UbhatobhÈgavimutto 
bhikkhu kÈlena kÈlaÑ nirodhaÑ samÈpajjati, tassa nirodhapÈdakaÑ 
paÔhamajjhÈnaÑ pucchissÈmÊti pucchati. PaÔhamaÑ jhÈnanti idha kiÑ 
pucchati? NirodhaÑ 
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samÈpajjanakena bhikkhunÈ a~gavavatthÈnaÑ koÔÔhÈsaparicchedo nÈma 
jÈnitabbo, idaÑ jhÈnaÑ paÒca~gikaÑ catura~gikaÑ tiva~gikaÑ 
duva~gikanti a~gavavatthÈnaÑ koÔÔhÈsaparicchedaÑ pucchissÈmÊti pucchati. 
Vitakkoti-ÈdÊsu pana abhiniropanalakkhaÓo vitakko, anumajjanalakkhaÓo 
vicÈro, pharaÓalakkhaÓÈ pÊti, sÈtalakkhaÓaÑ sukhaÑ, avikkhepalakkhaÓÈ 
cittekaggatÈti ime paÒca dhammÈ vattanti. Kata~gavippahÊnanti idha pana 
kiÑ pucchati? NirodhaÑ samÈpajjanakena bhikkhunÈ upakÈrÈnupakÈrÈni 
a~gÈni jÈnitabbÈni, tÈni pucchissÈmÊti pucchati, vissajjanaÑ panettha 
pÈkaÔameva. Iti heÔÔhÈ nirodhapÈdakaÑ paÔhamajjhÈnaÑ gahitaÑ, upari 
tassa anantarapaccayaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiÑ pucchissati, 
antarÈ pana cha samÈpattiyo saÑkhittÈ, nayaÑ vÈ dassetvÈ vissaÔÔhÈti 
veditabbÈ. 
 
 455. IdÈni viÒÒÈÓanissaye paÒca pasÈde pucchanto paÒcimÈni Èvusoti-
ÈdimÈha. Tattha gocaravisayanti gocarabh|taÑ visayaÑ. AÒÒamaÒÒassÈti 
cakkhu sotassa sotaÑ vÈ cakkhussÈti evaÑ ekekassa gocaravisayaÑ na 
paccanubhoti. Sace hi nÊlÈdibhedaÑ r|pÈrammaÓaÑ samodhÈnetvÈ 
sotindriyassa upaneyya “i~gha tÈva naÑ vavatthapehi vibhÈvehi, kiÑ 
nÈmetaÑ ÈrammaÓan”ti. CakkhuviÒÒÈÓaÑ hi vinÈpi mukhena attano 
dhammatÈya evaÑ vadeyya “are andhabÈla vassasatampi vassasahassampi 
paridhÈvamÈno aÒÒatra mayÈ khuhiÑ etassa jÈnanakaÑ labhissasi, Èhara 
naÑ cakkhupasÈde upanehi, ahametaÑ ÈrammaÓaÑ jÈnissÈmi yadi vÈ nÊlaÑ 
yadi vÈ pÊtakaÑ, na hi eso aÒÒassa visayo, mayheveso visayo”ti. 
SesadvÈresupi eseva nayo. EvametÈni aÒÒamaÒÒassa gocaraÑ visayaÑ na 
paccanubhonti nÈma. KiÑpaÔisaraÓanti etesaÑ kiÑ paÔisaraÓaÑ, kiÑ etÈni 
paÔisarantÊti pucchati. Mano paÔisaraÓanti javanamano paÔisaraÓaÑ. Mano 
ca nesanti manodvÈrikajavanamano vÈ paÒcadvÈrikajavanamano vÈ etesaÑ 
gocaravisayaÑ rajjanÈdivasena anubhoti, cakkhuviÒÒÈÓaÑ hi 
r|padassanamattameva, ettha rajjanaÑ vÈ dussanaÑ vÈ muyhanaÑ vÈ natthi, 
etasmiÑ pana dvÈre javanaÑ rajjati vÈ dussati vÈ muyhati vÈ. 
SotaviÒÒÈÓÈdÊsupi eseva nayo. 

 TatrÈyaÑ upamÈ–paÒca kira dubbalabhojakÈ rÈjÈnaÑ sevitvÈ kicchena 
kasirena ekasmiÑ paÒcakulike gÈme parittakaÑ ÈyaÑ labhiÑsu, tesaÑ 
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tattha macchabhÈgo maÑsabhÈgo yuttikahÈpaÓo1 vÈ bandhakahÈpaÓo2 vÈ 
mÈpahÈrakahÈpaÓo3 vÈ aÔÔhakahÈpaÓo vÈ soÄasakahÈpaÓo vÈ 
bÈttiÑsakahÈpaÓo vÈ catusaÔÔhikahÈpaÓo vÈ daÓÉoti ettakamattameva 
pÈpuÓÈti, satavatthukaÑ paÒcasatavatthukaÑ sahassavatthukaÑ mahÈbaliÑ 
rÈjÈva gaÓhÈti. Tattha paÒcakulikagÈmo viya paÒca pasÈdÈ daÔÔhabbÈ, paÒca 
dubbalabhojakÈ viya paÒca viÒÒÈÓÈni, rÈjÈ viya javanaÑ, 
dubbalabhojakÈnaÑ parittakaÑ ÈyapÈpuÓanaÑ viya4 cakkhuviÒÒÈÓÈdÊnaÑ 
r|padassanÈdimattaÑ, rajjanÈdÊni pana etesu natthi, raÒÒo 
mahÈbaliggahaÓaÑ viya tesu dvÈresu javanassa rajjanÈdÊni veditabbÈni. 
 
 456. PaÒcimÈni Èvusoti idha kiÑ pucchati? AntonirodhasmiÑ paÒca 
pasÈde. KiriyamayapavattasmiÑ hi vattamÈne ar|padhammÈ pasÈdÈnaÑ 
balavapaccayÈ honti. Yo pana taÑ pavattaÑ nirodhetvÈ nirodhasamÈpattiÑ 
samÈpanno, tassa antonirodhe paÒca pasÈdÈ kiÑ paÔicca tiÔÔhantÊti idaÑ 
pucchissÈmÊti pucchati. ŒyuÑ paÔiccÈti jÊvitindriyaÑ paÔicca tiÔÔhanti. 
UsmaÑ paÔiccÈti jÊvitindriyaÑ kammajatejaÑ paÔicca tiÔÔhati. YasmÈ pana 
kammajatejopi jÊvitindriyena vinÈ na tiÔÔhati, tasmÈ “usmÈ ÈyuÑ paÔicca 
tiÔÔhatÊ”ti Èha. JhÈyatoti jalato. AcciÑ paÔiccÈti jÈlasikhaÑ paÔicca. ŒbhÈ 
paÒÒÈyatÊti Èloko nÈma paÒÒÈyati. ŒbhaÑ paÔicca accÊti taÑ ÈlokaÑ paÔicca 
jÈlasikhÈ paÒÒÈyati. 

 Evameva kho Èvuso Èyu usmaÑ paÔicca tiÔÔhatÊti ettha jÈlasikhÈ viya 
kammajatejo, Èloko viya jÊvitindriyaÑ. JÈlasikhÈ hi uppajjamÈnÈ ÈlokaÑ 
gahetvÈva uppajjati, sÈ tena attanÈ janita-Èlokeneva sayampi aÓu th|lÈ dÊghÈ 
rassÈti pÈkaÔÈ hoti, tattha jÈlapavattiyÈ janita-Èlokena tassÈyeva jÈlapavattiyÈ 
pÈkaÔabhÈvo viya usmaÑ paÔicca nibbattena 
kammajamahÈbh|tasambhavena jÊvitindriyena usmÈya anupÈlanaÑ. 
JÊvitindriyaÒhi dasapi vassÈni -pa- vassasatampi kammajatejapavattaÑ 
pÈleti, iti mahÈbh|tÈni upÈdÈr|pÈnaÑ nissÈyapaccayÈdivasena paccayÈni 
hontÊti Èyu usmaÑ paÔicca tiÔÔhati, 
______________________________________________________________ 
 1. YottakahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 2. AndukahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 
 3. MÈsakahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 4. ŒyaggahaÓaÑ viya (Ka) 
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jÊvitindriyaÑ mahÈbh|tÈni pÈletÊti usmÈ ÈyuÑ paÔicca tiÔÔhatÊti veditabbÈ. 
 
 457. Œyusa~khÈrÈti Èyumeva. VedaniyÈ dhammÈti vedanÈ dhammÈva. 
VuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyatÊti samÈpattito vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati. Yo hi bhikkhu 
ar|papavatte ukkaÓÔhitvÈ saÒÒaÑ ca vedanaÑ ca nirodhetvÈ nirodhaÑ 
samÈpanno, tassa yathÈparicchinnakÈlavasena r|pajÊvitindriyapaccayÈ 
ar|padhammÈ uppajjanti, evaÑ pana r|pÈr|papavattaÑ pavattati. YathÈ 
kiÑ? YathÈ eko puriso jÈlÈpavatte ukkaÓÔhito udakena paharitvÈ jÈlaÑ 
appavattaÑ katvÈ chÈrikÈya a~gÈre pidhÈya tuÓhÊ nisÊdati, yadÈ panassa 
puna jÈlÈya attho hoti, chÈrikaÑ apanetvÈ a~gÈre parivattetvÈ upÈdÈnaÑ 
datvÈ mukhavÈtaÑ vÈ tÈlavaÓÔavÈtaÑ vÈ dadÈti, atha jÈlÈpavattaÑ puna 
pavattati, evameva jÈlÈpavattaÑ viya ar|padhammÈ, purisassa jÈlÈpavatte 
ukkaÓÔhitvÈ udakappahÈrena jÈlaÑ appavattaÑ katvÈ chÈrikÈya a~gÈre 
pidhÈya tuÓhÊbh|tassa nisajjÈ viya bhikkhuno ar|papavatte ukkaÓÔhitvÈ 
saÒÒaÑ ca vedanaÑ ca nirodhetvÈ nirodhasamÈpajjanaÑ, chÈrikÈya pihita-
a~gÈrÈ viya r|pajÊvitindriyaÑ1, purisassa puna jÈlÈya atthe sati 
chÈrikÈpanayanÈdÊni viya bhikkhuno yathÈparicchinnakÈlÈgamanaÑ, 
aggijÈlÈya pavatti viya puna ar|padhammesu uppannesu r|pÈr|papavatti 
veditabbÈ. 

 Œyu usmÈ ca viÒÒÈÓanti r|pajÊvitindriyaÑ, kammajatejodhÈtu, cittanti 
ime tayo dhammÈ yadÈ imaÑ r|pakÈyaÑ jahanti, athÈyaÑ acetanaÑ 
kaÔÔhaÑ viya pathaviyaÑ chaÉÉito setÊti attho. VuttaÑ cetaÑ– 

   “Œyu usmÈ ca viÒÒÈÓaÑ, yadÈ kÈyaÑ jahantimaÑ. 
   Apaviddho tadÈ seti, parabhattaÑ acetanan”ti2. 

 KÈyasa~khÈrÈti assÈsapassÈsÈ. VacÊsa~khÈrÈti vitakkavicÈrÈ. 
Cittasa~khÈrÈti saÒÒÈvedanÈ. Œy|ti r|pajÊvitindriyaÑ. ParibhinnÈnÊti 
upahatÈni, vinaÔÔhÈnÊti attho. Tattha keci “nirodhasamÈpannassa 
cittasa~khÈrÈva niruddhÈ”ti vacanato cittaÑ aniruddhaÑ hoti, tasmÈ 
sacittakÈ ayaÑ samÈpattÊti vadanti. Te vattabbÈ vacÊsa~khÈrÈpissa niruddhÈti 
vacanato vÈcÈ aniruddhÈ hoti, tasmÈ nirodhaÑ samÈpannena dhammampi 
kathentena 
______________________________________________________________ 
 1. R|pajÊvitindriyaÑ kammajatejodhÈtu cÈti (Ka) 2. SaÑ 2. 117 piÔÔhe. 
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sajjhÈyampi karontena nisÊditabbaÑ siyÈ. “Yo cÈyaÑ mato kÈla~kato, 
tassÈpi cittasa~khÈrÈ niruddhÈ”ti vacanato cittaÑ aniruddhaÑ bhaveyya, 
tasmÈ kÈla~kate mÈtÈpitaro vÈ arahante vÈ jhÈpayantena anantariyakammaÑ 
kataÑ bhaveyya. Iti byaÒjane abhinivesaÑ akatvÈ ÈcariyÈnaÑ naye ÔhatvÈ 
attho upaparikkhitabbo. Attho hi paÔisaraÓaÑ, na byaÒjanaÑ. 

 IndriyÈni vippasannÈnÊti kiriyamayapavattasmiÑ hi vattamÈne bahiddhÈ 
ÈrammaÓesu pasÈde ghaÔÔentesu indriyÈni kilamantÈni upahatÈni makkhitÈni 
viya honti vÈtÈdÊhi uÔÔhitena rajena catumahÈpathe Ôhapita-ÈdÈso viya. YathÈ 
pana thavikÈyaÑ pakkhipitvÈ maÒj|sÈdÊsu Ôhapito ÈdÈso antoyeva virocati, 
evaÑ nirodhaÑ samÈpannassa bhikkhuno antonirodhe paÒca pasÈdÈ 
ativirocanti. Tena vuttaÑ “indriyÈni vippasannÈnÊ”ti. 
 
 458. Kati panÈvuso paccayÈti idha kiÑ pucchati? Nirodhassa 
anantarapaccayaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pucchissÈmÊti pucchati. 
Vissajjane panassa sukhassa ca pahÈnÈti cattÈro apagamanapaccayÈ kathitÈ. 
AnimittÈyÈti idha kiÑ pucchati? Nirodhato vuÔÔhÈnakaphalasamÈpattiÑ 
pucchissÈmÊti pucchati. AvasesasamÈpattivuÔÔhÈnaÑ hi bhava~gena hoti, 
nirodhÈ vuÔÔhÈnaÑ pana vipassanÈnissandÈya phalasamÈpattiyÈti tameva 
pucchati. SabbanimittÈnanti r|pÈdÊnaÑ sabbÈrammaÓÈnaÑ. AnimittÈya ca 
dhÈtuyÈ manasikÈroti sabbanimittÈpagatÈya nibbÈnadhÈtuyÈ manasikÈro, 
phalasamÈpattisahajÈtaÑ manasikÈraÑ sandhÈyÈha. Iti heÔÔhÈ 
nirodhapÈdakaÑ paÔhamajjhÈnaÑ gahitaÑ, nirodhassa anantarapaccayaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ gahitaÑ, idha nirodhato 
vuÔÔhÈnakaphalasamÈpatti gahitÈti. 

 ImasmiÑ ÔhÈne nirodhakathÈ kathetabbÈ hoti. SÈ “dvÊhi balehi 
samannÈgatattÈ tayo ca sa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ soÄasahi ÒÈÓacariyÈhi 
navahi samÈdhicariyÈhi vasÊbhÈvatÈpaÒÒÈ nirodhasamÈpattiyÈ ÒÈÓan”ti 
evaÑ PaÔisambhidÈmagge1 ÈgatÈ. Visuddhimagge panassÈ sabbÈkÈrena 
vinicchayakathÈ kathitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 94 piÔÔhe.  
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 IdÈni valaÒjanasamÈpattiÑ pucchanto kati panÈvuso paccayÈti-ÈdimÈha. 
Nirodhato hi vuÔÔhÈnakaphalasamÈpattiyÈ1 Ôhiti nÈma na hoti, ekaÑ dve 
cittavÈrameva pavattitvÈ bhava~gaÑ otarati. AyaÒhi bhikkhu satta divase 
ar|papavattaÑ nirodhetvÈ nisinno nirodhavuÔÔhÈnakaphalasamÈpattiyaÑ na 
ciraÑ tiÔÔhati. ValaÒjanasamÈpattiyaÑ pana addhÈnaparicchedova pamÈÓaÑ. 
TasmÈ sÈ Ôhiti nÈma hoti. TenÈha “animittÈya cetovimuttiyÈ ÔhitiyÈ”ti. TassÈ 
ciraÔÔhitatthaÑ kati paccayÈti attho. Vissajjane panassÈ pubbe ca 
abhisa~khÈroti addhÈnaparicchedo vutto. VuÔÔhÈnÈyÈti idha 
bhava~gavuÔÔhÈnaÑ pucchati. VissajjanepissÈ sabbanimittÈnaÒca 
manasikÈroti r|pÈdinimittavasena bhava~gasahajÈtamanasikÈro vutto. 
 
 459. YÈ cÈyaÑ Èvusoti idha kiÑ pucchati? Idha aÒÒaÑ abhinavaÑ 
nÈma natthi. HeÔÔhÈ kathitadhammeyeva ekato samodhÈnetvÈ pucchÈmÊti 
pucchati. Kattha pana te kathitÈ? “NÊlampi saÒjÈnÈti pÊtakampi, lohitakampi, 
odÈtakampi saÒjÈnÈtÊ”ti2 etasmiÑ hi ÔhÈne appamÈÓÈ cetovimutti kathitÈ. 
“Natthi kiÒcÊti ÈkiÒcaÒÒÈyatananti neyyan”ti2 ettha ÈkiÒcaÒÒaÑ. 
“PaÒÒÈcakkhunÈ pajÈnÈtÊ”ti2 ettha suÒÒatÈ. “Kati panÈvuso paccayÈ 
animittÈya cotovimuttiyÈ ÔhitiyÈ vuÔÔhÈnÈyÈ”ti ettha animittÈ. EvaÑ heÔÔhÈ 
kathitÈva imasmiÑ ÔhÈne ekato samodhÈnetvÈ pucchati. TaÑ pana 
paÔikkhipitvÈ etÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne niddiÔÔhÈvÈti vatvÈ aÒÒe cattÈro 
dhammÈ ekanÈmakÈ atthi, eko dhammo catunÈmako atthi, etaÑ pÈkaÔaÑ 
katvÈ kathÈpetuÑ idha pucchatÊti AÔÔhakathÈyaÑ sanniÔÔhÈnaÑ kataÑ. TassÈ 
vissajjane ayaÑ vuccatÈvuso appamÈÓÈ cetovimuttÊti ayaÑ pharaÓa-
appamÈÓatÈya appamÈÓÈ nÈma, ayaÒhi appamÈÓe vÈ satte pharati, 
ekasmimpi vÈ satte asesetvÈ pharati. 

 AyaÑ vuccatÈvuso ÈkiÒcaÒÒÈti ÈrammaÓakiÒcanassa abhÈvato 
ÈkiÒcaÒÒÈ. Attena vÈti attabhÈvaposapuggalÈdisa~khÈtena attena suÒÒaÑ. 
Attaniyena vÈti cÊvarÈdiparikkhÈrasa~khÈtena attaniyena suÒÒaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VuÔÔhÈnakaphalasamÈpatti (SÊ, SyÈ) 2. Ma 1. 367 piÔÔhe. 
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AnimittÈti rÈganimittÈdÊnaÑ abhÈveneva animittÈ, arahattaphalasamÈpattiÑ 
sandhÈyÈha. NÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ cÈti byaÒjanampi nesaÑ nÈnÈ 
atthopi. Tattha byaÒjanassa nÈnatÈ pÈkaÔÈva. Attho pana appamÈÓÈ 
cotovimutti bh|mantarato mahaggatÈ eva hoti r|pÈvacarÈ, ÈrammaÓato satta 
paÓÓatti-ÈrammaÓÈ. ŒkiÒcaÒÒÈ bhummantarato mahaggatÈ ar|pÈvacarÈ, 
ÈrammaÓato na vattabbÈrammaÓÈ. SuÒÒatÈ bhummantarato kÈmÈvacarÈ, 
ÈrammaÓato sa~khÈrÈrammaÓÈ. VipassanÈ hi ettha suÒÒatÈti adhippetÈ. 
AnimittÈ bhummantarato lokuttarÈ, ÈrammaÓato nibbÈnÈrammaÓÈ. 

 RÈgo kho Èvuso pamÈÓakaraÓoti-ÈdÊsu yathÈ pabbatapÈde 
p|tipaÓÓarasa-udakaÑ nÈma hoti kÈÄavaÓÓaÑ, olokentÈnaÑ 
byÈmasatagambhÊraÑ viya khÈyati, yaÔÔhiÑ vÈ rajjuÑ, vÈ gahetvÈ 
minantassa piÔÔhipÈdottharaÓamattampi na hoti, evamevaÑ yÈva rÈgÈdayo 
nuppajjanti, tÈva puggalaÑ saÒjÈnituÑ na sakkÈ honti, sotÈpanno viya 
SakadÈgÈmÊ viya anÈgÈmÊ viya ca khÈyati. YadÈ panassa rÈgÈdayo 
uppajjanti, tadÈ ratto duÔÔho m|Ähoti paÒÒÈyati. Iti ete “ettako ayan”ti 
puggalassa pamÈÓaÑ dassento viya uppajjantÊti pamÈÓakaraÓÈ nÈma vuttÈ. 
YÈvatÈ kho Èvuso appamÈÓÈ cetovimuttiyoti yattakÈ appamÈÓÈ 
cetovimuttiyo. KittakÈ pana tÈ? CattÈro brahmavihÈrÈ, cattÈro maggÈ, 
cattÈri ca phalÈnÊti dvÈdasa. Tattha brahmavihÈrÈ pharaÓa-appamÈÓatÈya 
appamÈÓÈ. SesÈ pamÈÓakaraÓÈnaÑ kilesÈnaÑ abhÈvena appamÈÓÈ, 
nibbÈnampi appamÈÓameva, cotovimutti pana na hoti, tasmÈ na gahitaÑ. 
AkuppÈti arahattaphalacetovimutti, sÈ hi tÈsaÑ sabbajeÔÔhikÈ, tasmÈ 
aggamakkhÈyatÊti vuttÈ. RÈgo kho Èvuso kiÒcanoti rÈgo uppajjitvÈ 
puggalaÑ kiÒcati maddati palibundhati. TasmÈ kiÒcanoti vutto. ManussÈ 
kira goÓehi khalaÑ maddÈpento kiÒcehi1 kapila kiÒcehi1 kÈÄakÈti vadanti, 
evaÑ maddanattho kiÒcanatthoti veditabbo. Dosamohesupi eseva nayo. 
ŒkiÒcaÒÒÈ cetovimuttiyo nÈma nava dhammÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÒca 
maggaphalÈni ca. Tattha 
______________________________________________________________ 
 1. KiÒcÈhi (SÊ) 
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ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ kiÒcanaÑ ÈrammaÓaÑ assa natthÊti ÈkiÒcaÒÒaÑ, 
maggaphalÈni kiÒcanÈnaÑ maddanÈnaÑ palibundhanakilesÈnaÑ natthitÈya 
ÈkiÒcaÒÒÈni, nibbÈnampi ÈkiÒcaÒÒaÑ, cetovimutti pana na hoti, tasmÈ na 
gahitaÑ. 

 RÈgo kho Èvuso nimittakaraÓoti-ÈdÊsu yathÈ nÈma dvÊnnaÑ kulÈnaÑ 
sadisÈ dve vacchakÈ honti. YÈva tesaÑ lakkhaÓaÑ na kataÑ hoti, tÈva 
“ayaÑ asukakulassa vacchako, ayaÑ asukakulassÈ”ti na sakkÈ honti 
jÈnituÑ. YadÈ pana tesaÑ sattis|lÈdÊsu aÒÒataraÑ lakkhaÓaÑ kataÑ hoti, 
tadÈ sakkÈ honti jÈnituÑ. Evameva yÈva puggalassa rÈgo nuppajjati, tÈva na 
sakkÈ hoti jÈnituÑ ariyo vÈ puthujjano vÈti. RÈgo panassa uppajjamÈnova 
sarÈgo nÈma ayaÑ puggaloti saÒjÈnananimittaÑ karonto viya uppajjati, 
tasmÈ “nimittakaraÓo”ti vutto. Dosamohesupi eseva nayo. 

 AnimittÈ cetovimutti nÈma terasa dhammÈ vipassanÈ, cattÈro ÈruppÈ, 
cattÈro maggÈ, cattÈri ca phalanÊti. Tattha vipassanÈ niccanimittaÑ 
sukhanimittaÑ attanimittaÑ ugghÈÔetÊti animittÈ nÈma. CattÈro ÈruppÈ 
r|panimittassa abhÈvena animittÈ nÈma. MaggaphalÈni nimittakaraÓÈnaÑ 
kilesÈnaÑ abhÈvena animittÈni. NibbÈnampi animittameva, taÑ pana 
cetovimutti na hoti, tasmÈ na gahitaÑ. Atha kasmÈ suÒÒatÈ cetovimutti na 
gahitÈti? SÈ “suÒÒÈ rÈgenÈ”ti-Èdivacanato sabbattha anupaviÔÔhÈva, tasmÈ 
visuÑ na gahitÈ. EkatthÈti ÈrammaÓavasena ekatthÈ, appamÈÓaÑ 
ÈkiÒcaÒÒaÑ suÒÒataÑ animittanti hi sabbÈnetÈni nibbÈnasseva nÈmÈni, iti 
iminÈ pariyÈyena ekatthÈ. AÒÒasmiÑ pana ÔhÈne appamÈÓÈ honti, aÒÒasmiÑ 
ÈkiÒcaÒÒÈ aÒÒasmiÑ suÒÒatÈ aÒÒasmiÑ animittÈti iminÈ pariyÈyena 
nÈnÈbyaÒjanÈ. Iti thero yathÈnusandhinÈva desanaÑ niÔÔhapesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈvedallasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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4. C|ÄavedallasuttavaÓÓanÈ 

 460. EvaÑ me sutanti C|ÄavedallasuttaÑ. Tattha VisÈkho upÈsakoti 
VisÈkhoti evaÑnÈmako upÈsako. Yena DhammadinnÈti yena DhammadinnÈ 
nÈma bhikkhunÊ tenupasa~kami. Ko panÈyaÑ VisÈkho? KÈ DhammadinnÈ? 
KasmÈ upasa~kamÊti? VisÈkho nÈma DhammadinnÈya gihikÈle 
gharasÈmiko. So yadÈ BhagavÈ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhitvÈ 
pavattavaradhammacakko YasÈdayo kulaputte vinetvÈ1 UruvelaÑ patvÈ 
tattha jaÔilasahassaÑ vinetvÈ purÈÓajaÔilehi khÊÓÈsavabhikkh|hi saddhiÑ 
RÈjagahaÑ gantvÈ BuddhadassanatthaÑ dvÈdasanahutÈya parisÈya saddhiÑ 
Ègatassa BimbisÈramahÈrÈjassa dhammaÑ desesi. TadÈ raÒÒÈ saddhiÑ 
Ègatesu dvÈdasanahutesu ekaÑ nahutaÑ upÈsakattaÑ pativedesi, ekÈdasa 
nahutÈni sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu saddhiÑ raÒÒÈ BimbisÈrena. AyaÑ 
upÈsako tesaÑ aÒÒataro, tehi saddhiÑ paÔhamadassaneva sotÈpattiphale 
patiÔÔhÈya, puna ekadivasaÑ dhammaÑ sutvÈ sakadÈgÈmiphalaÑ patvÈ, tato 
aparabhÈgepi ekadivasaÑ dhammaÑ sutvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhito. So 
anÈgÈmÊ hutvÈ gehaÑ Ègacchanto yathÈ aÒÒesu divasesu ito cito ca olokento 
sitaÑ kurumÈno2 Ègacchati, evaÑ anÈgantvÈ santindriyo santamÈnaso hutvÈ 
agamÈsi. 

 DhammadinnÈ3 sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ vÊthiÑ olokayamÈnÈ tassa 
ÈgamanÈkÈraÑ disvÈ “kiÑ nu kho etan”ti cintetvÈ tassa paccuggamanaÑ 
kurumÈnÈ sopÈnasÊse ÔhatvÈ olambanatthaÑ hattaÑ pasÈresi. UpÈsako 
attano hatthaÑ samiÒjesi. SÈ “pÈtarÈsabhojanakÈle jÈnissÈmÊ”ti cintesi. 
UpÈsako pubbe tÈya saddhiÑ ekato bhuÒjati, taÑ divasaÑ pana taÑ 
anapaloketvÈ yogÈvacarabhikkhu viya ekakova bhuÒji. SÈ “sÈyanhakÈle 
jÈnissÈmÊ”ti cintesi. UpÈsako taÑdivasaÑ sirigabbhaÑ na pÈvisi, aÒÒaÑ 
gabbhaÑ paÔijaggÈpetvÈ kappiyamaÒcakaÑ paÒÒapÈpetvÈ nipajji. UpÈsikÈ 
“kiÑ nu khvassa bahiddhÈ patthanÈ atthi, udÈhu kenacideva paribhedakena 
bhinno, udÈhu mayheva koci doso atthÊ”ti balava- 
______________________________________________________________ 
 1. Vinento (SÊ) 2. SitaÑ kurumÈno hasamÈno (SÊ, SyÈ) 3. DhammadinnÈpi (Ka) 
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domanassÈ hutvÈ “ekaÑ dve divase vasitakÈle sakkÈ ÒÈtun”ti tassa 
upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. 

 UpÈsako “kiÑ Dhammadinne akÈle ÈgatÈsÊ”ti pucchi. Œma ayyaputta 
ÈgatÈmhi, na tvaÑ yathÈ purÈÓo1, kiÑ nu te bahiddhÈ patthÈnÈ atthÊti. Natthi 
Dhammadinneti. AÒÒo koci paribhedako atthÊti. Ayampi natthÊti. EvaÑ 
sante mayheva koci doso bhavissatÊti. Tuyhampi doso natthÊti. Atha kasmÈ 
mayÈ saddhiÑ yathÈ pakatiyÈ ÈlÈpasallÈpamattampi na karothÈti. So cintesi 
“ayaÑ lokuttaradhammo nÈma garu bhÈriyo na pakÈsetabbo, sace kho 
panÈhaÑ na kathessÈmi, ayaÑ hadayaÑ phÈletvÈ ettheva kÈlaÑ kareyyÈ”ti 
tassÈnuggahatthÈya kathesi “Dhammadinne ahaÑ Satthu dhammadesanaÑ 
sutvÈ lokuttaradhammaÑ nÈma adhigato, taÑ adhigatassa evar|pÈ 
lokiyakiriyÈ na vaÔÔati, yadi tvaÑ icchasi, tava cattÈlÊsa koÔiyo mama 
cattÈlÊsa koÔiyoti asÊtikoÔidhanaÑ atthi, ettha issarÈ hutvÈ mama mÈtiÔÔhÈne 
vÈ bhaginiÔÔhÈne vÈ ÔhatvÈ vasa, tayÈ dinnena bhattapiÓÉamattakena2 ahaÑ 
yÈpessÈmi, athevaÑ na karosi, ime bhoge gahetvÈ kulagehaÑ gaccha, athÈpi 
te bahiddhÈ patthanÈ natthi, ahaÑ taÑ bhaginiÔÔhÈne vÈ dhituÔÔhÈne vÈ 
ÔhapetvÈ posessÈmÊ”ti. 

 SÈ cintesi “pakatipuriso evaÑ vattÈ nÈma natthi, addhÈ etena 
lokuttaravaradhammo paÔividdho, so pana dhammo kiÑ puriseheva 
paÔibujjhitabbo, udÈhu mÈtugÈmopi paÔivijjhituÑ sakkotÊ”ti VisÈkhaÑ 
etadavoca “kiÑ nu kho eso dhammo puriseheva labhitabbo, mÈtugÈmenapi3 
sakkÈ laddhun”ti. KiÑ vadesi Dhammadinne, ye paÔipannakÈ, te etassa 
dÈyÈdÈ, yassa yassa upanissayo atthi, so so etaÑ paÔilabhatÊti. EvaÑ sante 
mayhaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈthÈti. SÈdhu bhadde ahampi taÑ etasmiÑyeva 
magge yojetukÈmo, manaÑ pana te ajÈnamÈno na kathemÊti tÈvadeva 
BimbisÈrassa raÒÒo santikaÑ gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. PorÈÓo (SÊ) 2. BhattapiÓÉamattena (SÊ) 
 3. MÈtugÈmena vÈpi (SyÈ), mÈtugÈmena vÈ (Ka) 
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 RÈjÈ “kiÑ gahapati akÈle ÈgatosÊ”ti pucchi. DhammadinnÈ mahÈrÈja 
pabbajissÈmÊti vadatÊti. KiÑ panassa laddhuÑ vaÔÔatÊti. AÒÒaÑ kiÒci natthi, 
sovaÓÓasivikaÑ deva laddhuÑ vaÔÔati nagaraÒca paÔijaggÈpetunti. RÈjÈ 
sovaÓÓasivikaÑ datvÈ nagaraÑ paÔijaggÈpesi. VisÈkho DhammadinnaÑ 
gandhodakena nahÈpetvÈ sabbÈla~kÈrehi ala~kÈrÈpetvÈ sovaÓÓasivikÈya 
nisÊdÈpetvÈ ÒÈtigaÓena parivÈrÈpetvÈ gandhapupphÈdÊhi p|jayamÈno 
nagaravÈsanaÑ karonto viya bhikkhuni-upassayaÑ gantvÈ “DhammadinnaÑ 
pabbÈjethÈyye”ti Èha. Bhikkhuniyo “ekaÑ vÈ dve vÈ dose sahituÑ vaÔÔati 
gahapatÊ”ti ÈhaÑsu. Natthayye1 koci doso, saddhÈya pabbajatÊti. AthekÈ 
byattÈ therÊ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ kese ohÈretvÈ pabbÈjesi. 
VisÈkho “abhiramayye svÈkkhÈto dhammo”ti vanditvÈ pakkÈmi. 

 TassÈ pabbajitadivasato paÔÔhÈya lÈbhasakkÈro uppajji, teneva 
palibuddhÈ samaÓadhammaÑ kÈtuÑ okÈsaÑ na labhati, 
athÈcariya2upajjhÈyatheriyo gahetvÈ janapadaÑ gantvÈ aÔÔhatiÑsÈya 
ÈrammaÓesu cittarucitaÑ3 kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ samaÓadhammaÑ 
kÈtuÑ ÈraddhÈ, abhinÊhÈrasampannattÈ pana nÈticiraÑ kilamittha. 

 Ito paÔÔhÈya hi satasahassakappamatthake Padumuttaro nÈma SatthÈ 
loke udapÈdi, tadÈ esÈ ekasmiÑ kule dÈsÊ hutvÈ attano kese vikkiÓitvÈ 
SujÈtattherassa nÈma aggasÈvakassa dÈnaÑ datvÈ patthanaÑ akÈsi. SÈ tÈya 
patthanÈbhinÊhÈrasampattiyÈ nÈticiraÑ kilamittha, katipÈheneva arahattaÑ 
patvÈ cintesi “ahaÑ yenatthena sÈsane pabbajitÈ, so matthakaÑ patto, kiÑ 
me janapadavÈsena, mayhaÑ ÒÈtakÈpi puÒÒÈni karissanti, 
bhikkhunisaÑghopi paccayehi na kilamissati, RÈjagahaÑ gacchÈmÊ”ti 
bhikkhunisaÑghaÑ gahetvÈ RÈjagahameva agamÈsi. VisÈkho 
“DhammadinnÈ kira ÈgatÈ”ti sutvÈ “pabbajitvÈ nacirasseva janapadaÑ gatÈ, 
gantvÈpi nacirasseva paccÈgatÈ, kiÑ nu kho bhavissati, gantvÈ jÈnissÈmÊ”ti 
dutiyagamanena bhikkhuni-upassayaÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho 
VisÈkho upÈsako yena DhammadinnÈ bhikkhunÊ tenupasa~kamÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na Ayye (SÊ) 2. Na labhatÊti sÈ Ècariya (SyÈ, Ka) 3. CittarucikaÑ (SÊ) 
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 EtadavocÈti etaÑ sakkÈyoti-ÈdivacanaÑ avoca. KasmÈ avocÈti? EvaÑ 
kirassa ahosi “abhiramasi nÈbhiramasi ayye”ti evaÑ pucchanaÑ nÈma na 
paÓÉitakiccaÑ, paÒcupÈdÈnakkhandhe upanetvÈ paÒhaÑ pucchissÈmi, 
paÒhabyÈkaraÓena tassÈ abhiratiÑ vÈ anabhiratiÑ vÈ jÈnissÈmÊti, tasmÈ 
avoca. TaÑ sutvÈva DhammadinnÈ ahaÑ Èvuso VisÈkha acirapabbajitÈ 
sakÈyaÑ vÈ parakÈyaÑ vÈ kuto jÈnissÈmÊti vÈ, aÒÒattheriyo upasa~kamitvÈ 
pucchÈti vÈ avatvÈ upanikkhittaÑ sampaÔicchamÈnÈ viya ekapÈsakagaÓÔiÑ 
mocentÊ viya gahanaÔÔhÈne hatthimaggaÑ nÊharamÈnÈ viya khaggamukhena 
samuggaÑ vivaramÈnÈ viya ca paÔisambhidÈvisaye ÔhatvÈ paÒhaÑ 
vissajjamÈnÈ paÒca kho ime Èvuso VisÈkha upÈdÈnakkhandhÈti-ÈdimÈha. 
Tattha paÒcÈti gaÓanaparicchedo. UpÈdÈnakkhandhÈti upÈdÈnÈnaÑ 
paccayabh|tÈ khandhÈti evamÈdinÈ nayenettha UpÈdÈnakkhandhakathÈ 
vitthÈretvÈ kathetabbÈ. SÈ panesÈ Visuddhimagge vitthÈritÈ evÈti tattha 
vitthÈritanayeneva veditabbÈ. SakkÈyasamudayÈdÊsupi yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
heÔÔhÈ tattha tattha vuttameva. 
 IdaÑ pana catusaccabyÈkaraÓaÑ sutvÈ VisÈkho theriyÈ abhiratabhÈvaÑ 
aÒÒÈsi. Yo hi BuddhasÈsane ukkaÓÔhito hoti anabhirato, so evaÑ 
pucchitapucchitapaÒhaÑ saÓÉÈsena ekekaÑ palitaÑ gaÓhanto viya 
SinerupÈdato vÈlukaÑ uddharanto viya vissajjetuÑ na sakkoti. YasmÈ pana 
imÈni cattÈri saccÈni loke candimas|riyÈ viya BuddhasÈsane pÈkaÔÈni, 
parisamajjhe gato hi BhagavÈpi mahÈtherÈpi saccÈneva pakÈsenti, 
bhikkhusaÑghopi pabbajitadivasato paÔÔhÈya kulaputte cattÈri nÈma kiÑ, 
cattÈri ariyasaccÈnÊti paÒhaÑ uggaÓhÈpeti. AyaÒca DhammadinnÈ 
upÈyakosalle ÔhitÈ paÓÉitÈ byattÈ nayaÑ gahetvÈ sutenapi kathetuÑ 
samatthÈ, tasmÈ “na sakkÈ etissÈ ettÈvatÈ saccÈnaÑ paÔividdhabhÈvo ÒÈtuÑ, 
saccavinibbhogapaÓhabyÈkaraÓena sakkÈ ÒÈtun”ti cintetvÈ heÔÔhÈ kathitÈni 
dve saccÈni paÔinivattetvÈ guÄhaÑ katvÈ gaÓÔhipaÒhaÑ pucchissÈmÊti 
pucchanto taÒÒeva nu kho ayyeti-ÈdimÈha. 

 Tassa vissajjane na kho Èvuso VisÈkha taÒÒeva upÈdÈnanti upÈdÈnassa 
sa~khÈrakkhandhekadesabhÈvato na taÑyeva upÈdÈnaÑ te 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, nÈpi aÒÒatra paÒcahi upÈdÈnakkhandhehi upÈdÈnaÑ, 
yadi hi 
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taÒÒeva siyÈ, r|pÈdisabhÈvampi upÈdÈnaÑ siyÈ. Yadi aÒÒatra siyÈ, 
parasamaye cittavippayutto anusayo viya paÓÓatti viya nibbÈnaÑ viya ca 
khandhavinimuttaÑ vÈ siyÈ, chaÔÔho vÈ khandho paÒÒapetabbo bhaveyya, 
tasmÈ evaÑ byÈkÈsi. TassÈ byÈkaraÓaÑ sutvÈ “adhigatapatiÔÔhÈ ayan”ti1 
VisÈkho niÔÔhamagamÈsi. Na hi sakkÈ akhÊÓÈsavena asambaddhena2 
avitthÈyantena padÊpasahassaÑ jÈlentena3 viya evar|po guÄho paÔicchanno 
tilakkhaÓÈhato gambhÊro paÒho vissajjetuÑ. NiÔÔhaÑ gantvÈ4 pana “ayaÑ 
DhammadinnÈ sÈsane laddhapatiÔÔhÈ adhigatapaÔisambhidÈ vesÈrajjappattÈ 
bhavamatthake ÔhitÈ5 mahÈkhÊÓÈsavÈ, samatthÈ mayhaÑ pucchitapaÒhaÑ 
kathetuÑ, idÈni pana naÑ ovattikasÈraÑ paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ 
taÑ pucchanto kathaÑ panÈyyeti-ÈdimÈha. 
 
 461. Tassa vissajjane assutavÈti-Èdi m|lapariyÈye vitthÈritameva. 
R|paÑ attato samanupassatÊti “idhekacco r|paÑ attato samanupassati. YaÑ 
r|paÑ so ahaÑ, yo ahaÑ taÑ r|panti r|paÒca attaÒca advayaÑ 
samanupassati, seyyathÈpi nÈma telappadÊpassa jhÈyato yÈ acci so vaÓÓo, yo 
vaÓÓo sÈ accÊti acciÒca vaÓÓaÒca advayaÑ samanupassati. Evameva 
idhekacco r|paÑ attato samanupassati -pa- advayaÑ samanupassatÊ”ti6 
evaÑ r|paÑ attÈti diÔÔhipassanÈya passati. R|pavantaÑ vÈ attÈnanti ar|paÑ 
attÈti gahetvÈ chÈyÈvantaÑ rukkhaÑ viya taÑ attÈnaÑ r|pavantaÑ 
samanupassati. Attani vÈ r|panti ar|pameva attÈti gahetvÈ pupphasmiÑ 
gandhaÑ viya attani r|paÑ samanupassati. R|pasmiÑ vÈ attÈnanti 
ar|pameva attÈti gahetvÈ karaÓÉÈya maÓiÑ viya attÈnaÑ r|pasmiÑ 
samanupassati. VedanaÑ attatoti-ÈdÊsupi eseva nayo. 

 Tattha r|paÑ attato samanupassatÊti suddhar|pameva attÈti kathitaÑ, 
r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ 
attato, saÒÒaÑ, sa~khÈre, viÒÒÈÓaÑ attato samanupassatÊti imesu sattasu 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgatapaÔivedhÈ ayanti (SÊ, SyÈ) 2. AsaÑsappantena (SÊ), asampassantena (SyÈ) 
 3. JÈlÈpentena (SÊ, SyÈ) 4. Vissajjetunti niÔÔhaÑ gantvÈ (SÊ) 
 5. BhavaviddhaÑsitÈ (SÊ, SyÈ) 6. Khu 9. 137 piÔÔhe, atthato samÈnaÑ. 
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ÔhÈnesu ar|paÑ attÈti kathitaÑ. VedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
vedanaÑ, vedanÈya vÈ attÈnanti evaÑ cat|su khandhesu tiÓÓaÑ tiÓÓaÑ 
vasena dvÈdasasu ÔhÈnesu r|pÈr|pamissako attÈ kathito. Tattha r|paÑ attato 
samanupassati, vedanaÑ, saÒÒaÑ, sa~khÈre, viÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassatÊti imesu paÒcasu ÔhÈnesu ucchedadiÔÔhi kathitÈ, avasesesu 
sassatadiÔÔhÊti evamettha pannarasa bhavadiÔÔhiyo paÒca vibhavadiÔÔhiyo 
honti. Na r|paÑ attatoti ettha r|paÑ attÈti na samanupassati. AniccaÑ 
dukkhaÑ anattÈti pana samanupassati. Na r|pavantaÑ attÈnaÑ -pa- na 
viÒÒÈÓasmiÑ attÈnanti ime paÒcakkhandhe kenaci pariyÈyena attato na 
samanupassati, sabbÈkÈrena pana aniccÈ dukkhÈ anattÈti samanupassati. 

 EttÈvatÈ theriyÈ “evaÑ kho Èvuso VisÈkha sakkÈyadiÔÔhi hotÊ”ti evaÑ 
purimapaÒhaÑ vissajjentiyÈ ettakena gamanaÑ hoti, ÈgamanaÑ hoti, 
gamanÈgamanaÑ hoti, vaÔÔaÑ vattatÊti vaÔÔaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ dassitaÑ. 
EvaÑ kho Èvuso VisÈkha sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti pacchimaÑ paÒhaÑ 
vissajjentiyÈ ettakena gamanaÑ na hoti, ÈgamanaÑ na hoti, 
gamanÈgamanaÑ na hoti, vaÔÔaÑ nÈma na vattatÊti vivaÔÔaÑ matthakaÑ 
pÈpetvÈ dassitaÑ. 
 
 462. Katamo panÈyye ariyo aÔÔha~giko maggoti ayaÑ paÒho theriyÈ 
paÔipucchitvÈ vissajjetabbo bhaveyya “upÈsaka tayÈ, heÔÔhÈ maggo pucchito, 
idha kasmÈ maggameva pucchasÊ”ti. SÈ pana attano byattatÈya paÓÉiccena 
tassa adhippÈyaÑ sallakkhesi “iminÈ upÈsakena heÔÔhÈ paÔipattivasena 
maggo pucchito bhavissati, idha pana taÑ 
sa~khatÈsa~khatalokiyalokuttarasa~gahitÈsa~gahitavasena pucchitukÈmo 
bhavissatÊ”ti. TasmÈ appaÔipucchitvÈva yaÑ yaÑ pucchi, taÑ taÑ vissajjesi. 
Tattha sa~khatoti cetito kappito pakappito Èy|hito kato nibbattito 
samÈpajjantena samÈpajjitabbo. TÊhi ca kho Èvuso VisÈkha khandhehi ariyo 
aÔÔha~giko maggo sa~gahitoti ettha yasmÈ maggo sappadeso, tayo khandhÈ 
nippadesÈ, tasmÈ ayaÑ sappadesattÈ nagaraÑ viya rajjena nippadesehi tÊhi 
khandhehi sa~gahito. Tattha sammÈvÈcÈdayo tayo sÊlameva, tasmÈ te 
sajÈtito sÊlakkhandhena sa~gahitÈti. KiÒcÈpi hi PÈÄiyaÑ sÊlakkhandheti 
bhummena viya niddeso kato, attho pana karaÓavasena veditabbo. 
SammÈvÈyÈmÈdÊsu 
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pana tÊsu samÈdhi attano dhammatÈya ÈrammaÓe ekaggabhÈvena appetuÑ 
na sakkoti. VÊriye1 pana paggahakiccaÑ sÈdhente2 satiyÈ ca 
apilÈpanakiccaÑ sÈdhentiyÈ laddhupakÈro hutvÈ sakkoti. 

 TatrÈyaÑ upamÈ–yathÈ hi “nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti uyyÈnaÑ 
paviÔÔhesu tÊsu sahÈyesu eko supupphitaÑ campakarukkhaÑ disvÈ hatthaÑ 
ukkhipitvÈpi gahetuÑ na sakkuÓeyya, athassa dutiyo onamitvÈ piÔÔhiÑ 
dadeyya, so tassa piÔÔhiyaÑ ÔhatvÈpi kampamÈno gahetuÑ na sakkuÓeyya, 
athassa itaro aÑsak|ÔaÑ upanÈmeyya, so ekassa piÔÔhiyaÑ ÔhatvÈ ekassa 
aÑsak|ÔaÑ olubbha3 yathÈruci pupphÈni ocinitvÈ piÄandhitvÈ nakkhattaÑ 
kÊÄeyya, evaÑsampadamidaÑ daÔÔhabbaÑ. Ekato uyyÈnaÑ paviÔÔhÈ tayo 
sahÈyakÈ viya hi ekato jÈtÈ sammÈvÈyÈmÈdayo tayo dhammÈ, 
supupphitacampako viya ÈrammaÓaÑ, hatthaÑ ukkhipitvÈpi gahetuÑ 
asakkonto viya attano dhammatÈya ÈrammaÓe ekaggabhÈvena appetuÑ 
asakkonto samÈdhi, piÔÔhiÑ datvÈ onatasahÈyo viya vÈyÈmo, aÑsak|ÔaÑ 
datvÈ ÔhitasahÈyo viya sati. YathÈ tesu ekassa piÔÔhiyaÑ ÔhatvÈ ekassa 
aÑsak|ÔaÑ olubbha itaro yathÈruci pupphaÑ gahetuÑ sakkoti, evamevaÑ 
vÊriye paggahakiccaÑ sÈdhente satiyÈ ca apilÈpanakiccaÑ sÈdhentiyÈ 
laddhupakÈro samÈdhi sakkoti ÈrammaÓe ekaggabhÈvena appetuÑ, tasmÈ 
samÈdhiyevettha sajÈtito samÈdhikkhandhena sa~gahito. VÈyÈmasatiyo pana 
kiriyato sa~gahitÈ honti. 

 SammÈdiÔÔhisammÈsa~kappesupi paÒÒÈ attano dhammatÈya aniccaÑ 
dukkhaÑ anattÈti ÈrammaÓaÑ nicchetuÑ na sakkoti, vitakke pana ÈkoÔetvÈ 
ÈkoÔetvÈ dente sakkoti. KathaÑ? YathÈ hi heraÒÒiko kahÈpaÓaÑ hatthe 
ÔhapetvÈ sabbabhÈgesu4 oloketukÈmo samÈnopi na cakkhudaleneva 
parivattetuÑ sakkoti, a~gulipabbehi pana parivattetvÈ ito cito ca oloketuÑ 
sakkoti, evameva na paÒÒÈ attano dhammatÈya aniccÈdivasena ÈrammaÓaÑ 
nicchetuÑ sakkoti, abhiniropanalakkhaÓena pana 
ÈhananapariyÈhananarasena vitakkena ÈkoÔentena viya parivattentena viya 
ca ÈdÈya dinnameva vinicchetuÑ sakkoti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÊriyena (Ka) 2. SÈdhentena (Ka) 3. Olumbha (Ka) 4. SabbabhÈge (SÊ) 
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TasmÈ idhÈpi sammÈdiÔÔhiyeva sajÈtito paÒÒÈkkhandhena sa~gahitÈ. 
SammÈsa~kappo pana kiriyato sa~gahito hoti. Iti imehi tÊhi khandhehi 
maggo sa~gahaÑ gacchati. Tena vuttaÑ “tÊhi ca kho Èvuso VisÈkha 
khandhehi ariyo aÔÔha~giko maggo sa~gahito”ti. 

 IdÈni ekacittakkhaÓikaÑ maggasamÈdhiÑ sanimittaÑ1 saparikkhÈraÑ 
pucchanto katamo panÈyyeti-ÈdimÈha. Tassa vissajjane cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
maggakkhaÓe catukiccasÈdhanavasena uppannÈ sati, sÈ samÈdhissa 
paccayatthena nimittaÑ. CattÈro sammappadhÈnÈ catukiccasÈdhanavaseneva 
uppannaÑ vÊriyaÑ, taÑ parivÈraÔÔhena parikkhÈro hoti. TesaÑyeva 
dhammÈnanti tesaÑ maggasampayuttadhammÈnaÑ. ŒsevanÈti-ÈdÊsu 
ekacittakkhaÓikÈyeva ÈsevanÈdayo vuttÈti. 

 VitaÓÉavÈdÊ pana “ekacittakkhaÓiko nÈma maggo natthi, ‘evaÑ 
bhÈveyya satta vassÈnÊ’ti hi vacanato sattapi vassÈni maggabhÈvanÈ hoti, 
kilesÈ pana lahu chijjantÈ sattahi ÒÈÓehi chijjantÊ”ti vadati. So “suttaÑ 
ÈharÈ”ti vattabbo. AddhÈ aÒÒaÑ apassanto “yÈ tesaÑyeva dhammÈnaÑ 
ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkamman”ti idameva suttaÑ ÈharitvÈ “aÒÒena cittena 
Èsevati, aÒÒena bhÈveti, aÒÒena bahulÊkarotÊ”ti vakkhati. Tato vattabbo “kiÑ 
panidaÑ suttaÑ neyyatthaÑ nÊtatthan”ti. Tato vakkhati “nÊtatthaÑ, 
yathÈsuttaÑ tatheva attho”ti. Tassa idaÑ uttaraÑ. EvaÑ sante ekaÑ cittaÑ 
ÈsevamÈnaÑ uppannaÑ, aparampi ÈsevamÈnaÑ, aparampi ÈsevamÈnanti 
evaÑ divasampi ÈsevanÈva bhavissati, kuto bhÈvanÈ, kuto bahulÊkammaÑ. 
EkaÑ vÈ bhÈvayamÈnaÑ uppannaÑ aparampi bhÈvayamÈnaÑ aparampi 
bhÈvayamÈnanti evaÑ divasampi bhÈvanÈva bhavissati, kuto ÈsevanÈ kuto 
bahulÊkammaÑ. EkaÑ vÈ bahulÊkarontaÑ uppannaÑ, aparampi 
bahulÊkarontaÑ, aparampi bahulÊkarontanti evaÑ divasampi 
bahulÊkammameva bhavissati kuto ÈsevanÈ, kuto bhÈvanÈti. 

 Atha vÈ evaÑ vadeyya “ekena cittena Èsevati, dvÊhi bhÈveti, tÊhi 
bahulÊkaroti. DvÊhi vÈ Èsevati, tÊhi bhÈveti, ekena 
______________________________________________________________ 
 1. AnimittaÑ (SÊ) 
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bahulÊkaroti. TÊhi vÈ Èsevati, ekena bhÈveti, dvÊhi bahulÊkarotÊ”ti. So 
vattabbo “mÈ suttaÑ me laddhanti yaÑ vÈ taÑ vÈ avaca, paÒhaÑ 
vissajjentena nÈma Ècariyassa santike vasitvÈ BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ 
attharasaÑ viditvÈ vattabbaÑ hoti. EkacittakkhaÓikÈva ayaÑ ÈsevanÈ, 
ekacittakkhaÓikÈ bhÈvanÈ, ekacittakkhaÓikaÑ bahulÊkammaÑ. 
KhayagÈmilokuttaramaggo bahulacittakkhaÓiko nÈma natthi, 
‘ekacittakkhaÓikoyevÈ’ti saÒÒÈpetabbo. Sace saÒjÈnÈti, saÒjÈnÈtu, no ce 
saÒjÈnÈti, gaccha pÈtova vihÈraÑ pavisitvÈ yÈguÑ pivÈhÊ”ti uyyojetabbo. 
 
 463. Kati panÈyye sa~khÈrÈti idha kiÑ pucchati? Ye sa~khÈre 
nirodhetvÈ nirodhaÑ samÈpajjati, te pucchissÈmÊti pucchati. Tenevassa 
adhippÈyaÑ ÒatvÈ therÊ puÒÒÈbhisa~khÈrÈdÊsu anekesu sa~khÈresu 
vijjamÈnesupi kÈyasa~khÈrÈdayova ÈcikkhantÊ tayome Èvusoti-ÈdimÈha. 
Tattha kÈyapaÔibaddhattÈ kÈyena sa~kharÊyati karÊyati nibbattÊyatÊti 
kÈyasa~khÈro. VÈcaÑ sa~kharoti karoti nibbattetÊti vacÊsa~khÈro1, 
cittapaÔibaddhattÈ cittena sa~kharÊyati karÊyati nibbattÊyatÊti cittasa~khÈro. 
Katamo panÈyyeti idha kiÑ pucchati? Ime sa~khÈrÈ aÒÒamaÒÒamissÈ ÈluÄitÈ 
avibh|tÈ duddÊpanÈ. TathÈ hi kÈyadvÈre ÈdÈnagahaÓamuÒcanacopanÈni 
pÈpetvÈ uppannÈ aÔÔha kÈmÈvacarakusalacetanÈ dvÈdasa akusalacetanÈti 
evaÑ kusalÈkusalÈ vÊsati cetanÈpi assÈsapassÈsÈpi kÈyasa~khÈrÈtveva 
vuccanti. VacÊdvÈre hanusaÑcopanaÑ vacÊbhedaÑ pÈpetvÈ uppannÈ 
vuttappakÈrÈva vÊsati cetanÈpi vitakkavicÈrÈpi vacÊsa~khÈrotveva vuccanti. 
KÈyavacÊdvÈresu copanaÑ apattÈ raho nisinnassa cintayato uppannÈ 
kusalÈkusalÈ ek|natiÑsa cetanÈpi saÒÒÈ ca vedanÈ cÈti ime dve dhammÈpi 
cittasa~khÈrotveva vuccanti. EvaÑ ime sa~khÈrÈ aÒÒamaÒÒamissÈ ÈluÄitÈ 
avibh|tÈ duddÊpanÈ, te pÈkaÔe vibh|te katvÈ kathÈpessÈmÊti pucchati. 

 KasmÈ panÈyyeti idha kÈyasa~khÈrÈdinÈmassa padatthaÑ pucchati. 
Tassa vissajjane kÈyappaÔibaddhÈti kÈyanissitÈ, kÈye sati honti, 
______________________________________________________________ 
 1. VacÊpaÔibaddhattÈ vÈcÈya sa~kharÊyati nibbattÊyatÊti vacÊsa~khÈro (SÊ),  
 vacÊpaÔibaddhattÈ vacinÈ... (SyÈ) 
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asati na honti. CittappaÔibaddhÈti cittanissitÈ, citte sati honti, asati na honti. 
 
 463. IdÈni kiÑ nu kho esÈ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ valaÒjeti, na 
valaÒjeti. CiÓÓavasÊ vÈ tattha no ciÓÓavasÊti jÈnanatthaÑ pucchanto kathaÑ 
panÈyye saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpatti hotÊti-ÈdimÈha. Tassa vissajjane 
samÈpajjissanti vÈ samÈpajjÈmÊti vÈ padadvayena 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattikÈlo kathito. SamÈpannoti padena 
antonirodho. TathÈ purimehi dvÊhi padehi sacittakakÈlo kathito, pacchimena 
acittakakÈlo. Pubbeva tathÈ cittaÑ bhÈvitaÑ hotÊti nirodhasamÈpattito 
pubbe addhÈnaparicchedakÈleyeva ettakaÑ kÈlaÑ acittako bhavissÈmÊti 
addhÈnaparicchedacittaÑ bhÈvitaÑ hoti. YaÑ taÑ tathattÈya upanetÊti yaÑ 
evaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ, taÑ puggalaÑ tathattÈya acittakabhÈvÈya upaneti. 

 PaÔhamaÑ nirujjhati vacÊsa~khÈroti sesasa~khÈrehi paÔhamaÑ 
dutiyajjhÈneyeva nirujjhati. Tato kÈyasa~khÈroti tato paraÑ kÈyasa~khÈro 
catutthajjhÈne nirujjhati. Tato cittasa~khÈroti tato paraÑ cittasa~khÈro 
antonirodhe nirujjhati. VuÔÔhahissanti vÈ vuÔÔhahÈmÊti vÈ padadvayena 
antonirodhakÈlo kathito. VuÔÔhitoti padena phalasamÈpattikÈlo. TathÈ 
purimehi dvÊhi padehi acittakakÈlo kathito, pacchimena sacittakakÈlo. 
Pubbeva tathÈ cittaÑ bhÈvitaÑ hotÊti nirodhasamÈpattito pubbe 
addhÈnaparicchedakÈleyeva ettakaÑ kÈlaÑ acittako hutvÈ tato paraÑ 
sacittako bhavissÈmÊti addhÈnaparicchedacittaÑ bhÈvitaÑ hoti. YaÑ taÑ 
tathattÈya upanetÊti yaÑ evaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ, taÑ puggalaÑ tathattÈya 
sacittakabhÈvÈya upaneti. Iti heÔÔhÈ nirodhasamÈpajjanakÈlo gahito, idha 
nirodhato vuÔÔhÈnakÈlo. 

 IdÈni nirodhakathaÑ kathetuÑ vÈroti nirodhakathÈ kathetabbÈ siyÈ, sÈ 
panesÈ “dvÊhi balehi samannÈgatattÈ tayo ca sa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ 
soÄasahi ÒÈÓacariyÈhi navahi samÈdhicariyÈhi vasÊbhÈvatÈpaÒÒÈ 
nirodhasamÈpattiyÈ ÒÈÓan”ti mÈtikaÑ ÔhapetvÈ sabbÈkÈrena Visuddhimagge 
kathitÈ, tasmÈ tattha kathitanayeneva 
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gahetabbÈ. Ko panÈyaÑ nirodho nÈma? CatunnaÑ khandhÈnaÑ paÔisa~khÈ 
appavatti. Atha kimatthametaÑ samÈpajjantÊti. Sa~khÈrÈnaÑ pavatte 
ukkaÓÔhitÈ sattÈhaÑ acittakÈ hutvÈ sukhaÑ viharissÈma, 
diÔÔhadhammanibbÈnaÑ nÈmetaÑ, yadidaÑ nirodhoti etadatthaÑ 
samÈpajjanti. 

 PaÔhamaÑ uppajjati cittasa~khÈroti nirodhÈ vuÔÔhahantassa hi 
phalasamÈpatticittaÑ paÔhamaÑ uppajjati, taÑsampayuttaÑ saÒÒaÒca 
vedanaÒca sandhÈya “paÔhamaÑ uppajjati cittasa~khÈro”ti Èha. Tato 
kÈyasa~khÈroti tato paraÑ bhava~gasamaye kÈyasa~khÈro uppajjati. KiÑ 
pana phalasamÈpatti assÈsapassÈse na samuÔÔhÈpetÊti. SamuÔÔhÈpeti. Imassa 
pana catutthajjhÈnikÈ phalasamÈpatti, sÈ na samuÔÔhÈpeti, kiÑ vÈ etena 
phalasamÈpatti paÔhamajjhÈnikÈ vÈ hotu, dutiyatatiyacatutthajjhÈnikÈ vÈ, 
santÈya samÈpattiyÈ vuÔÔhitassa bhikkhuno assÈsapassÈsÈ abbohÈrikÈ honti. 
TesaÑ abbohÈrikabhÈvo SaÒjÊvattheravatthunÈ veditabbo, SaÒjÊvattherassa 
hi samÈpattito vuÔÔhÈya kiÑsukaphupphasadise vÊtaccita~gÈre 
maddamÈnassa gacchato cÊvare aÑsumattampi na jhÈyi, usumÈkÈramattampi 
nÈhosi, samÈpattiphalaÑ1 nÈmetanti vadanti, evamevaÑ santÈya samÈpattiyÈ 
vuÔÔhitassa bhikkhuno assÈsapassÈsÈ abbohÈrikÈ hontÊti2 
bhava~gasamayenevetaÑ kathitanti veditabbaÑ. 

 Tato vacÊsa~khÈroti tato paraÑ kiriyamayapavattavaÄaÒjanakÈle 
vacÊsa~khÈro uppajjati. KiÑ bhava~gaÑ vitakkavicÈre na samuÔÔhÈpetÊti? 
SamuÔÔhÈpeti. TaÑsamuÔÔhÈnÈ pana vitakkavicÈrÈ vÈcaÑ abhisa~khÈtuÑ na 
sakkontÊti kiriyamayapavattavaÄaÒjanakÈlenevetaÑ kathitaÑ. SuÒÒato 
phassoti-Èdayo saguÓenÈpi ÈrammaÓenÈpi kathetabbÈ. SaguÓena tÈva 
suÒÒatÈ nÈma phalasamÈpatti, tÈya sahajÈtaÑ phassaÑ sandhÈya suÒÒato 
phassoti vuttaÑ. AnimittÈpaÓihitesupi eseva nayo. ŒrammaÓena pana 
nibbÈnaÑ rÈgÈdÊhi suÒÒattÈ suÒÒaÑ nÈma, rÈganimittÈdÊnaÑ abhÈvÈ 
animittaÑ, rÈgadosamohappaÓidhÊnaÑ abhÈvÈ appaÓihitaÑ. SuÒÒataÑ 
nibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppannaphalasamÈpattiyaÑ phasso suÒÒato 
nÈma, animittÈpaÓihitesupi eseva nayo. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈpattibalaÑ (SÊ) 2. Honti (SÊ) 
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 AparÈ ÈgamaniyakathÈ nÈma hoti, suÒÒatÈ animittÈ appaÓihitÈti hi 
vipassanÈpi vuccati. Tattha yo bhikkhu sa~khÈre aniccato pariggahetvÈ 
aniccato disvÈ aniccato vuÔÔhÈti, tassa vuÔÔhÈnagÈminivipassanÈ animittÈ 
nÈma hoti. Yo dukkhato pariggahetvÈ dukkhato disvÈ dukkhato vuÔÔhÈti, 
tassa appaÓihitÈ nÈma. Yo anattato pariggahetvÈ anattato disvÈ anattato 
vuÔÔhÈti, tassa suÒÒatÈ nÈma. Tattha animittavipassanÈya maggo animitto 
nÈma. Animittamaggassa phalaÑ animittaÑ nÈma. 
AnimittaphalasamÈpattisahajÈte phasse phusante animitto phasso phusatÊti 
vuccati. AppaÓihitasuÒÒatesupi eseva nayo. Œgamaniyena kathite pana 
suÒÒato vÈ phasso animitto vÈ phasso appaÓihito vÈ phassoti vikappo 
Èpajjeyya, tasmÈ saguÓena ceva ÈrammaÓena ca kathetabbaÑ. EvaÑ hi tayo 
phassÈ phusantÊti sameti. 

 Vivekaninnanti-ÈdÊsu nibbÈnaÑ viveko nÈma, tasmiÑ viveke ninnaÑ 
onatanti vivekaninnaÑ. AÒÒato ÈgantvÈ yena viveko, tena va~kaÑ viya 
hutvÈ Ôhitanti vivekapoÓaÑ. Yena viveko, tena patamÈnaÑ viya Ôhitanti 
vivekapabbhÈraÑ. 
 
 465. IdÈni yÈ vedanÈ nirodhetvÈ nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjati, tÈ 
pucchissÈmÊti pucchanto kati panÈyye vedanÈti Èha. KÈyikaÑ vÈti-ÈdÊsu 
paÒcadvÈrikaÑ sukhaÑ kÈyikaÑ nÈma, manodvÈrikaÑ cetasikaÑ nÈmÈti 
veditabbaÑ. Tattha sukhanti sabhÈvaniddeso. SÈtanti tasseva 
madhurabhÈvadÊpakaÑ vevacanaÑ. Vedayitanti vedayitabhÈvadÊpakaÑ, 
sabbavedanÈnaÑ sÈdhÈraÓavacanaÑ. Sesapadesupi eseva nayo. ®hitisukhÈ 
vipariÓÈmadukkhÈti-ÈdÊsu sukhÈya vedanÈya atthibhÈvo sukhaÑ, 
natthibhÈvo dukkhaÑ. DukkhÈya vedanÈya atthibhÈvo dukkhaÑ, 
natthibhÈvo sukhaÑ. AdukkhamasukhÈya vedanÈya jÈnanabhÈvo sukhaÑ, 
ajÈnanabhÈvo dukkhanti attho. 

 KiÑ anusayo anusetÊti katamo anusayo anuseti, appahÊnaÔÔhena sayito 
viya hotÊti anusayapucchaÑ pucchati. Na kho 
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Èvuso VisÈkha sabbÈya sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo anusetÊti na sabbÈya 
sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo anuseti, na sabbÈya sukhÈya vedanÈya so 
appahÊno, na sabbaÑ sukhaÑ vedanaÑ Èrabbha uppajjatÊti attho. Esa nayo 
sabbattha. KiÑ pahÈtabbanti ayaÑ pahÈnapucchÈ nÈma. 

 RÈgaÑ tena pajahatÊti ettha ekeneva byÈkaraÓena dve pucchÈ vissajjesi, 
idha bhikkhu rÈgÈnusayaÑ vikkhambhetvÈ paÔhamajjhÈnaÑ samÈpajjati, 
jhÈnavikkhambhitaÑ rÈgÈnusayaÑ tathÈ vikkhambhitameva katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ anÈgÈmimaggena samugghÈteti. So anÈgÈmimaggena 
pahÊnopi tathÈ vikkhambhitattÈva paÔhamajjhÈne nÈnuseti nÈma. TenÈha “na 
tattha rÈgÈnusayo anusetÊ”ti. TadÈyatananti taÑ ÈyatanaÑ, 
paramassÈsabhÈvena patiÔÔhÈnabh|taÑ arahattanti attho. Iti anuttares|ti 
evaÑ anuttarÈ vimokkhÈti laddhanÈme arahatte. PihaÑ upaÔÔhÈpayatoti 
patthanaÑ paÔÔhapentassa1. Uppajjati pihÈpaccayÈ domanassanti patthanÈya 
paÔÔhapanam|lakaÑ2 domanassaÑ uppajjati, taÑ panetaÑ na patthanÈya 
paÔÔhapanam|lakaÑ uppajjati, patthetvÈ alabhantassa pana alÈbham|lakaÑ 
uppajjamÈnaÑ “uppajjati pihÈpaccayÈ”ti vuttaÑ. Tattha kiÒcÈpi 
domanassaÑ nÈma ekantena akusalaÑ, idaÑ pana sevitabbaÑ domanassaÑ 
vaÔÔatÊti vadanti. Yogino hi temÈsikaÑ chamÈsikaÑ vÈ navamÈsikaÑ vÈ 
paÔipadaÑ gaÓhanti, tesu yo taÑ taÑ paÔipadaÑ gahetvÈ 
antokÈlaparicchedeyeva arahattaÑ pÈpuÓissÈmÊti ghaÔento vÈyamanto na 
sakkoti yathÈparicchinnakÈlena pÈpuÓituÑ, tassa balavadomanassaÑ 
uppajjati, ŒÄindakavÈsimahÈphussadevattherassa3 viya assudhÈrÈ pavattanti. 
Thero kira ek|navÊsativassÈni gatapaccÈgatavattaÑ p|resi, tassa “imasmiÑ 
vÈre arahattaÑ gaÓhissÈmi, imasmiÑ vÈre visuddhipavÈraÓaÑ 
pavÈressÈmÊ”ti mÈnasaÑ bandhitvÈ samaÓadhammaÑ karontasseva 
ek|navÊsativassÈni atikkantÈni, pavÈraÓÈdivase Ègate therassa assupÈtena 
muttadivaso nÈma nÈhosi, vÊsatime pana vasse arahattaÑ pÈpuÓi. 
______________________________________________________________ 
 1. ®hapentassa (SÊ, SyÈ) 2. ®hapanam|lakaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. ...mahÈphussattherassa (SÊ), ...mahÈpussattherassa (SyÈ) 
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 PaÔighaÑ tena pajahatÊti ettha domanasseneva paÔighaÑ pajahati. Na 
hi1 paÔigheneva paÔighappahÈnaÑ, na domanassena vÈ domanassappahÈnaÑ 
nÈma atthi. AyaÑ pana bhikkhu temÈsikÈdÊsu aÒÒataraÑ paÔipadaÑ gahetvÈ 
iti paÔisaÒcikkhati “passa bhikkhu, kiÑ tuyhaÑ sÊlena hÊnaÔÔhÈnaÑ atthi, 
udÈhu vÊriyena, udÈhu paÒÒÈya, nanu te sÊlaÑ suparisuddhaÑ vÊriyaÑ 
supaggahitaÑ paÒÒÈ s|rÈ hutvÈ vahatÊ”ti. So evaÑ paÔisaÒcikkhitvÈ “na dÈni 
puna imassa domanassassa uppajjituÑ dassÈmÊ”ti vÊriyaÑ daÄhaÑ2 katvÈ 
antotemÈse vÈ antochamÈse vÈ antonavamÈse vÈ anÈgÈmimaggena taÑ 
samugghÈteti, iminÈ pariyÈyena paÔigheneva paÔighaÑ, domanasseneva 
domanassaÑ pajahati nÈma. 

 Na tattha paÔighÈnusayo anusetÊti ettha evar|pe domanasse 
paÔighÈnusayo nÈnuseti, na taÑ Èrabbha-uppajjati, pahÊnova tattha 
paÔighÈnusayoti attho. AvijjaÑ tena pajahatÊti idha bhikkhu avijjÈnusayaÑ 
vikkhambhetvÈ catutthajjhÈnaÑ samÈpajjati, jhÈnavikkhambhitaÑ 
avijjÈnusayaÑ tathÈ vikkhambhitameva katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattamaggena samugghÈteti, so arahattamaggena pahÊnopi tathÈ 
vikkhambhitattÈva catutthajjhÈne nÈnuseti nÈma. TenÈha “na tattha 
avijjÈnusayo anusetÊ”ti. 
 
 466. IdÈni paÔibhÈgapucchaÑ pucchanto sukhÈya panÈyyeti-ÈdimÈha. 
Tassa vissajjane yasmÈ sukhassa dukkhaÑ, dukkhassa ca sukhaÑ 
paccanÊkaÑ, tasmÈ dvÊsu vedanÈsu visabhÈgapaÔibhÈgo kathito. UpekkhÈ 
pana andhakÈrÈ avibh|tÈ duddÊpanÈ, avijjÈpi tÈdisÈvÈti tenettha 
sabhÈgapaÔibhÈgo kathito. Yattakesu pana ÔhÈnesu avijjÈ tamaÑ karoti, 
tattakesu vijjÈ tamaÑ vinodetÊti visabhÈgapaÔibhÈgo kathito. AvijjÈya kho 
Èvusoti ettha ubhopete dhammÈ anÈsavÈ lokuttarÈti sabhÈgapaÔibhÈgova 
kathito. VimuttiyÈ kho Èvusoti ettha anÈsavaÔÔhena lokuttaraÔÔhena 
abyÈkataÔÔhena ca sabhÈgapaÔibhÈgova kathito. AccayÈsÊti ettha paÒhaÑ 
atikkamitvÈ gatosÊti attho. NÈsakkhi paÒhÈnaÑ pariyantaÑ gahetunti 
paÒhÈnaÑ paricchedapamÈÓaÑ gahetuÑ nÈsakkhi, appaÔibhÈgadhammassa 
paÔibhÈgaÑ pucchi, nibbÈnaÑ nÈmetaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NÈpi (SyÈ, Ka) 2. GÈÄhaÑ (SyÈ, Ka) 
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appaÔibhÈgaÑ, na sakkÈ nÊlaÑ vÈ pÊtakaÑ vÈti kenaci dhammena saddhiÑ 
paÔibhÈgaÑ katvÈ dassetuÑ, taÒca tvaÑ iminÈ adhippÈyena pucchasÊti attho. 

 EttÈvatÈ cÈyaÑ upÈsako yathÈ nÈma sattame1 ghare salÈkabhattaÑ 
labhitvÈ gato bhikkhu satta gharÈni atikkamma aÔÔhamassa dvÈre Ôhito 
sabbÈnipi satta gehÈni viraddhova na aÒÒÈsi, evamevaÑ 
appaÔibhÈgadhammassa paÔibhÈgaÑ pucchanto sabbÈsupi sattasu 
sappaÔibhÈgapucchÈsu viraddhova hotÊti veditabbo. NibbÈnogadhanti 
nibbÈnabbhantaraÑ nibbÈnaÑ anupaviÔÔhaÑ. NibbÈnaparÈyananti nibbÈnaÑ 
paraÑ ayanamassa parÈ gati, na tato paraÑ gacchatÊti attho. NibbÈnaÑ 
pariyosÈnaÑ avasÈnaÑ assÈti nibbÈnapariyosÈnaÑ. 
 
 467. PaÓÉitÈti paÓÉiccena samannÈgatÈ, dhÈtukusalÈ ÈyatanakusalÈ 
paÔiccasamuppÈdakusalÈ ÔhÈnÈÔÔhÈnakusalÈti attho. MahÈpaÒÒÈti mahante 
atthe mahante dhamme mahantÈ2 niruttiyo mahantÈni paÔibhÈnÈni 
pariggaÓhanasamatthÈya paÒÒÈya samannÈgatÈ. YathÈ taÑ 
DhammadinnÈyÈti yathÈ DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ byÈkataÑ, ahampi 
taÑ evamevaÑ byÈkareyyanti. EttÈvatÈ ca pana ayaÑ suttanto JinabhÈsito 
nÈma jÈto, na sÈvakabhÈsito. YathÈ hi rÈjayuttehi likhitaÑ paÓÓaÑ yÈva 
rÈjamuddikÈya na laÒchitaÑ hoti, na tÈva rÈjapaÓÓanti sa~khyaÑ gacchati, 
laÒchitamattaÑ pana rÈjapaÓÓaÑ nÈma hoti, tathÈ “ahampi taÑ evameva 
byÈkareyyan”ti imÈya JinavacanamuddikÈya laÒchitattÈ ayaÑ suttanto 
Èhaccavacanena JinabhÈsito nÈma jÈto. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄavedallasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. C|ÄadhammasamÈdÈnasuttavaÓÓanÈ 

 468. EvaÑ me sutanti C|ÄadhammasamÈdÈnasuttaÑ. Tattha 
dhammasamÈdÈnÈnÊti dhammoti gahitagahaÓÈni. Paccuppannasukhanti 
paccuppanne sukhaÑ, Èy|hanakkhaÓe 
______________________________________________________________ 
 1. Satta (Ka) 2. MahantÊ (SÊ) 
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sukhaÑ sukaraÑ sukhena sakkÈ p|retuÑ. ŒyatiÑ dukkhavipÈkanti anÈgate 
vipÈkakÈle dukkhavipÈkaÑ. IminÈ upÈyena sabbapadesu attho veditabbo. 
 
 469. Natthi kÈmesu dosoti vatthukÈmesupi kilesakÈmesupi doso natthi. 
PÈtabyataÑ ÈpajjantÊti te vatthukÈmesu kilesakÈmena pÈtabyataÑ 
pivitabbataÑ, yathÈruci paribhuÒjitabbataÑ ÈpajjantÊti attho. MoÄibaddhÈhÊti 
moÄiÑ katvÈ1 baddhakesÈhi. ParibbÈjikÈhÊti tÈpasaparibbÈjikÈhi. 
EvamÈhaÑs|ti evaÑ vadanti. PariÒÒaÑ paÒÒapentÊti pahÈnaÑ 
samatikkamaÑ paÒÒapenti. MÈluvÈsipÈÔikÈti dÊghasaÓÔhÈnaÑ 
mÈluvÈpakkaÑ. PhaleyyÈti Ètapena sussitvÈ bhijjeyya. SÈlam|leti 
sÈlarukkhassa samÊpe. SantÈsaÑ ÈpajjeyyÈti kasmÈ Èpajjati? 
BhavanavinÈsabhayÈ. Rukkham|le patitamÈluvÈbÊjato hi latÈ uppajjitvÈ 
rukkhaÑ abhiruhati, sÈ mahÈpattÈ ceva hoti bahupattÈ ca, 
koviÄÈrapattasadisehi pattehi samannÈgatÈ, atha taÑ rukkhaÑ m|lato 
paÔÔhÈya vinandhamÈnÈ sabbaviÔapÈni saÒchÈdetvÈ2 mahantaÑ bhÈraÑ 
janetvÈ tiÔÔhati, sÈ vÈte vÈ vÈyante deve vÈ vassante oghanaÑ janetvÈ tassa 
rukkhassa sabbasÈkhÈpasÈkhaÑ bhaÒjati, bh|miyaÑ nipÈteti, tato tasmiÑ 
rukkhe patiÔÔhitavimÈnaÑ3 bhijjati nassati. Iti sÈ bhavanavinÈsabhayÈ 
santÈsaÑ Èpajjati. 

 ŒrÈmadevatÈti tattha tattha pupphÈrÈmaphalÈrÈmesu adhivatthÈ devatÈ. 
VanadevatÈti andhavanasubhagavanÈdÊsu vanesu adhivatthÈ devatÈ. 
RukkhadevatÈti abhilakkhitesu naÄerupucimandÈdÊsu rukkhesu adhivatthÈ 
devatÈ. OsadhitiÓavanappatÊs|ti harÊtakÊ-ÈmalakÊ-ÈdÊsu osadhÊsu 
tÈlanÈÄikerÈdÊsu tiÓesu vanajeÔÔhakesu ca vanappatirukkhesu adhivatthÈ 
devatÈ. VanakammikÈti vane kasanalÈyanadÈru-ÈharaÓagorakkhÈdÊsu 
kenacideva kammena vÈ vicarakamanussÈ. Uddhareyyunti khÈdeyyuÑ. 
VilambinÊti vÈtena pahatapahataÔÔhÈnesu keÄiÑ karontÊ viya vilambantÊ. 
Sukho imissÈti evar|pÈya mÈluvÈlatÈya samphassopi sukho, dassanampi 
sukhaÑ, ayaÑ me dÈrakÈnaÑ ÈpÈnamaÓÉalaÑ bhavissati, kÊÄÈbh|mi 
bhavissati, 
______________________________________________________________ 
 1. MoÄÊ viya katvÈ (SÊ) 2. SaÒcaritvÈ (Ka) 3. Patite vimÈnaÑ (SyÈ, Ka) 
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dutiyaÑ me vimÈnaÑ paÔiladdhanti latÈya dassanepi samphassepi 
somanassajÈtÈ evamÈha. 

 ViÔabhiÑ1 kareyyÈti sÈkhÈnaÑ upari chattÈkÈrena tiÔÔheyya. OghanaÑ 
janeyyÈti heÔÔhÈ ghanaÑ janeyya, upari Èruyha sakalaÑ rukkhaÑ 
paliveÔhetvÈ puna heÔÔhÈ bhassamÈnÈ bh|miÑ gaÓheyyÈti attho. PadÈleyyÈti 
evaÑ oghanaÑ katvÈ puna tato paÔÔhÈya yÈva m|lÈ otiÓÓasÈkhÈhi 
abhiruhamÈnÈ sabbasÈkhÈ paliveÔhentÊ matthakaÑ patvÈ teneva niyÈmena 
puna orohitvÈ ca abhiruhitvÈ ca sakalarukkhaÑ saÑsibbitvÈ ajjhottharantÊ 
sabbasÈkhÈ heÔÔhÈ katvÈ sayaÑ upari ÔhatvÈ vÈte vÈ vÈyante deve vÈ 
vassante padÈleyya, bhindeyyÈti attho. KhÈÓumattameva tiÔÔheyya, tattha 
yaÑ sÈkhaÔÔhakavimÈnaÑ hoti, taÑ sÈkhÈsu bhijjamÈnÈsu tattha tattheva 
bhijjitvÈ sabbasÈkhÈsu bhinnÈsu sabbaÑ bhijjati. RukkhaÔÔhakavimÈnaÑ 
pana yÈva rukkhassa m|lamattampi tiÔÔhati, tÈva na nassati, idaÑ pana 
vimÈnaÑ sÈkhaÔÔhakaÑ, tasmÈ sabbasÈkhÈsu saÑbhijjamÈnÈsu bhijjittha, 
devatÈ puttake gahetvÈ khÈÓuke ÔhitÈ paridevituÑ ÈraddhÈ. 
 
 471. TibbarÈgajÈtikoti bahalarÈgasabhÈvo. RÈgajaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedetÊti tibbarÈgajÈtikattÈ diÔÔhe diÔÔhe ÈrammaÓe 
nimittaÑ gaÓhÈti, athassa ÈcariyupajjhÈyÈ daÓÉakammaÑ ÈÓÈpenti, so 
abhikkhaÓaÑ daÓÉakammaÑ karonto dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti, 
natveva vÊtikkamaÑ karoti. TibbadosajÈtikoti appamattikeneva kuppati, 
daharasÈmaÓerehi saddhiÑ hatthaparÈmÈsÈdÊni karontova katheti, sopi 
daÓÉakammapaccayÈ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. MohajÈtiko 
pana idha kataÑ vÈ katato akataÑ vÈ akatato na sallakkheti, tÈni tÈni kiccÈni 
virÈdheti, sopi daÓÉakammapaccayÈ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
 
 472. Na tibbarÈgajÈtikoti-ÈdÊni vuttapaÔipakkhanayena veditabbÈni. 
KasmÈ panettha koci tibbarÈgÈdijÈtiko hoti, koci na tibbarÈgÈdijÈtiko? 
KammaniyÈmena. Yassa hi kammÈy|hanakkhaÓe lobho balavÈ hoti, alobho 
mando, adosÈmohÈ balavanto, 
______________________________________________________________ 
 1. ViÔapiÑ (SÊ), viÔapaÑ (SyÈ) 
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dosamohÈ mandÈ, tassa mando alobho lobhaÑ pariyÈdÈtuÑ na sakkoti, 

adosÈmohÈ pana balavanto dosamohe pariyÈdÈtuÑ sakkonti. TasmÈ so tena 

kammena dinnapaÔisandhivasena nibbatto luddho hoti, sukhasÊlo akkodhano 

paÒÒavÈ vajir|pamaÒÈÓo. (1) 

 Yassa pana kammÈy|hanakkhaÓe lobhadosÈ balavanto honti, 

alobhÈdosÈ mandÈ, amoho balavÈ, moho mando, so purimanayeneva luddho 

ceva hoti duÔÔho ca, paÒÒavÈ pana hoti vajir|pamaÒÈÓo DattÈbhayatthero 

viya. (2) 

 Yassa pana1 kammÈy|hanakkhaÓe lobhÈdosamohÈ balavanto honti, 

itare mandÈ, so purimanayeneva luddho ceva hoti dandho ca, sukhasÊlako2 

pana hoti akkodhano. (3) 

 TathÈ yassa kammÈy|hanakkhaÓe tayopi lobhadosamohÈ balavanto 

honti, alobhÈdayo mandÈ, so purimanayeneva luddho ceva hoti duÔÔho ca 

m|Äho ca. (4) 

 Yassa pana kammÈy|hanakkhaÓe alobhadosamohÈ balavanto honti, 

itare mandÈ, so purimanayeneva appakileso hoti, dibbÈrammaÓampi disvÈ 

niccalo, duÔÔho pana hoti dandhapaÒÒo ca. (1) 

 Yassa pana kammÈy|hanakkhaÓe alobhÈdosamohÈ balavanto honti, 

itare mandÈ, so purimanayeneva aluddho ceva hoti sukhasÊlako ca, m|Äho3 

pana hoti. (2) 

 TathÈ yassa kammÈy|hanakkhaÓe alobhadosÈmohÈ balavanto honti, 

itare mandÈ, so purimanayeneva aluddho ceva hoti paÒÒavÈ ca, duÔÔho pana 

hoti kodhano. (3) 

______________________________________________________________ 
 1. Yassa (SÊ) imasmiÑyeva ÔhÈne. 2. SÊlako (SÊ) 

 3. Dandho (SÊ) Abhi-®Ôha 1. 309 piÔÔhepi. 
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 Yassa pana kammÈy|hanakkhaÓe tayopi alobhÈdayo balavanto honti, 
lobhÈdayo mandÈ, so MahÈsaÑgharakkhitatthero viya aluddho aduÔÔho 
paÒÒavÈ ca hoti. (4) 

 SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄadhammasamÈdÈnasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. MahÈdhammasamÈdÈnasuttavaÓÓanÈ 

 473. EvaÑ me sutanti MahÈdhammasamÈdÈnasuttaÑ. Tattha 
evaÑkÈmÈti evaÑicchÈ. EvaÑchandÈti evaÑajjhÈsayÈ. EvaÑadhippÈyÈti 
evaÑladdhikÈ. TatrÈti tasmiÑ aniÔÔhavaÉÉhane ceva iÔÔhaparihÈne ca. 
BhagavaÑm|lakÈti BhagavÈ m|laÑ etesanti bhagavaÑm|lakÈ. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–ime bhante amhÈkaÑ dhammÈ pubbe KassapasammÈsambuddhena 
uppÈditÈ, tasmiÑ parinibbute ekaÑ BuddhantaraÑ aÒÒo samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ ime dhamme uppÈdetuÑ samattho nÈma nÈhosi, BhagavatÈ 
pana no ime dhammÈ uppÈditÈ. BhagavantaÑ hi nissÈya mayaÑ ime 
dhamme ÈjÈnÈma paÔivijjhÈmÈti evaÑ bhagavaÑm|lakÈ no bhante 
dhammÈti. BhagavaÑnettikÈti BhagavÈ hi dhammÈnaÑ netÈ vinetÈ 
anunetÈti. YathÈsabhÈvato pÈÔi-ekkaÑ pÈÔi-ekkaÑ nÈmaÑ gahetvÈ dassitÈ 
dhammÈ bhagavaÑnettikÈ nÈma honti. BhagavaÑpaÔisaraÓÈti catubh|makÈ 
dhammÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa ÈpÈthaÑ ÈgacchamÈnÈ Bhagavati paÔisaranti 
nÈmÈti bhagavaÑpaÔisaraÓÈ. PaÔisarantÊti osaranti samosaranti. Apica 
MahÈbodhimaÓÉe nisinnassa Bhagavato paÔivedhavasena phasso Ègacchati, 
ahaÑ BhagavÈ kinnÈmoti? TvaÑ phusanaÔÔhena phasso nÈma. VedanÈ, 
saÒÒÈ, sa~khÈrÈ, viÒÒÈÓaÑ Ègacchati. AhaÑ BhagavÈ kinnÈmanti? TvaÑ 
vijÈnanaÔÔhena viÒÒÈÓaÑ nÈmÈti evaÑ catubh|makadhammÈnaÑ 
yathÈsabhÈvato pÈÔi-ekkaÑ pÈÔi-ekkaÑ nÈmaÑ gaÓhanto BhagavÈ dhamme 
paÔisaratÊtipi bhagavaÑpaÔisaraÓÈ. BhagavantaÒÒeva paÔibhÈt|ti 
Bhagavatoyeva etassa bhÈsitassa attho upaÔÔhÈtu, tumheyeva no kathetvÈ 
dethÈti attho. 
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 474. Sevitabbeti nissayitabbe. Bhajitabbeti upagantabbe. YathÈ taÑ 
aviddasunoti yathÈ aviduno bÈlassa andhaputhujjanassa. YathÈ taÑ 
viddasunoti yathÈ viduno medhÈvino paÓÉitassa. 
 
 475. Atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnanti purimasutte uppaÔipÈÔi-
ÈkÈrena mÈtikÈ ÔhapitÈ, idha pana yathÈdhammaraseneva SatthÈ mÈtikaÑ 
Ôhapesi. Tattha dhammasamÈdÈnanti pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ dhammÈnaÑ 
gahaÓaÑ. 
 
 476. AvijjÈgatoti avijjÈya samannÈgato. 
 
 477. VijjÈgatoti vijjÈya samannÈgato paÒÒavÈ. 
 
 478. SahÈpi dukkhenÈti ettha micchÈcÈro abhijjhÈ micchÈdiÔÔhÊti ime 
tÈva tayo pubbacetanÈya ca aparacetanÈya cÈti dvinnaÑ cetanÈnaÑ vasena 
dukkhavedanÈ honti. SanniÔÔhÈpakacetanÈ pana sukhasampayuttÈ vÈ 
upekkhÈsampayuttÈ vÈ hoti. SesÈ pÈÓÈtipÈtÈdayo satta tissannampi 
cetanÈnaÑ vasena dukkhavedanÈ honti, idaÑ sandhÈya vuttaÑ “sahÈpi 
dukkhena sahÈpi domanassenÈ”ti. Domanassameva cettha dukkhanti 
veditabbaÑ. PariyeÔÔhiÑ vÈ Èpajjantassa pubbabhÈgÈparabhÈgesu kÈyikaÑ 
dukkhampi vaÔÔatiyeva. 
 
 479. SahÈpi sukhenÈti ettha pÈÓÈtipÈto pharusavÈcÈ byÈpÈdoti ime tÈva 
tayo pubbacetanÈya ca aparacetanÈya cÈti dvinnaÑ cetanÈnaÑ vasena 
sukhavedanÈ honti. SanniÔÔhÈpakacetanÈ pana dukkhasampayuttÈva hoti. 
SesÈ satta tissannampi cetanÈnaÑ vasena sukhavedanÈ hontiyeva. SahÈpi 
somanassenÈti somanassameva cettha sukhanti veditabbaÑ. 
IÔÔhaphoÔÔhabbasama~gino vÈ pubbabhÈgÈparabhÈgesu kÈyikaÑ sukhampi 
vaÔÔatiyeva. 
 
 480. TatiyadhammasamÈdÈne idhekacco macchabandho vÈ hoti 
mÈgaviko vÈ, pÈÓupaghÈtaÑyeva nissÈya jÊvikaÑ kappeti. Tassa 
garuÔÔhÈniyo bhikkhu akÈmakasseva pÈÓÈtipÈte ÈdÊnavaÑ, pÈÓÈtipÈtaviratiyÈ 
ca ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ sikkhÈpadaÑ deti. So gaÓhantopi dukkhito 
domanassitova hutvÈ gaÓhÈti. AparabhÈge katipÈhaÑ 
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vÊtinÈmetvÈ rakkhituÑ asakkontopi dukkhitova hoti, tassa pubbÈparacetanÈ 
dukkhasahagatÈva honti. SanniÔÔhÈpakacetanÈ pana sukhasahagatÈ vÈ 
upekkhÈsahagatÈ vÈti evaÑ sabbattha attho veditabbo. Iti 
pubbabhÈgÈparabhÈgacetanÈva sandhÈya idaÑ vuttaÑ “sahÈpi dukkhena 
sahÈpi domanassenÈ”ti. Domanassameva cettha dukkhanti veditabbaÑ. 
 
 481. CatutthadhammasamÈdÈne dasasupi padesu tissopi 
pubbabhÈgÈparabhÈgasanniÔÔhÈpakacetanÈ sukhasampayuttÈ hontiyeva, taÑ 
sandhÈya idaÑ vuttaÑ “sahÈpi sukhena sahÈpi somanassenÈ”ti. 
Somanassameva cettha sukhanti veditabbaÑ. 
 
 482. TittakÈlÈb|ti1 tittakarasa-alÈbu2. Visena saÑsaÔÔhoti 
halÈhalavisena sampayutto missito luÄito. NacchÈdessatÊti na ruccissati na 
tuÔÔhiÑ karissati. NigacchasÊti gamissasi3. AppaÔisa~khÈya piveyyÈti taÑ 
appaccavekkhitvÈ piveyya.  
 
 483. ŒpÈnÊyakaÑsoti ÈpÈnÊyassa madhurapÈnakassa bharitakaÑso. 
VaÓÓasampannoti pÈnakavaÓÓÈdÊhi sampannavaÓÓo, kaÑse 
pakkhittapÈnakavasena pÈnakakaÑsopi evaÑ vutto. ChÈdessatÊti taÒhi 
halÈhalavisaÑ yattha yattha pakkhittaÑ hoti, tassa tasseva rasaÑ deti. Tena 
vuttaÑ “chÈdessatÊ”ti. 
 
 484. P|timuttanti muttameva. YathÈ hi manussabhÈvo suvaÓÓavaÓÓo 
p|tikÈyotveva, tadahujÈtÈpi galocilatÈ p|tilatÈtveva vuccati. EvaÑ 
ta~khaÓaÑ gahitaÑ taruÓampi muttaÑ p|timuttameva. NÈnÈbhesajjehÊti 
harÊtakÈmalakÈdÊhi nÈnosadhehi. SukhÊ assÈti arogo suvaÓÓavaÓÓo sukhÊ 
bhaveyya. 
 
 485. Dadhi ca madhu cÈti suparisuddhaÑ dadhi ca sumadhuraÑ madhu 
ca. EkajjhaÑ saÑsaÔÔhanti ekato katvÈ missitaÑ ÈluÄitaÑ. Tassa tanti tassa 
taÑ catumadhurabhesajjaÑ pivato rucceyya, idaÑ ca yaÑ 
bhagandarasaÑsaÔÔhaÑ lohitaÑ pakkhandati, na tassa bhesajjaÑ, ÈhÈraÑ 
thambhetvÈ4 maggaÑ avalaÒjaÑ5 karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. TittakÈlÈp|ti (SÊ) 2. Tittako alÈbu (SÊ, SyÈ) 
 3. Nigamissati (Ka) 4. VikkhambhetvÈ (Ka) 5. ValaÒjanaÑ (SyÈ, Ka) 
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YaÑ pana pittasaÑsaÔÔhaÑ lohitaÑ, tassetaÑ bhesajjaÑ sÊtalakiriyÈya 
pariyattabh|taÑ. 
 
 486. Viddheti ubbiddhe, meghavigamena d|rÊbh|teti attho. 
VigatavalÈhaketi apagatameghe, deveti ÈkÈse. ŒkÈsagataÑ tamagatanti 
ÈkÈsagataÑ tamaÑ. PuthusamaÓabrÈhmaÓaparappavÈdeti puth|naÑ 
samaÓabrÈhmaÓasa~khÈtÈnaÑ paresaÑ vÈde1. AbhivihaccÈti abhihantvÈ. 
BhÈsate ca tapate ca virocate cÈti saradakÈle majjhanhikasamaye Èdiccova 
obhÈsaÑ muÒcati tapati vijjotatÊti. 

 IdaÑ pana suttaÑ devatÈnaÑ ativiya piyaÑ manÈpaÑ. TatridaÑ 
vatthu–dakkhiÓadisÈyaÑ kira Hatthibhogajanapade Sa~garavihÈro 
nÈma2atthi, tassa bhojanasÈladvÈre sa~gararukkhe adhivatthÈ devatÈ 
rattibhÈge ekassa daharassa sarabhaÒÒavasena idaÑ suttaÑ osÈrentassa 
sutvÈ sÈdhukÈraÑ adÈsi. Daharo kiÑ esoti Èha. AhaÑ bhante imasmiÑ 
rukkhe adhivatthÈ devatÈti. KasmiÑ devate pasannÈsi, kiÑ sadde, udÈhu 
sutteti. Saddo nÈma bhante yassa kassaci hotiyeva, sutte pasannÈmhi. 
SatthÈrÈ Jetavane nisÊditvÈ kathitadivase ca ajja ca ekabyaÒjanepi nÈnaÑ 
natthÊti3. Assosi tvaÑ devate SatthÈrÈ kathitadivaseti. Œma bhante. Kattha 
ÔhitÈ assosÊti. JetavanaÑ bhante gatÈmhi, mahesakkhÈsu pana devatÈsu 
ÈgacchantÊsu tattha okÈsaÑ alabhitvÈ idheva ÔhatvÈ assosinti. Ettha ÔhitÈya 
sakkÈ Satthu saddo sotunti. TvaÑ pana bhante mayhaÑ saddaÑ suÓasÊti. 
Œma devateti. DakkhiÓakaÓÓapasse nisÊditvÈ kathanakÈlo viya bhante hotÊti. 
KiÑ pana devate Satthu r|paÑ passasÊti. SatthÈ mameva oloketÊti 
maÒÒamÈnÈ saÓÔhÈtuÑ na sakkomi bhanteti. VisesaÑ pana nibbattetuÑ 
asakkhittha devateti. DevatÈ tattheva antaradhÈyi. TaÑ divasaÑ kiresa 
devaputto sotÈpattiphale patiÔÔhito. EvamidaÑ suttaÑ devatÈnaÑ piyaÑ 
manÈpaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈdhammasamÈdÈnasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PavÈde (Ka) 2. Pa~guravihÈro nÈma (SÊ), ma~kuravihÈro nÈma (SyÈ) 
 3. NÈnatthaÑ ahosi (Ka) 
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7. VÊmaÑsakasuttavaÓÓanÈ 

 487. EvaÑ me sutanti VÊmaÑsakasuttaÑ. Tattha vÊmaÑsakenÈti tayo 
vÊmaÑsakÈ atthavÊmaÑsako sa~khÈravÊmaÑsako SatthuvÊmaÑsakoti. Tesu 
“paÓÉitÈ hÈvuso manussÈ vÊmaÑsakÈ”ti1 ettha atthavÊmaÑsako Ègato. “Yato 
kho Œnanda bhikkhu dhÈtukusalo ca hoti, Èyatanakusalo ca hoti, 
paÔiccasamuppÈdakusalo ca hoti, ÔhÈnÈÔÔhÈnakusalo ca hoti, ettÈvatÈ kho 
Œnanda paÓÉito bhikkhu vÊmaÑsakoti alaÑ vacanÈyÈ”ti2 ettha 
sa~khÈravÊmaÑsako Ègato. ImasmiÑ pana sutte SatthuvÊmaÑsako 
adhippeto. CetopariyÈyanti cittavÈraÑ cittaparicchedaÑ. SamannesanÈti 
esanÈ pariyesanÈ upaparikkhÈ. Iti viÒÒÈÓÈyÈti evaÑ vijÈnanatthÈya. 
 
 488. DvÊsu dhammesu TathÈgato samannesitabboti idha 
kalyÈÓamitt|panissayaÑ dasseti. MahÈ hi esa kalyÈÓamitt|panissayo nÈma. 
Tassa mahantabhÈvo evaÑ veditabbo–ekasmiÑ hi samaye ÈyasmÈ Œnando 
upaÉÉhaÑ attano ÈnubhÈvena hoti, upaÉÉhaÑ kalyÈÓamittÈnubhÈvenÈti 
cintetvÈ attano dhammatÈya nicchetuÑ asakkonto BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ pucchi “upaÉÉhamidaÑ bhante brahmacariyassa, yadidaÑ 
kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ”ti. BhagavÈ Èha “mÈ 
hevaÑ Œnanda, mÈ hevaÑ Œnanda, sakalamevidaÑ Œnanda brahmacariyaÑ 
yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ, 
kalyÈÓamittassetaÑ Œnanda bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒcÈnanda bhikkhu kalyÈÓamitto 
-pa- ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti. IdhÈnanda bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ, evaÑ kho Œnanda bhikkhu 
kalyÈÓamitto -pa- bahulÊkaroti, tadaminÈpetaÑ Œnanda pariyÈyena 
veditabbaÑ. YathÈ sakalamevidaÑ brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ 
kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ. MamaÑ hi Œnanda kalyÈÓamittaÑ 
Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ parimuccanti. JarÈdhammÈ -pa- 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 6 piÔÔhe. 2. Ma 3. 107 piÔÔhe. 
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sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ sokaparidevadukkha-
domanassupÈyÈsehi parimuccantÊ”ti1. 

 Bhikkh|naÑ bÈhira~gasampattiÑ kathentopi Èha “bÈhiraÑ bhikkhave 
a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato 
atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittatÈ 
bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊ”ti2. MahÈcundassa 
kilesasallekhapaÔipadaÑ kathentopi “pare pÈpamittÈ bhavissanti, 
mayamettha kalyÈÓamittÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo”ti3 Èha. 
Meghiyattherassa vimuttiparipÈcaniyadhamme kathentopi “aparipakkÈya 
Meghiya cotovimuttiyÈ paÒca dhammÈ paripÈkÈya saÑvattanti. Katame 
paÒca, idha Meghiya bhikkhu kalyÈÓamitto hotÊ”ti4 
kalyÈÓamitt|panissayameva visesesi. Piyaputtassa RÈhulattherassa 
abhiÓhovÈdaÑ dentopi– 

   “Mitte bhajassu kalyÈÓe, pantaÒca sayanÈsanaÑ. 
   VivittaÑ appanigghosaÑ, mattaÒÒ| hohi bhojane. 

    CÊvare piÓÉapÈte ca, paccaye sayanÈsane. 
   Etesu taÓhaÑ mÈkÈsi, mÈ lokaÑ punarÈgamÊ”ti5– 

 KalyÈÓamitt|panissayameva sabbapaÔhamaÑ kathesi, evaÑ mahÈ esa 
kalyÈÓamitt|panissayo nÈma. IdhÈpi taÑ dassento BhagavÈ dvÊsu 
dhammesu TathÈgato samannesitabboti desanaÑ Èrabhi. PaÓÉito bhikkhu 
dvÊsu dhammesu TathÈgataÑ esatu gavesat|ti attho. Etena BhagavÈ ayaÑ 
mahÈjaccoti vÈ lakkhaÓasampannoti vÈ abhir|po dassanÊyoti vÈ abhiÒÒÈto 
abhilakkhitoti vÈ imaÑ nissÈyÈhaÑ cÊvarÈdayo paccaye labhissÈmÊti vÈ 
evaÑ cintetvÈ maÑ nissÈya vasanakiccaÑ natthi. Yo pana evaÑ sallakkheti 
“pahoti me esa SatthÈ hutvÈ SatthukiccaÑ6 sÈdhetun”ti, so maÑ bhajat|ti 
sÊhanÈdaÑ nadati, BuddhasÊhanÈdo kira nÈmesa suttantoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 2 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 17 piÔÔhe. 
 3. Ma 1. 52 piÔÔhe. 4. Khu 1. 119 piÔÔhe UdÈne. 
 5. Khu 1. 329 SuttanipÈte. 6. EkasatthukiccaÑ (Ka) 
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 IdÈni te dve dhamme dassento cakkhusotaviÒÒeyyes|ti Èha. Tattha 
Satthu kÈyiko samÈcÈro vÊmaÑsakassa cakkhuviÒÒeyyo dhammo nÈma. 
VÈcasiko samÈcÈro sotaviÒÒeyyo dhammo nÈma. IdÈni tesu 
samannesitabbÈkÈraÑ dassento ye saÑkiliÔÔhÈti-ÈdimÈha. Tattha 
saÑkiliÔÔhÈti kilesasampayuttÈ. Te ca na cakkhusotaviÒÒeyyÈ. YathÈ pana 
udake calante vÈ pupphuÄake1 vÈ muÒcante anto maccho atthÊti viÒÒÈyati, 
evaÑ pÈÓÈtipÈtÈdÊni vÈ karontassa, musÈvÈdÈdÊni vÈ bhaÓantassa 
kÈyavacÊsamÈcÈre disvÈ ca sutvÈ ca taÑsamuÔÔhÈpakacittaÑ saÑkiliÔÔhanti 
viÒÒÈyati, tasmÈ evamÈha. SaÑkiliÔÔhacittassa hi kÈyavacÊsamÈcÈrÈpi 
saÑkiliÔÔhÈyeva nÈma. Na te TathÈgatassa saÑvijjantÊti na te TathÈgatassa 
atthi, na upalabbhantÊti evaÑ jÈnÈtÊti attho. NatthitÈyeva hi te na 
upalabbhanti, na paÔicchannatÈya. TathÈ hi BhagavÈ ekadivasaÑ imesu 
dhammesu bhikkhusaÑghaÑ pavÈrento Èha “handa dÈni bhikkhavepavÈremi 
vo, na ca me kiÒci garahatha kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ”ti. EvaÑ vutte 
ÈyasmÈ SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ 
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “na kho mayaÑ bhante 
Bhagavato kiÒci garahÈma kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ. BhagavÈ hi bhante 
anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa maggassa saÒjÈnetÈ, 
anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| maggakovido. 
MaggÈnugÈ ca bhante etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈsamannÈgatÈ”ti2. 
EvaÑ parisuddhÈ TathÈgatassa kÈyavacÊsamÈcÈrÈ. Uttaropi sudaÑ mÈÓavo 
TathÈgatassa kÈyavacÊdvÈre anÈrÈdhanÊyaÑ kiÒci passissÈmÊti satta mÈse 
anubandhitvÈ likkhÈmattampi na addasa. Manussabh|to vÈ esa 
Buddhabh|tassa kÈyavacÊdvÈre kiÑ anÈrÈdhanÊyaÑ passissati. MÈropi 
devaputto bodhisattassa sato mahÈbhinikkhamanato paÔÔhÈya chabbassÈni 
gavesamÈno kiÒci anÈrÈdhanÊyaÑ nÈddasa, antamaso 
cetoparivitakkamattampi. MÈro kira cintesi “sacassa vitakkitamattampi 
akusalaÑ passissÈmi, tattheva naÑ muddhani paharitvÈ pakkamissÈmÊ”ti. So 
chabbassÈni adisvÈ Buddhabh|tampi ekaÑ vassaÑ anubandhitvÈ kiÒci 
vajjaÑ apassanto gamanasamaye vanditvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. BubbuÄake (SÊ), pubbuÄake (SyÈ) 2. SaÑ 1. 192 piÔÔhe. 

 



280 MajjhimanikÈya 

   “MahÈvÊra mahÈpuÒÒa, iddhiyÈ yasasÈ jala. 
   SabbaverabhayÈtÊta, pÈde vandÈmi GotamÈ”ti1– 

 GÈthaÑ vatvÈ gato. 

 VÊtimissÈti kÈle kaÓhÈ, kÈle sukkÈti evaÑ vomissakÈ. VodÈtÈti 
parisuddhÈ nikkilesÈ. SaÑvijjantÊti vodÈtÈ dhammÈ atthi upalabbhanti. 
TathÈgatassa hi parisuddhÈ kÈyasamÈcÈrÈdayo. TenÈha “cattÈrimÈni 
bhikkhave TathÈgatassa arakkheyyÈni. KatamÈni cattÈri, 
parisuddhakÈyasamÈcÈro bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa 
kÈyaduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya ‘mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ’ti, 
parisuddhavacÊsamÈcÈro, parisuddhamanosamÈcÈro, parisuddhÈjÊvo 
bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa micchÈjÊvo, yaÑ TathÈgato 
rakkheyya, mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti2. 

 ImaÑ kusalaÑ dhammanti imaÑ anavajjaÑ ÈjÊvaÔÔhamakasÊlaÑ. 
“AyamÈyasmÈ SatthÈ kiÑ nu kho dÊgharattaÑ samÈpanno aticirakÈlato 
paÔÔhÈya iminÈ samannÈgato, udÈhu ittarasamÈpanno hiyyo vÈ pare vÈ 
parasuve3 vÈ divase samÈpanno”ti evaÑ gavesat|ti attho. Ekaccena hi 
ekasmiÑ ÔhÈne vasantena bahu micchÈjÊvakammaÑ kataÑ, taÑ tattha 
kÈlÈtikkame paÒÒÈyati, pÈkaÔaÑ hoti. So aÒÒataraÑ paccantagÈmaÑ vÈ 
samuddatÊraÑ vÈ gantvÈ paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ ÈraÒÒako viya hutvÈ viharati. 
ManussÈ sambhÈvanaÑ uppÈdetvÈ tassa paÓÊte paccaye denti. 
JanapadavÈsino bhikkh| tassa parihÈraÑ disvÈ “atidappito4 vatÈyaÑ 
ÈyasmÈ, ko nu kho eso”ti pariggaÓhantÈ “asukaÔÔhÈne asukaÑ nÈma 
micchÈjÊvaÑ katvÈ pakkantabhikkh|”ti ÒatvÈ na sakkÈ iminÈ saddhiÑ 
uposatho vÈ pavÈraÓÈ vÈ kÈtunti sannipatitvÈ dhammena samena 
ukkhepanÊyÈdÊsu aÒÒataraÑ kammaÑ karonti. Evar|pÈya 
paÔicchannapaÔipattiyÈ atthibhÈvaÑ vÈ natthibhÈvaÑ vÈ vÊmaÑsÈpetuÑ 
evamÈha. 

 EvaÑ jÈnÈtÊti dÊgharattaÑ samÈpanno, na ittarasamÈpannoti jÈnÈti. 
AnacchariyaÑ cetaÑ. YaÑ TathÈgatassa etarahi sabbaÒÒutaÑ pattassa 
dÊgharattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 122 piÔÔhe. 2. AÑ 2. 459 piÔÔhe. 
 3. Paratare (SÊ), parapare (Ka) 4. Atidabbito (Ka) 
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ÈjÊvaÔÔhamakasÊlaÑ parisuddhaÑ bhaveyya. Yassa bodhisattakÈlepi1 evaÑ 
ahosi. 

 AtÊte kira GandhÈrarÈjÈ ca VedeharÈjÈ ca dvepi sahÈyakÈ hutvÈ kÈmesu 
ÈdÊnavaÑ disvÈ rajjÈni puttÈnaÑ niyyÈtetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
ekasmiÑ araÒÒagÈmake piÓÉÈya caranti, paccanto nÈma dullabhaloÓo hoti, 
tato aloÓaÑ yÈguÑ labhitvÈ ekissÈya sÈlÈya nisÊditvÈ pivanti, antarantare 
manussÈ loÓacuÓÓaÑ ÈharitvÈ denti, ekadivasaÑ eko Vedehisissa paÓÓe 
pakkhipitvÈ loÓacuÓÓaÑ adÈsi, Vedehisi gahetvÈ upaÉÉhaÑ GandhÈrisissa 
santike ÔhapetvÈ upaÉÉhaÑ attano santike Ôhapesi, tato thokaÑ 
paribhuttÈvasesaÑ disvÈ “mÈ idaÑ nassÊ”ti paÓÓena veÔhetvÈ tiÓagahane 
Ôhapesi, puna ekasmiÑ divase yÈgupÈnakÈle satiÑ katvÈ olokento taÑ disvÈ 
GandhÈrisiÑ upasa~kamitvÈ “ito thokaÑ gaÓhatha ÈcariyÈ”ti Èha. Kuto te 
laddhaÑ VedehisÊti. TasmiÑ divase paribhuttÈvasesaÑ “mÈ nassÊ”ti mayÈ 
Ôhapitanti. GandhÈrisi gahetuÑ na icchati, aloÓakaÑyeva yÈguÑ pivitvÈ 
VedehaÑ isiÑ avoca– 

   “HitvÈ gÈmasahassÈni, paripuÓÓÈni soÄasa. 
   KoÔÔhÈgÈrÈni phÊtÈni, sannidhiÑ dÈni kubbasÊ”ti2. 

 Vedehisi avoca “tumhe rajjaÑ pahÈya pabbajitÈ, idÈni kasmÈ 
loÓacuÓÓamattasannidhikÈraÓÈ pabbajjÈya anucchavikaÑ na karothÈ”ti. KiÑ 
mayÈ kataÑ VedehisÊti. Atha naÑ Èha– 

   “HitvÈ GandhÈravisayaÑ, pah|tadhanadhÈriyaÑ. 
   PasÈsanato nikkhanto, idha dÈni pasÈsasÊ”ti2. 

GandhÈro Èha– 

   “DhammaÑ bhaÓÈmi Vedeha, adhammo me na ruccati. 
   DhammaÑ me bhaÓamÈnassa, na pÈpamupalimpatÊ”ti2. 
______________________________________________________________ 
 1. BodhicariyakÈlepi (SÊ), bodhicaraÓakÈlepi (Ka) 2. Khu 5. 165 piÔÔhe. 
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 Vedeho Èha– 

   “Yena kenaci vaÓÓena, paro labhati ruppanaÑ. 
   Mahatthiyampi ce vÈcaÑ, na taÑ bhÈseyya paÓÉito”ti1. 

 GandhÈro Èha– 

   “KÈmaÑ ruppatu vÈ mÈ vÈ, bhusaÑva vikirÊyatu. 
   DhammaÑ me bhaÓamÈnassa, na pÈpamupalimpatÊ”ti1. 

 Tato Vedehisi yassa sakÈpi buddhi natthi, Ècariyasantike vinayaÑ na 
sikkhati, so andhamahiÑso viya vane caratÊti cintetvÈ Èha– 

   “No ce assa sakÈ buddhi, vinayo vÈ susikkhito. 
   Vane andhamahiÑsova, careyya bahuko jano. 

   YasmÈ ca panidhekacce, Èceramhi susikkhitÈ. 
   TasmÈ vinÊtavinayÈ, caranti susamÈhitÈ”ti1. 

 EvaÒca pana vatvÈ Vedehisi ajÈnitvÈ mayÈ katanti GandhÈrisiÑ 
khamÈpesi. Te ubhopi tapaÑ caritvÈ brahmalokaÑ agamaÑsu. EvaÑ 
TathÈgatassa bodhisattakÈlepi dÊgharattaÑ ÈjÊvaÔÔhamakasÊlaÑ parisuddhaÑ 
ahosi. 

 ©attajjhÈpanno ayamÈyasmÈ bhikkhu yasapattoti ayamÈyasmÈ 
amhÈkaÑ SatthÈ bhikkhu ÒattaÑ paÒÒÈtabhÈvaÑ pÈkaÔabhÈvaÑ ajjhÈpanno 
nu kho, sayaÒca parivÈrasampattiÑ patto nu kho noti. Tena cassa 
paÒÒÈtajjhÈpannabhÈvena yasasannissitabhÈvena ca kiÑ ekacce ÈdÊnavÈ 
sandissanti udÈhu noti evaÑ samannesant|ti dasseti. Na tÈva bhikkhaveti 
bhikkhave yÈva bhikkhu na rÈjarÈjamahÈmattÈdÊsu abhiÒÒÈtabhÈvaÑ vÈ 
parivÈrasampattiÑ vÈ Èpanno hoti, tÈva ekacce mÈnÈtimÈnÈdayo ÈdÊnavÈ na 
saÑvijjanti upasant|pasanto viya sotÈpanno2 viya sakadÈgÈmÊ viya ca 
viharati, ariyo nu kho puthujjano nu khotipi ÒÈtuÑ na sakkÈ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 165 piÔÔhe. 2. Upasant|pasanto sotÈpanno (SÊ) 
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 Yato ca kho bhikkhaveti yadÈ pana idhekacco bhikkhu ÒÈto hoti 
parivÈrasampanno vÈ, tadÈ tiÓhena si~gena gogaÓaÑ vijjhanto duÔÔhagoÓo 
viya migasaÑghaÑ1 abhimaddamÈno dÊpi viya ca aÒÒe bhikkh| tattha tattha 
vijjhanto agÈravo asabhÈgavutti aggapÈdena bh|miÑ phusanto viya carati. 
Ekacco pana kulaputto yathÈ yathÈ ÒÈto hoti yasassÊ, tathÈ tathÈ 
phalabhÈrabharito viya sÈli suÔÔhutaraÑ onamati, rÈjarÈjamahÈmattÈdÊsu 
upasa~kamantesu akiÒcanabhÈvaÑ paccavekkhitvÈ samaÓasaÒÒaÑ 
upaÔÔhapetvÈ chinnavisÈÓa-usabho viya caÓÉÈladÈrako viya ca sorato nivÈto 
nÊcacitto hutvÈ bhikkhusaÑghassa ceva sadevakassa ca lokassa hitÈya 
sukhÈya paÔipajjati, evar|paÑ paÔipattiÑ sandhÈya “nÈssa idhekacce 
ÈdÊnavÈ”ti Èha. 

 TathÈgato pana aÔÔhasu lokadhammesu2 tÈdÊ, so hi lÈbhepi tÈdÊ, alÈbhepi 
tÈdÊ, yasepi tÈdÊ, ayasepi tÈdÊ, pasaÑsÈyapi tÈdÊ, nindÈyapi tÈdÊ, sukhepi tÈdÊ, 
dukkhepi tÈdÊ, tasmÈ sabbÈkÈrena nÈssa idhekacce ÈdÊnavÈ saÑvijjanti3. 
Abhay|paratoti abhayo hutvÈ uparato, accant|parato satat|paratoti attho. 
Na vÈ bhayena uparatotipi abhay|parato. CattÈri hi bhayÈni kilesabhayaÑ 
vaÔÔabhayaÑ duggatibhayaÑ upavÈdabhayanti. Puthujjano cat|hipi bhayehi 
bhÈyati. SekkhÈ tÊhi, tesaÑ hi duggatibhayaÑ pahÊnaÑ, iti satta sekkhÈ 
bhay|paratÈ, khÊÓÈsavo abhay|parato nÈma, tassa hi ekampi bhayaÑ natthi. 
KiÑ paravÈdabhayaÑ natthÊti. Natthi. ParÈnuddayaÑ pana paÔicca 
“mÈdisaÑ khÊÓÈsavaÑ paÔicca sattÈ mÈ nassant|”ti upavÈdaÑ rakkhati, 
m|luppalavÈpivihÈravÈsÊ4 Yasatthero viya. 

 Thero kira m|luppalavÈpigÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Athassa 
upaÔÔhÈkakuladvÈraÑ pattassa pattaÑ gahetvÈ thaÓÉilapÊÔhakaÑ nissÈya 
ÈsanaÑ paÒÒapesuÑ. AmaccadhÊtÈpi taÑyeva pÊÔhakaÑ nissÈya paratobhÈge 
nÊcataraÑ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ nisÊdi. Eko nevÈsiko bhikkhu pacchÈ piÓÉÈya 
paviÔÔho dvÈre ÔhatvÈva olokento thero amaccadhÊtarÈ saddhiÑ ekamaÒce 
nisinnoti sallakkhetvÈ “ayaÑ paÑsuk|liko vihÈreva 
______________________________________________________________ 
 1. MigasaÑghassa (Ka) 2. ®hÈnesu (Ka) 
 3. Khu 7. 88 piÔÔhe. 4. MuluppalavÈpivihÈravÈsÊ (SyÈ, Ka) 
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upasant|pasanto viya viharati, antogÈme pana upaÔÔhÈyikÈhi saddhiÑ 
ekamaÒce nisÊdatÊ”ti cintetvÈ “kiÑ nu kho mayÈ duddiÔÔhan”ti punappunaÑ 
oloketvÈ tathÈsaÒÒÊva hutvÈ pakkÈmi. Theropi bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ 
gantvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya nisÊdi. NevÈsikopi 
katabhattakicco vihÈraÑ gantvÈ “taÑ paÑsuk|likaÑ niggaÓhitvÈ vihÈrÈ 
nikkaÉÉhissÈmÊ”ti asaÒÒatanÊhÈrena therassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
paribhogaghaÔato ulu~kena udakaÑ gahetvÈ mahÈsaddaÑ karonto pÈde 
dhovi. Thero “ko nu kho ayaÑ asaÒÒatacÈriko”ti Èvajjanto sabbaÑ ÒatvÈ 
“ayaÑ mayi manaÑ padosetvÈ apÈy|pago mÈ ahosÊ”ti vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ kaÓÓikÈmaÓÉalasamÊpe palla~kena nisÊdi. NevÈsiko 
duÔÔhÈkÈrena ghaÔikaÑ ukkhipitvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ anto paviÔÔho theraÑ 
apassanto “heÔÔhÈmaÒcaÑ paviÔÔho bhavissatÊ”ti oloketvÈ tatthÈpi apassanto 
nikkhamituÑ Èrabhi. Thero ukkÈsi. Itaro uddhaÑ olokento disvÈ 
adhivÈsetuÑ asakkonto evamÈha “patir|paÑ te Èvuso paÑsuk|lika evaÑ 
ÈnubhÈvasampannassa upaÔÔhÈyikÈya saddhiÑ ekamaÒce nisÊditun”ti. 
PabbajitÈ nÈma bhante mÈtugÈmena saddhiÑ na ekamaÒce nisÊdanti, 
tumhehi pana duddiÔÔhaÑ etanti. EvaÑ khÊÓÈsavÈ parÈnuddayÈya upavÈdaÑ 
rakkhanti. 

 KhayÈ rÈgassÈti rÈgassa khayeneva. VÊtarÈgattÈ kÈme na paÔisevati, na 
paÔisa~khÈya vÈretvÈti. TaÒceti evaÑ TathÈgatassa kilesappahÈnaÑ ÒatvÈ 
tattha tattha ÔhitanisinnakÈlÈdÊsupi catuparisamajjhe ala~katadhammÈsane 
nisÊditvÈpi itipi SatthÈ vÊtarÈgo vÊtadoso vÊtamoho vantakileso pahÊnamalo 
abbhÈ muttapuÓÓacando viya suparisuddhoti evaÑ TathÈgatassa 
kilesappahÈne vaÓÓaÑ kathayamÈnaÑ taÑ vÊmaÑsakaÑ bhikkhuÑ pare 
evaÑ puccheyyuÑ ceti attho. 

 ŒkÈrÈti kÈraÓÈni. AnvayÈti anubuddhiyo. SaÑghe vÈ viharantoti 
appekadÈ aparicchinnagaÓanassa bhikkhusaÑghassa majjhe viharanto. Eko 
vÈ viharantoti icchÈmahaÑ bhikkhave aÉÉhamÈsaÑ paÔisallÊyitunti, 
temÈsaÑ paÔisallÊyitunti evaÑ paÔisallÈne ceva PÈlileyyakavanasaÓÉe ca 
ekako viharanto. SugatÈti suÔÔhugatÈ suppaÔipannÈ kÈrakÈ yuttapayuttÈ, 
evar|pÈpi hi ekacce bhikkh| atthi. 
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DuggatÈti duÔÔhugatÈ duppaÔipannÈ kÈyadaÄhibahulÈ vissaÔÔhakammaÔÔhÈnÈ, 
evar|pÈpi ekacce atthi. GaÓamanusÈsantÊti gaÓabandhanena baddhÈ 
gaÓÈrÈmÈ gaÓabahulikÈ hutvÈ gaÓaÑ pariharanti, evar|pÈpi ekacce atthi, 
tesaÑ paÔipakkhabh|tÈ gaÓato nissaÔÈ visaÑsaÔÔhÈ vippamuttavihÈrinopi 
atthi. 

 Œmisesu sandissantÊti ÈmisagiddhÈ ÈmisacakkhukÈ catupaccaya-
Èmisatthameva ÈhiÓÉamÈnÈ Èmisesu sandissamÈnakabhikkh|pi atthi, 
Èmisena anupalittÈ cat|hi paccayehi vinivattamÈnasÈ1 abbhÈ 
muttacandasadisÈ hutvÈ viharamÈnÈpi atthi. NÈyamÈyasmÈ taÑ tena 
avajÈnÈtÊti ayamÈyasmÈ SatthÈ tÈya tÈya paÔipattiyÈ taÑ taÑ puggalaÑ 
nÈvajÈnÈti, ayaÑ paÔipanno kÈrako, ayaÑ gaÓato nissaÔo visaÑsaÔÔho, ayaÑ 
Èmisena anupalitto paccayehi vinivattamÈnaso abbhÈ mutto candimÈ viyÈti 
evamassa gehasitavasena ussÈdanÈpi natthi. AyaÑ duppaÔipanno akÈrako 
kÈyadaÄhibahulo vissaÔÔhakammaÔÔhÈno, ayaÑ gaÓabandhanabaddho, ayaÑ 
Èmisagiddho lolo Èmisacakkhukoti evamassa gehasitavasena apasÈdanÈpi 
natthÊti attho. IminÈ kiÑ kathitaÑ hoti. TathÈgatassa sattesu tÈdibhÈvo 
kathito hoti. AyaÑ hi– 

   “Vadhakassa Devadattassa, corassa~gulimÈlino. 
   DhanapÈle RÈhule ca, sabbesaÑ samako Muni”2. 
 
 489. Tatra bhikkhaveti tesu dvÊsu vÊmaÑsakesu. Yo3 “ke panÈyasmato 
ÈkÈrÈ”ti pucchÈyaÑ Ègato gaÓÔivÊmaÑsako ca, yo “abhay|parato 
ayamÈyasmÈ”ti Ègato m|lavÊmaÑsako ca. Tesu m|lavÊmaÑsakena 
TathÈgatova uttari paÔipucchitabbo. So hi pubbe parasseva kathÈya 
niÔÔha~gato, paro ca nÈma jÈnitvÈpi katheyya ajÈnitvÈpi, evamassa kathÈ 
bh|tÈpi hoti abh|tÈpi, tasmÈ parasseva kathÈya niÔÔhaÑ agantvÈ tato uttari 
TathÈgatova paÔipucchitabboti attho. 

 ByÈkaramÈnoti ettha yasmÈ TathÈgatassa micchÈbyÈkaraÓaÑ nÈma 
natthi, tasmÈ sammÈ micchÈti avatvÈ byÈkaramÈnotveva vuttaÑ. EtaÑ 
_____________________________________________________________ 
 1. VivaÔamÈnaso (SyÈ), vivittamÈnaso (Ka) 
 2. Khu 11. 396 piÔÔhe MilindapaÒhe atthato samÈnaÑ. 3. Yo cÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 
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pathohamasmi etaÑ gocaroti esa mayhaÑ patho esa gocaroti attho. 
“EtÈpÈtho”tipi pÈÔho, tassattho mayhaÑ ÈjÊvaÔÔhamakasÊlaÑ parisuddhaÑ, 
svÈhaÑ tassa parisuddhabhÈvena vÊmaÑsakassa bhikkhuno ÒÈÓamukhe 
etÈpÈtho, evaÑ ÈpÈthaÑ gacchÈmÊti1 vuttaÑ hoti. Noca tena tammayoti 
tenapi cÈhaÑ parisuddhena sÊlena na tammayo na sataÓho 
parisuddhasÊlattÈva nittaÓhohamasmÊti dÊpeti. 

 UttaruttariÑ paÓÊtapaÓÊtanti uttaruttariÑ ceva paÓÊtataraÒca katvÈ 
deseti. KaÓhasukkasappaÔibhÈganti kaÓhaÑ ceva sukkaÒca, taÒca kho 
sappaÔibhÈgaÑ savipakkhaÑ katvÈ kaÓhaÑ paÔibÈhitvÈ sukkanti sukkaÑ 
paÔibÈhitvÈ kaÓhanti evaÑ sappaÔibhÈgaÑ katvÈ kaÓhasukkaÑ deseti. 
KaÓhaÑ desentopi sa-ussÈhaÑ savipÈkaÑ deseti, sukkaÑ desentopi sa-
ussÈhaÑ savipÈkaÑ deseti. AbhiÒÒÈya idhekaccaÑ dhammaÑ dhammesu 
niÔÔhaÑ gacchatÊti tasmiÑ desite dhamme ekaccaÑ paÔivedhadhammaÑ 
abhiÒÒÈya tena paÔivedhadhammena2 desanÈdhamme niÔÔhaÑ gacchati. 
Satthari pasÊdatÊti evaÑ dhamme niÔÔhaÑ gantvÈ bhiyyoso mattÈya 
SammÈsambuddho so BhagavÈti Satthari pasÊdati. Tena pana BhagavatÈ yo 
dhammo akkhÈto, sopi svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo niyyÈnikattÈ, yvÈssa 
taÑ dhammaÑ paÔipanno saÑgho, sopi suppaÔipanno va~kÈdidosarahitaÑ 
paÔipadaÑ paÔipannattÈti evaÑ dhamme saÑghepi pasÊdati. TaÒceti taÑ 
evaÑ pasannaÑ tattha tattha tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ vaÓÓaÑ kathentaÑ 
bhikkhuÑ. 
 
 490. Imehi ÈkÈrehÊti imehi SatthuvÊmaÑsanakÈraÓehi. Imehi padehÊti 
imehi akkharasampiÓÉanapadehi. Imehi byaÒjanehÊti imehi idha vuttehi 
akkharehi. SaddhÈ niviÔÔhÈti okappanÈ patiÔÔhitÈ. M|lajÈtÈti 
sotÈpattimaggavasena saÒjÈtam|lÈ. SotÈpattimaggo hi saddhÈya m|laÑ 
nÈma. ŒkÈravatÊti kÈraÓaÑ pariyesitvÈ gahitattÈ sakÈraÓÈ3. Dassanam|likÈti 
sotÈpattimaggam|likÈ. So hi dassananti vuccati. DaÄhÈti thirÈ. AsaÑhÈriyÈti 
harituÑ na sakkÈ. SamaÓena vÈti samitapÈpasamaÓena vÈ. BrÈhmaÓena vÈti 
bÈhitapÈpabrÈhmaÓena vÈ. Devena vÈti upapattidevena vÈ. MÈrena vÈti 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgacchÈmÊti (SÊ, SyÈ) 2. Tena abhiÒÒÈtena paÔivedhadhammena (SÊ, SyÈ) 
 3. PakÈravatÊ (Ka) 
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vasavattimÈrena vÈ, sotÈpannassa hi vasavattimÈrenÈpi saddhÈ asaÑhÈriyÈ 
hoti S|rambaÔÔhassa viya1. 

 So kira Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ sotÈpanno hutvÈ gehaÑ Ègato. 
Atha mÈro dvattiÑsavaralakkhaÓappaÔimaÓÉitaÑ Buddhar|paÑ mÈpetvÈ 
tassa gharadvÈre ÔhatvÈ “SatthÈ Ègato”ti sÈsanaÑ pahiÓi. S|ro cintesi “ahaÑ 
idÈneva Satthu santikÈ dhammaÑ sutvÈ Ègato, kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti 
upasa~kamitvÈ SatthusaÒÒÈya vanditvÈ aÔÔhÈsi. MÈro Èha “yaÑ te mayÈ 
S|rambaÔÔha r|paÑ aniccaÑ -pa- viÒÒÈÓaÑ aniccanti kathitaÑ, taÑ 
anupadhÈretvÈva sahasÈ mayÈ evaÑ vuttaÑ, tasmÈ tvaÑ r|paÑ niccaÑ -pa- 
viÒÒÈÓaÑ niccanti gaÓhÈhÊ”ti. S|ro cintesi “aÔÔhÈnametaÑ, yaÑ BuddhÈ 
anupadhÈretvÈ apaccakkhaÑ katvÈ kiÒci katheyyuÑ, addhÈ ayaÑ mayhaÑ 
vibÈdhanatthaÑ2 mÈro Ègato”ti. Tato naÑ tvaÑ mÈroti3 Èha. So musÈvÈdaÑ 
kÈtuÑ nÈsakkhi, Èma mÈrosmÊti paÔijÈni. KasmÈ ÈgatosÊti vutte tava 
saddhÈcÈlanatthanti Èha. KaÓha pÈpima tvaÑ tÈva ekako tiÔÔha, tÈdisÈnaÑ 
mÈrÈnaÑ satampi sahassampi mama saddhaÑ cÈletuÑ asamatthaÑ, 
maggena ÈgatÈ saddhÈ nÈma silÈpathaviyaÑ patiÔÔhitasineru viya acalÈ hoti, 
kiÑ tvaÑ etthÈti accharaÑ pahari. So ÔhÈtuÑ asakkonto tatthevantaradhÈyi. 
BrahmunÈ vÈti brahmakÈyikÈdÊsu aÒÒatarabrahmunÈ vÈ. Kenaci vÈ 
lokasminti ete samaÓÈdayo ÔhapetvÈ aÒÒenapi kenaci vÈ lokasmiÑ harituÑ 
na sakkÈ. DhammasamannesanÈti sabhÈvasamannesanÈ. 
DhammatÈsusamanniÔÔhoti dhammatÈya susamanniÔÔho, sabhÈveneva suÔÔhu 
samannesito hotÊti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

VimaÑsakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. KosambiyasuttavaÓÓanÈ 

 491. EvaÑ me sutanti KosambiyasuttaÑ. Tattha Kosambiyanti 
evaÑnÈmake nagare. Tassa kira nagarassa ÈrÈmapokkharaÓÊ-ÈdÊsu tesu tesu 
ÔhÈnesu kosambarukkhÈva ussannÈ ahesuÑ, tasmÈ KosambÊti sa~khaÑ 
agamÈsi. Kusambassa nÈma isino assamato avid|re 
______________________________________________________________ 
 1. S|ramuÔÔhassa viya (Ka) 2. VicchandajananatthaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. Nanu tvaÑ mÈroti (SÊ) 
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mÈpitattÈtipi eke. GhositÈrÈmeti GhositaseÔÔhinÈ kÈrite ÈrÈme. 

 Pubbe kira AddilaraÔÔhaÑ1 nÈma ahosi, tato Kot|halako nÈma daliddo 
chÈtakabhayena saputtadÈro kedÈraparicchinnaÑ subhikkhaÑ raÔÔhaÑ 
gacchanto puttaÑ vahituÑ asakkonto chaÉÉetvÈ agamÈsi. MÈtÈ nivattitvÈ 
taÑ gahetvÈ gatÈ, te ekaÑ gopÈlakagÈmakaÑ pavisiÑsu, gopÈlakÈnaÒca 
tadÈ pah|tapÈyaso2 paÔiyatto hoti, tato pÈyasaÑ labhitvÈ bhuÒjiÑsu, atha so 
puriso pah|tapÈyasaÑ3 bhuÒjitvÈ jirÈpetuÑ asakkonto rattibhÈge kÈlaÑ 
katvÈ tattheva sunakhiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gahetvÈ kukkuro jÈto, so 
gopÈlakassa piyo ahosi manÈpo, gopÈlako ca PaccekabuddhaÑ upaÔÔhÈsi. 
Paccekabuddhopi bhattakiccÈvasÈne kukkurassa ekaÑ piÓÉaÑ deti, so 
Paccekabuddhe sinehaÑ uppÈdetvÈ gopÈlakena saddhiÑ paÓÓasÈlampi 
gacchati. 

 So gopÈlake asannihite bhattavelÈya sayameva gantvÈ kÈlÈrocanatthaÑ 
paÓÓasÈladvÈre bhussati, antarÈmaggepi caÓÉamige disvÈ bhussitvÈ palÈpeti, 
so Paccekabuddhe mudukena cittena kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbatti, tatrassa 
Ghosakadevaputtotveva nÈmaÑ ahosi, so devalokato cavitvÈ KosambiyaÑ 
ekasmiÑ kulaghare nibbatti, taÑ aputtako seÔÔhi tassa mÈtÈpit|naÑ dhanaÑ 
datvÈ puttaÑ katvÈ aggahesi, atha so attano putte jÈte sattakkhattuÑ 
mÈrÈpetuÑ upakkami, so puÒÒavantatÈya sattasupi ÔhÈnesu maraÓaÑ 
appatvÈ avasÈne ekÈya seÔÔhidhÊtÈya veyyattiyena laddhajÊviko aparabhÈge 
pitu-accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ patvÈ GhositaseÔÔhi nÈma jÈto, aÒÒepi 
KosambiyaÑ KukkuÔaseÔÔhi PÈvÈrikaseÔÔhÊti dve seÔÔhino atthi, iminÈ 
saddhiÑ tayo ahesuÑ. 

 Tena ca samayena tesaÑ sahÈyakÈnaÑ seÔÔhÊnaÑ kul|pakÈ paÒcasatÈ4 
isayo pabbatapÈde vasiÑsu, te kÈlena kÈlaÑ loÓambilasevanatthÈya 
manussapathaÑ Ègacchanti. AthekasmiÑ vÈre gimhasamaye 
______________________________________________________________ 
 1. AdilaraÔÔhaÑ (SyÈ), andhilaraÔÔhaÑ (Ka) 2. BahupÈyÈso (SÊ) 
 3. BalavapÈyÈsaÑ (SÊ) 4. PaÒÒÈsa (Ka) 
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manussapathaÑ ÈgacchantÈ nirudakamahÈkantÈraÑ atikkamitvÈ 
kantÈrapariyosÈne mahantaÑ nigrodharukkhaÑ disvÈ cintesuÑ “yÈdiso 
ayaÑ rukkho, addhÈ ettha mahesakkhÈya devatÈya bhavitabbaÑ, sÈdhu 
vatassa, sace no pÈnÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ dadeyyÈ”ti. DevatÈ isÊnaÑ 
ajjhÈsayaÑ viditvÈ imesaÑ sa~gahaÑ karissÈmÊti attano ÈnubhÈvena 
viÔapantarato na~galasÊsamattaÑ udakadhÈraÑ pavattesi. IsigaÓo 
rajatakkhandhasadisaÑ udakavaÔÔiÑ disvÈ attano bhÈjanehi udakaÑ gahetvÈ 
paribhogaÑ katvÈ cintesi “devatÈya amhÈkaÑ paribhoga-udakaÑ dinnaÑ, 
idaÑ pana agÈmakaÑ mahÈ-araÒÒaÑ, sÈdhu vatassa, sace no ÈhÈrampi 
dadeyyÈ”ti. DevatÈ isÊnaÑ upasaÑkappanavasena dibbÈni yÈgukhajjakÈdÊni 
datvÈ santappesi. Isayo cintayiÑsu “devatÈya amhÈkaÑ paribhoga-udakampi 
bhojanampi sabbaÑ dinnaÑ, sÈdhu vatassa, sace no attÈnaÑ dasseyyÈ”ti. 

 DevatÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ viditvÈ upaÉÉhakÈyaÑ dassesi. Te ÈhaÑsu 
“devate mahatÊ te sampatti, kiÑ kammaÑ katvÈ imaÑ sampattiÑ 
adhigatÈsÊ”ti. Bhante nÈtimahantaÑ parittakaÑ kammaÑ katvÈti, upaÉÉha-
uposathakammaÑ nissÈya hi devatÈya sÈ sampatti laddhÈ. 

 AnÈthapiÓÉikassa kira gehe ayaÑ devaputto kammakÈro ahosi. 
SeÔÔhissa hi gehe uposathadivasesu antamaso dÈsakammakÈre upÈdÈya sabbo 
jano uposathiko hoti, ekadivasaÑ ayaÑ kammakÈro ekakova pÈto uÔÔhÈya 
kammantaÑ gato, mahÈseÔÔhi nivÈpaÑ labhanamanusse sallakkhento 
etassevekassa araÒÒaÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ assa sÈyamÈsatthÈya nivÈpaÑ 
adÈsi. BhattakÈrikÈ dÈsÊ ekasseva bhattaÑ pacitvÈ araÒÒato Ègatassa bhattaÑ 
vaÉÉhetvÈ adÈsi, kammakÈro Èha “aÒÒesu divasesu imasmiÑ kÈle gehaÑ 
ekasaddaÑ ahosi, ajja ativiya sannisinnaÑ, kiÑ nu kho etan”ti. Tassa sÈ 
Ècikkhi “ajja imasmiÑ gehe sabbe manussÈ uposathikÈ, mahÈseÔÔhi 
tuyhevekassa nivÈpaÑ adÈsÊ”ti. EvaÑ ammÈti. Œma sÈmÊti. ImasmiÑ kÈle 
uposathaÑ samÈdinnassa uposathakammaÑ hoti na hotÊti mahÈseÔÔhiÑ 
puccha ammÈti. TÈya gantvÈ pucchito mahÈseÔÔhi Èha “sakala-
uposathakammaÑ na hoti, upaÉÉhakammaÑ pana hoti, uposathiko 
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hot|”ti. KammakÈro bhattaÑ abhuÒjitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathiko 
hutvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ nipajji. Tassa ÈhÈraparikkhÊÓakÈyassa rattiÑ 
vÈto kuppi, so pacc|sasamaye kÈlaÑ katvÈ upaÉÉha-
uposathakammanissandena mahÈvaÔÔani-aÔaviyaÑ nigrodharukkhe devaputto 
hutvÈ nibbatti. So taÑ pavattiÑ isÊnaÑ Èrocesi. 

 Isayo tumhehi mayaÑ1 Buddho dhammo saÑghoti asutapubbaÑ 
sÈvitÈ2, uppanno nu kho loke Buddhoti. Œma bhante uppannoti. IdÈni kuhiÑ 
vasatÊti. SÈvatthiÑ nissÈya Jetavane bhanteti. Isayo tiÔÔhatha tÈva tumhe 
mayaÑ SatthÈraÑ passissÈmÈti haÔÔhatuÔÔhÈ nikkhamitvÈ anupubbena 
KosambinagaraÑ sampÈpuÓiÑsu, mahÈseÔÔhino “isayo ÈgatÈ”ti 
paccuggamanaÑ katvÈ “sve amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhatha bhante”ti 
nimantentvÈ punadivase isigaÓassa mahÈdÈnaÑ adaÑsu. Isayo bhuÒjitvÈva 
gacchÈmÈti ÈpucchiÑsu. Tumhe bhante aÒÒasmiÑ kÈle ekampi mÈsaÑ 
dvepi tayopi cattÈropi mÈse vasitvÈ gacchatha, imasmiÑ pana vÈre hiyyo 
ÈgantvÈ ajjeva gacchÈmÈti vadatha, kiÑ idanti. Œma gahapatayo Buddho 
loke uppanno, na kho pana sakkÈ jÊvitantarÈyo vidituÑ, tena mayaÑ turitÈ 
gacchÈmÈti. Tena hi bhante mayampi gacchÈma, amhehi saddhiÑyeva 
gacchathÈti. Tumhe agÈriyÈ nÈma mahÈjaÔÈ, tiÔÔhatha tumhe, mayaÑ 
puretaraÑ gamissÈmÈti nikkhamitvÈ ekasmiÑ ÔhÈne dvepi divasÈni avasitvÈ 
turitagamaneneva SÈvatthiÑ patvÈ JetavanavihÈre Satthu santikameva 
agamaÑsu, Satthu madhuradhammakathaÑ sutvÈ sabbeva pabbajitvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 

 Tepi tayo seÔÔhino paÒcahi paÒcahi sakaÔasatehi sappimadhuphÈÓitÈdÊni 
ceva paÔÔunnaduk|lÈdÊni ca3 ÈdÈya Kosambito nikkhamitvÈ anupubbena 
SÈvatthiÑ patvÈ JetavanasÈmante khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tiÓÓampi 
sahÈyakÈnaÑ madhuradhammakathaÑ kathesi. Te balavasomanassajÈtÈ 
SatthÈraÑ nimantetvÈ punadivase mahÈdÈnaÑ adaÑsu, puna nimantetvÈ 
punadivaseti evaÑ aÉÉhamÈsaÑ dÈnaÑ datvÈ “amhÈkaÑ janapadaÑ 
ÈgamanÈya paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti pÈdam|le nipajjiÑsu. BhagavÈ “suÒÒÈgÈre 
kho gahapatayo TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti Èha. EttÈvatÈ paÔiÒÒÈ dinnÈ nÈma 
hotÊti 
______________________________________________________________ 
 1. MayhaÑ (SyÈ, Ka) 2. SÈvitaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 3. PaÔÔaduk|lÈdÊni ca (SÊ, SyÈ) 
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gahapatayo sallakkhetvÈ dinnÈ no BhagavatÈ paÔiÒÒÈti DasabalaÑ vanditvÈ 
nikkhamitvÈ antarÈmagge yojane yojane ÔhÈne vihÈraÑ kÈretvÈ anupubbena 
KosambiÑ patvÈ “loke Buddho uppanno”ti kathayiÑsu. Tayopi janÈ attano 
attano ÈrÈme mahantaÑ dhanapariccÈgaÑ katvÈ Bhagavato vasanatthÈya 
vihÈre kÈrÈpayiÑsu. Tattha Kukk|ÔaseÔÔhinÈ kÈrito KukkuÔÈrÈmo nÈma 
ahosi. PÈvÈrikaseÔÔhinÈ Ambavane kÈrito PÈvÈrikambavano nÈma ahosi. 
Ghositena kÈrito GhositÈrÈmo nÈma ahosi. TaÑ sandhÈya vuttaÑ 
“GhositaseÔÔhinÈ kÈrite ÈrÈme”ti. 

 BhaÓÉanajÈtÈti-ÈdÊsu kalahassa pubbabhÈgo bhaÓÉanaÑ nÈma, taÑ 
jÈtaÑ etesanti bhaÓÉanajÈtÈ. HatthaparÈmÈsÈdivasena matthakaÑ patto 
kalaho jÈto etesanti kalahajÈtÈ. Viruddhabh|taÑ vÈdanti vivÈdaÑ, taÑ 
ÈpannÈti vivÈdÈpannÈ. MukhasattÊhÊti vÈcÈsattÊhi. VitudantÈti vijjhantÈ. Te 
na ceva aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpenti na ca saÒÒattiÑ upentÊti te atthaÒca 
kÈraÓaÒca dassetvÈ neva aÒÒamaÒÒaÑ jÈnÈpenti. Sacepi saÒÒÈpetuÑ 
Èrabhanti, tathÈpi saÒÒattiÑ na upenti, jÈnituÑ na icchantÊti attho. 
NijjhattiyÈpi eseva nayo. Ettha ca nijjhattÊti saÒÒattivevacanamevetaÑ. 
KasmÈ panete bhaÓÉanajÈtÈ ahesunti? Appamattakena kÈraÓena. 

 Dve kira bhikkh| ekasmiÑ ÈvÈse vasanti vinayadharo ca suttantiko ca. 
Tesu suttantiko bhikkhu ekadivasaÑ vaccakuÔiÑ paviÔÔho Ècamana-
udakÈvasesaÑ bhÈjane ÔhapetvÈva nikkhami. Vinayadharo pacchÈ paviÔÔho 
taÑ udakaÑ disvÈ nikkhamitvÈ taÑ bhikkhuÑ pucchi, Èvuso tayÈ idaÑ 
udakaÑ Ôhapitanti. Œma Èvusoti. TvaÑ ettha ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈsÊti. Œma 
na jÈnÈmÊti. Hoti Èvuso ettha ÈpattÊti. Sace hoti desessÈmÊti. Sace pana te 
Èvuso asaÒcicca asatiyÈ kataÑ, natthi te ÈpattÊti. So tassÈ ÈpattiyÈ 
anÈpattidiÔÔhi ahosi. 

 Vinayadharo attano nissitakÈnaÑ “ayaÑ suttantiko ÈpattiÑ 
ÈpajjamÈnopi na jÈnÈtÊ”ti Èrocesi. Te tassa nissitake disvÈ “tumhÈkaÑ 
upajjhÈyo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈpi ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti ÈhaÑsu. Te gantvÈ 
attano upajjhÈyassa ÈrocesuÑ. 
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So evamÈha “ayaÑ vinayadharo pubbe ‘anÈpattÊ’ti vatvÈ idÈni ‘ÈpattÊ’ti 
vadati, musÈvÈdÊ eso”ti. Te gantvÈ “tumhÈkaÑ upajjhÈyo musÈvÈdÊ”ti evaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ vaÉÉhayiÑsu, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 BhagavantaÑ etadavocÈti etaÑ “idha bhante KosambiyaÑ bhikkh| 
bhaÓÉanajÈtÈ”ti-ÈdivacanaÑ avoca. TaÒca kho neva piyakamyatÈya na 
bhedÈdhippÈyena, atha kho atthakÈmatÈya hitakÈmatÈya. SÈmaggikÈrako 
kiresa bhikkhu, tasmÈssa etadahosi “yathÈ ime bhikkh| vivÈdaÑ ÈraddhÈ, na 
sakkÈ mayÈ, nÈpi aÒÒena bhikkhunÈ samaggÈ kÈtuÑ, appeva nÈma sadevake 
loke appaÔipuggalo BhagavÈ sayaÑ vÈ gantvÈ, attano vÈ santikaÑ 
pakkosÈpetvÈ etesaÑ bhikkh|naÑ khantimettÈpaÔisaÑyuttaÑ 
sÈraÓÊyadhammadesanaÑ kathetvÈ sÈmaggiÑ kareyyÈ”ti atthakÈmatÈya 
hitakÈmatÈya gantvÈ avoca. 
 
 492. Chayime bhikkhave dhammÈ sÈraÓÊyÈti heÔÔhÈ 
kalahabhaÓÉanavasena desanÈ ÈraddhÈ. ImasmiÑ ÔhÈne cha sÈraÓÊyÈ 
dhammÈ ÈgatÈti evamidaÑ KosambiyasuttaÑ yathÈnusandhinÈva gataÑ 
hoti, tattha sÈraÓÊyÈti saritabbayuttÈ addhÈne atikkantepi na pamussitabbÈ. 
Yo te dhamme p|reti, taÑ sabrahmacÈrÊnaÑ piyaÑ karontÊti piyakaraÓÈ. 
GaruÑ karontÊti garukaraÓÈ. Sa~gahÈyÈti sa~gahaÓatthÈya. AvivÈdÈyÈti 
avivÈdanatthÈya. SÈmaggiyÈti samaggabhÈvatthÈya. EkÊbhÈvÈyÈti 
ekÊbhÈvatthÈya ninnÈnÈkaraÓÈya. SaÑvattantÊti bhavanti. MettaÑ 
kÈyakammanti mettacittena kattabbaÑ kÈyakammaÑ. 
VacÊkammamanokammesupi eseva nayo. ImÈni bhikkh|naÑ vasena 
ÈgatÈni, gihÊsupi labbhantiyeva. Bhikkh|naÑ hi mettacittena 
ÈbhisamÈcÈrikadhammap|raÓaÑ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma. GihÊnaÑ 
cetiyavandanatthÈya bodhivandanatthÈya saÑghanimantanatthÈya gamanaÑ 
gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhe bhikkh| disvÈ paccuggamanaÑ pattapaÔiggahaÓaÑ 
ÈsanapaÒÒÈpanaÑ anugamananti evamÈdikaÑ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma. 

 Bhikkh|naÑ mettacittena ÈcÈrapaÒÒattisikkhÈpadaÑ 
kammaÔÔhÈnakathanaÑ dhammadesanÈ TepiÔakampi BuddhavacanaÑ 
mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma. GihÊnaÒca “cetiyavandanatthÈya gacchÈma, 
bodhivandanatthÈya gacchÈma, dhammassavanaÑ karissÈma, 
padÊpamÈlÈpupphap|jaÑ karissÈma, tÊÓi sucaritÈni samÈdÈya vattissÈma, 
salÈkabhattÈdÊni dassÈma, vassÈvÈsikaÑ dassÈma, ajja 
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saÑghassa cattÈro paccaye dassÈma, saÑghaÑ nimantetvÈ khÈdanÊyÈdÊni 
saÑvidahatha, ÈsanÈni paÒÒÈpetha, pÈnÊyaÑ upaÔÔhapetha, saÑghaÑ 
paccuggantvÈ Ènetha, paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ chandajÈtÈ ussÈhajÈtÈ 
veyyÈvaccaÑ karothÈ”ti-ÈdikathanakÈle mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma. 

 Bhikkh|naÑ pÈtova uÔÔhÈya sarÊrapaÔijagganaÑ cetiya~gaÓavattÈdÊni ca 
katvÈ vivittÈsane nisÊditvÈ “imasmiÑ vihÈre bhikkh| sukhÊ hontu, averÈ 
abyÈpajjhÈ”ti cintanaÑ mettaÑ manokammaÑ nÈma. GihÊnaÑ “ayyÈ sukhÊ 
hontu, averÈ abyÈpajjhÈ”ti cintanaÑ mettaÑ manokammaÑ nÈma. 

 Œvi ceva raho cÈti sammukhÈ ca parammukhÈ ca. Tattha navakÈnaÑ 
cÊvarakammÈdÊsu sahÈyabhÈv|pagamanaÑ sammukhÈ mettaÑ 
kÈyakammaÑ nÈma. TherÈnaÑ pana 
pÈdadhovanavandanabÊjanadÈnÈdibhedampi sabbaÑ sÈmÊcikammaÑ 
sammukhÈ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma. Ubhayehipi dunnikkhittÈnaÑ 
dÈrubhaÓÉÈdÊnaÑ tesu avamaÒÒaÑ akatvÈ attanÈ dunnikkhittÈnaÑ viya 
paÔisÈmanaÑ parammukhÈ mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma. Devatthero1 
Tissattheroti evaÑ paggayha vacanaÑ sammukhÈ mettaÑ vacÊkammaÑ 
nÈma. VihÈre asantaÑ pana paripucchantassa kuhiÑ amhÈkaÑ Devatthero, 
amhÈkaÑ Tissatthero kadÈ nu kho ÈgamissatÊti evaÑ mamÈyanavacanaÑ 
parammukhÈ mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma. MettÈsinehasiniddhÈni pana 
nayanÈni ummÊletvÈ suppasannena mukhena olokanaÑ sammukhÈ mettaÑ 
manokammaÑ nÈma. Devatthero, Tissatthero arogo hotu appÈbÈdhoti 
samannÈharaÓaÑ parammukhÈ mettaÑ manokammaÑ nÈma. 

 LÈbhÈti cÊvarÈdayo laddhapaccayÈ. DhammikÈti kuhanÈdibhedaÑ 
micchÈjÊvaÑ vajjetvÈ dhammena samena bhikkhÈcariyavattena uppannÈ. 
Antamaso pattapariyÈpannamattampÊti pacchimakoÔiyÈ patte pariyÈpannaÑ 
pattassa antogataÑ dvattikaÔacchubhikkhÈmattampi. AppaÔivibhattabhogÊti 
ettha dve paÔivibhattÈni nÈma ÈmisapaÔivibhattaÑ puggalapaÔivibhattaÑ ca. 
Tattha “ettakaÑ dassÈmi, ettakaÑ na dassÈmÊ”ti evaÑ cittena vibhajanaÑ 
ÈmisapaÔivibhattaÑ nÈma. “Asukassa dassÈmi, asukassa na dassÈmÊ”ti evaÑ 
cittena vibhajanaÑ pana puggalapaÔivibhattaÑ nÈma. Tadubhayampi akatvÈ 
yo appaÔivibhattaÑ bhuÒjati, ayaÑ appaÔivibhattabhogÊ nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Revatthero (Ka) 
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 SÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊti ettha sÈdhÈraÓabhogino 
idaÑ lakkhaÓaÑ, yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ labbhati, taÑ taÑ neva lÈbhena lÈbhaÑ 
jigÊsanÈmukhena gihÊnaÑ deti, na attanÈ paribhuÒjati, paÔiggaÓhantova 
saÑghena sÈdhÈraÓaÑ hot|ti gahetvÈ gaÓÉiÑ paharitvÈ paribhuÒjitabbaÑ 
saÑghasantakaÑ viya passati. IdaÑ pana sÈraÓÊyadhammaÑ ko p|reti, ko 
na p|retÊti. DussÊlo tÈva na p|reti, na hi tassa santakaÑ sÊlavantÈ gaÓhanti, 
parisuddhasÊlo pana vattaÑ akhaÓÉento p|reti. 

 TatridaÑ vattaÑ–yo hi odissakaÑ katvÈ mÈtu vÈ pitu vÈ 
ÈcariyupajjhÈyÈdÊnaÑ vÈ deti, so dÈtabbaÑ deti1, sÈraÓÊyadhammo panassa 
na hoti, palibodhajagganaÑ nÈma hoti. SÈraÓÊyadhammo hi 
muttapalibodhasseva vaÔÔati, tena pana odissakaÑ dentena 
gilÈnagilÈnupaÔÔhÈka-ÈgantukagamikÈnaÑ ceva navapabbajitassa ca 
saÑghÈÔipattaggahaÓaÑ ajÈnantassa dÈtabbaÑ. EtesaÑ datvÈ avasesaÑ 
therÈsanato paÔÔhÈya thokaÑ thokaÑ adatvÈ yo yattakaÑ gaÓhÈti, tassa 
tattakaÑ dÈtabbaÑ. AvasiÔÔhe asati puna piÓÉÈya caritvÈ therÈsanato 
paÔÔhÈya yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ, taÑ taÑ datvÈ sesaÑ paribhuÒjitabbaÑ, 
“sÊlavantehÊ”ti vacanato dussÊlassa adÈtumpi vaÔÔati. 

 AyaÑ pana sÈraÓÊyadhammo susikkhitÈya2 parisÈya sup|ro hoti3, no 
asikkhitÈya parisÈya. SusikkhitÈya4 hi parisÈya yo aÒÒato labhati, so na 
gaÓhÈti, aÒÒato alabhantopi pamÈÓayuttameva gaÓhÈti, na atirekaÑ. AyaÒca 
pana sÈraÓÊyadhammo evaÑ punappunaÑ piÓÉÈya caritvÈ laddhaÑ laddhaÑ 
dentassÈpi dvÈdasahi vassehi p|rati, na tato oraÑ. Sace hi dvÈdasamepi 
vasse sÈraÓÊyadhammap|rako piÓÉapÈtap|raÑ pattaÑ ÈsanasÈlÈyaÑ 
ÔhapetvÈ nahÈyituÑ gacchati, saÑghatthero ca kasseso pattoti. 
SÈraÓÊyadhammap|rakassÈti vutte “Èharatha nan”ti sabbaÑ piÓÉapÈtaÑ 
vicÈretvÈ bhuÒjitvÈ ca rittapattaÑ Ôhapeti, atha so bhikkhu rittapattaÑ disvÈ 
“mayhaÑ asesetvÈva paribhuÒjiÑs|”ti domanassaÑ uppÈdeti, 
sÈraÓÊyadhammo bhijjati, puna dvÈdasa vassÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Detu (SÊ) 2. AsikkhitÈya (SÊ, SyÈ)  
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p|retabbo hoti, titthiyaparivÈsasadiso hesa. SakiÑ khaÓÉe jÈte puna 
p|retabbova. Yo pana “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me 
pattagataÑ anÈpucchÈva sabrahmacÈrÊ paribhuÒjantÊ”ti somanassaÑ janeti, 
tassa PuÓÓo nÈma hoti. 

 EvaÑ p|ritasÈraÓÊyadhammassa pana neva issÈ, na macchariyaÑ hoti, 
so manussÈnaÑ piyo hoti sulabhapaccayo, pattagatamassa dÊyamÈnampi na 
khÊyati, bhÈjanÊyabhaÓÉaÔÔhÈne aggabhaÓÉaÑ labhati, bhaye vÈ chÈtake vÈ 
sampatte devatÈ ussukkaÑ Èpajjanti. 

 TatrimÈni vatth|ni–LeÓagirivÈsÊ1 Tissatthero kira MahÈgirigÈmaÑ 
upanissÈya vasati, paÒÒÈsa mahÈtherÈ NÈgadÊpaÑ cetiyavandanatthÈya 
gacchantÈ GirigÈme piÓÉÈya caritvÈ kiÒci aladdhÈ nikkhamiÑsu. Thero 
pavisanto te disvÈ pucchi “laddhaÑ bhante”ti. VicarimhÈ Èvusoti. So 
aladdhabhÈvaÑ ÒatvÈ Èha “yÈvÈhaÑ bhante ÈgacchÈmi, tÈva idheva 
hothÈ”ti. MayaÑ Èvuso paÒÒÈsa janÈ pattatemanamattampi na labhimhÈti. 
NevÈsikÈ nÈma bhante paÔibalÈ honti, alabhantÈpi 
bhikkhÈcÈramaggasabhÈvaÑ jÈnantÊti. TherÈ ÈgamiÑsu. Thero gÈmaÑ 
pÈvisi, dhurageheyeva mahÈ-upÈsikÈ khÊrabhattaÑ sajjetvÈ theraÑ 
olokayamÈnÈ ÔhitÈ therassa dvÈraÑ sampattasseva pattaÑ p|retvÈ adÈsi, so 
taÑ ÈdÈya therÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “gaÓhatha bhante”ti saÑghattheraÑ 
Èha. Thero “amhehi ettakehi kiÒci na laddhaÑ, ayaÑ sÊghameva gahetvÈ 
Ègato, kiÑ nu kho”ti sesÈnaÑ mukhaÑ olokesi. Thero olokanÈkÈreneva 
ÒatvÈ “dhammena samena laddhapiÓÉapÈto, nikkukkuccÈ gaÓhatha bhante”ti 
Èdito paÔÔhÈya sabbesaÑ yÈvadatthaÑ datvÈ attanÈpi yÈvadatthaÑ bhuÒji. 

 Atha naÑ bhattakiccÈvasÈne therÈ pucchiÑsu “kadÈ Èvuso 
lokuttaradhammaÑ paÔivijjhÊ”ti. Natthi me bhante lokuttaradhammoti. 
JhÈnalÈbhÊsi Èvusoti. Etampi me bhante natthÊti. Nanu Èvuso pÈÔihÈriyanti. 
SÈraÓÊyadhammo me bhante p|rito, tassa me dhammassa 
______________________________________________________________ 
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p|ritakÈlato paÔÔhÈya sacepi bhikkhusatasahassaÑ1 hoti, pattagataÑ na 
khÊyatÊti. SÈdhu sÈdhu sappurisa, anucchavikamidaÑ tuyhanti. IdaÑ tÈva 
pattagataÑ na khÊyatÊti ettha vatthu. 

 Ayameva pana thero Cetiyapabbate giribhaÓÉamahÈp|jÈya dÈnaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ “imasmiÑ ÔhÈne kiÑ varabhaÓÉan”ti pucchati. Dve sÈÔakÈ bhanteti. 
Ete mayhaÑ pÈpuÓissantÊti. TaÑ sutvÈ amacco raÒÒo Èrocesi “eko daharo 
evaÑ vadatÊ”ti. “DaharassevaÑ cittaÑ, mahÈtherÈnaÑ pana sukhumasÈÔakÈ 
vaÔÔantÊ”ti vatvÈ “mahÈtherÈnaÑ dassÈmÊ”ti Ôhapesi. Tassa bhikkhusaÑghe 
paÔipÈÔiyÈ Ôhite dentassa matthake ÔhapitÈpi te sÈÔakÈ hatthaÑ nÈrohanti, 
aÒÒeva Èrohanti. Daharassa dÈnakÈle pana hatthaÑ nÈrohanti, aÒÒeva 
Èrohanti. Daharassa dÈnakÈle pana hatthaÑ ÈruÄhÈ. So tassa hatthe ÔhapetvÈ 
amaccassa mukhaÑ oloketvÈ daharaÑ nisÊdÈpetvÈ dÈnaÑ datvÈ saÑghaÑ 
vissajjetvÈ daharassa santike nisÊditvÈ “kadÈ bhante imaÑ dhammaÑ 
paÔivijjhitthÈ”ti Èha. So pariyÈyenapi asantaÑ avadanto “natthi mayhaÑ 
mahÈrÈja lokuttaradhammo”ti Èha. Nanu bhante pubbeva avacutthÈti. Œma 
mahÈrÈja, sÈraÓÊyadhammap|rako ahaÑ, tassa me dhammassa p|ritakÈlato 
paÔÔhÈya bhÈjanÊyabhaÓÉaÔÔhÈne aggabhaÓÉaÑ pÈpuÓÈtÊti. SÈdhu sÈdhu 
bhante, anucchavikamidaÑ tumhÈkanti vanditvÈ2 pakkÈmi. IdaÑ 
bhÈjanÊyabhaÓÉaÔÔhÈne aggabhaÓÉaÑ pÈpuÓÈtÊti ettha vatthu. 

 BrÈhmaÓatissabhaye3 pana BhÈtaragÈmavÈsino NÈgattheriyÈ 
anÈrocetvÈva palÈyiÑsu. TherÊ pacc|sakÈle “ativiya appanigghoso gÈmo, 
upadhÈretha tÈvÈ”ti daharabhikkhuniyo Èha. TÈ gantvÈ sabbesaÑ 
gatabhÈvaÑ ÒatvÈ Ègamma theriyÈ ÈrocesuÑ. SÈ sutvÈ “mÈ tumhe tesaÑ 
gatabhÈvaÑ cintayittha, attano uddesaparipucchÈyonisomanasikÈresuyeva 
yogaÑ karothÈ”ti vatvÈ bhikkhÈcÈravelÈya pÈrupitvÈ attadvÈdasamÈ4 
gÈmadvÈre nigodharukkham|le aÔÔhÈsi. Rukkhe adhivatthÈ devatÈ 
dvÈdasannampi bhikkhunÊnaÑ piÓÉapÈtaÑ datvÈ “ayye aÒÒattha mÈ 
gacchatha, niccaÑ idheva ethÈ”ti Èha. TheriyÈ pana  
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kaniÔÔhabhÈtÈ NÈgatthero nÈma atthi, so “mahantaÑ bhayaÑ, na sakkÈ idha 
yÈpetuÑ, paratÊraÑ gamissÈmÈti attadvÈdasamova attano vasanaÔÔhÈnÈ 
nikkhanto theriÑ disvÈ gamissÈmÊ”ti bhÈtaragÈmaÑ Ègato. TherÊ “therÈ 
ÈgatÈ”ti sutvÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ kiÑ ayyÈti pucchi. So taÑ pavattiÑ 
Ècikkhi. SÈ “ajja ekadivasaÑ vihÈreyeva vasitvÈ sveva gamissathÈ”ti Èha. 
TherÈ vihÈraÑ agamaÑsu. 

 TherÊ punadivase rukkham|le piÓÉÈya caritvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ 
“imaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjathÈ”ti Èha. Thero “vaÔÔissati therÊ”ti vatvÈ 
tuÓhÊ aÔÔhÈsi. Dhammiko tÈtÈ piÓÉapÈto kukkuccaÑ akatvÈ paribhuÒjathÈti. 
VaÔÔissati therÊti. SÈ pattaÑ gahetvÈ ÈkÈse khipi, patto ÈkÈse aÔÔhÈsi. Thero 
“sattatÈlamatte Ôhitampi bhikkhunÊbhattameva therÊti vatvÈ bhayaÑ nÈma 
sabbakÈlaÑ1 na hoti, bhaye v|pasante ariyavaÑsaÑ kathayamÈno ‘bho 
piÓÉapÈtika bhikkhunÊbhattaÑ bhuÒjitvÈ vÊtinÈmayitthÈ’ti cittena 
anuvadiyamÈno santhambhetuÑ na sakkhissÈmi, appamattÈ hotha theriyo”ti 
maggaÑ Èruhi. 

 RukkhadevatÈpi “sace thero theriyÈ hatthato piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjissati, na naÑ nivattessÈmi, sace pana na paribhuÒjissati, 
nivattessÈmÊ”ti cintayamÈnÈ ÔhatvÈ therassa gamanaÑ disvÈ rukkhÈ oruyha 
pattaÑ bhante dethÈti pattaÑ gahetvÈ theraÑ rukkham|laÑyeva ÈnetvÈ 
ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ piÓÉapÈtaÑ datvÈ katabhattakiccaÑ paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ 
dvÈdasa bhikkhuniyo, dvÈdasa ca bhikkh| sata vassÈni upaÔÔhahi. IdaÑ 
devatÈ ussukkaÑ ÈpajjantÊti ettha vatthu, tatra hi therÊ 
sÈraÓÊyadhammap|rikÈ ahosi. 

 AkhaÓÉanÊti-ÈdÊsu yassa sattasu Èpattikkhandhesu Èdimhi vÈ ante vÈ 
sikkhÈpadaÑ bhinnaÑ hoti, tassa sÊlaÑ pariyante chinnasÈÔako viya 
khaÓÉaÑ nÈma. Yassa pana vemajjhe bhinnaÑ, tassa majjhe chiddasÈÔako 
viya chiddaÑ nÈma hoti. Yassa pana paÔipÈÔiyÈ dve tÊÓi bhinnÈni, tassa 
piÔÔhiyaÑ vÈ kucchiyaÑ vÈ uÔÔhitena visabhÈgavaÓÓena kÈÄarattÈdÊnaÑ 
aÒÒataravaÓÓÈ gÈvÊ viya sabalaÑ nÈma hoti. Yassa pana antarantarÈ 
bhinnÈni, 
______________________________________________________________ 
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tassa antarantarÈ visabhÈgabinducitrÈ gÈvÊ viya kammÈsaÑ nÈma hoti. 
Yassa pana sabbena sabbaÑ abhinnÈni, tassa tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni 
acchiddÈni sabalÈni akammÈsÈni nÈma honti. TÈni panetÈni taÓhÈdÈsabyato 
mocetvÈ bhujissabhÈvakaraÓato bhujissÈni. BuddhÈdÊhi viÒÒ|hi pasatthattÈ 
viÒÒuppasatthÈni. TaÓhÈdiÔÔhÊhi aparÈmaÔÔhattÈ, “idaÑ nÈma tvaÑ 
Èpannapubbo”ti kenaci parÈmaÔÔhuÑ asakkuÓeyyattÈ ca aparÈmaÔÔhÈni. 
UpacÈrasamÈdhiÑ vÈ appanÈsamÈdhiÑ vÈ saÑvattayantÊti 
samÈdhisaÑvattanikÈnÊti vuccanti. SÊlasÈmaÒÒagato viharatÊti tesu tesu 
disÈbhÈgesu viharantehi bhikkh|hi saddhiÑ samÈnabhÈv|pagatasÊlo 
viharati. SotÈpannÈdÊnaÒhi sÊlaÑ samuddantarepi devalokepi vasantÈnaÑ 
aÒÒesaÑ sotÈpannÈdÊnaÑ sÊlena samÈnameva hoti, natthi maggasÊle 
nÈnattaÑ, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 YÈyaÑ diÔÔhÊti maggasampayuttÈ sammÈdiÔÔhi. AriyÈti niddosÈ. 
NiyyÈtÊti niyyÈnikÈ. TakkarassÈti yo tathÈkÈrÊ hoti. DukkhakkhayÈyÈti 
sabbadukkhakkhayatthaÑ. DiÔÔhisÈmaÒÒagatoti samÈnadiÔÔhibhÈvaÑ 
upagato hutvÈ viharati. Agganti jeÔÔhakaÑ sabbagopÈnasiyo sa~gaÓhÈtÊti 
sa~gÈhikaÑ. SabbagopÈnasÊnaÑ saÑghÈÔaÑ karotÊti saÑghÈÔanikaÑ, 
saÑghÈÔaniyanti attho. YadidaÑ k|Ôanti yaÑ etaÑ 
k|ÔÈgÈrakaÓÓikÈsa~khÈtaÑ k|ÔaÑ nÈma. PaÒcabh|mikÈdipÈsÈdÈ hi 
k|ÔabaddhÈva tiÔÔhanti, yasmiÑ patite mattikaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe patanti, 
tasmÈ evamÈha. Evameva khoti yathÈ k|ÔaÑ k|ÔÈgÈrassa, evaÑ imesampi 
sÈraÓÊyadhammÈnaÑ yÈ ayaÑ ariyÈ diÔÔhi, sÈ aggÈ ca sa~gÈhikÈ ca 
saÑghÈÔaniyÈ cÈti daÔÔhabbÈ. 
 
 493. KathaÒca bhikkhave yÈyaÑ diÔÔhÊti ettha bhikkhave yÈyaÑ 
SotÈpattimaggadiÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti takkarassa sammÈ 
dukkhakkhayÈyÈti vuttÈ, sÈ kathaÑ kena kÈraÓena niyyÈtÊti attho. 
PariyuÔÔhitacittova hotÊti ettÈvatÈpi pariyuÔÔhitacittoyeva nÈma hotÊti attho. 
Esa nayo sabbattha. SuppaÓihitaÑ me mÈnasanti mayhaÑ cittaÑ suÔÔhu 
ÔhapitaÑ. SaccÈnaÑ bodhÈyÈti catunnaÑ saccÈnaÑ bodhatthÈya. Ariyanti-
ÈdÊsu taÑ ÒÈÓaÑ yasmÈ ariyÈnaÑ hoti, na puthujjanÈnaÑ, tasmÈ ariyanti 
vuttaÑ. YesaÑ pana lokuttaradhammopi atthi, tesaÑyeva hoti,  
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na aÒÒesaÑ, tasmÈ lokuttaranti vuttaÑ. PuthujjanÈnaÑ pana abhÈvato 
asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehÊti vuttaÑ. Esa nayo sabbavÈresu. 
 
 494. LabhÈmi paccattaÑ samathanti attano citte samathaÑ labhÈmÊti 
attho. Nibbutiyampi eseva nayo. Ettha ca samathoti ekaggatÈ. NibbutÊti 
kilesav|pasamo. 
 
 495. TathÈr|pÈya diÔÔhiyÈti evar|pÈya sotÈpattimaggadiÔÔhiyÈ. 
 
 496. DhammatÈyÈti sabhÈvena1. DhammatÈ esÈti sabhÈvo esa. 
VuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyatÊti saÑghakammavasena vÈ desanÈya vÈ vuÔÔhÈnaÑ 
dissati. AriyasÈvako hi ÈpattiÑ Èpajjanto garukÈpattÊsu kuÔikÈrasadisaÑ, 
lahukÈpattÊsu sahaseyyÈdisadisaÑ acittakÈpattiÑyeva Èpajjati, tampi 
asaÒcicca, no saÒcicca, ÈpannaÑ na paÔicchÈdeti, tasmÈ atha kho naÑ 
khippamevÈti-ÈdimÈha. Daharoti taruÓo. KumÈroti na mahallako. Mandoti 
cakkhusotÈdÊnaÑ mandatÈya mando. UttÈnaseyyakoti atidaharatÈya 
uttÈnaseyyako, dakkhiÓena vÈ vÈmena vÈ passena sayituÑ na sakkotÊti attho. 
A~gÈraÑ akkamitvÈti ito cito ca pasÈritena hatthena vÈ pÈdena vÈ phusitvÈ. 
EvaÑ phusantÈnaÑ pana manussÈnaÑ na sÊghaÑ hattho jhÈyati, tathÈ hi 
ekacce hatthena a~gÈraÑ gahetvÈ parivattamÈnÈ d|rampi gacchanti. 
Daharassa pana hatthapÈdÈ sukhumÈlÈ honti, so phuÔÔhamatteneva 
dayhamÈno cirÊti saddaÑ karonto khippaÑ paÔisaÑharati, tasmÈ idha 
daharova dassito. Mahallako ca dayhantopi adhivÈseti, ayaÑ pana 
adhivÈsetuÑ na sakkoti. TasmÈpi daharova dassito. DesetÊti 
ÈpattipaÔiggÈhake sabhÈgapuggale sati ekaÑ divasaÑ vÈ rattiÑ vÈ 
anadhivÈsetvÈ rattiÑ catura~gepi tame sabhÈgabhikkhuno vasanaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ desetiyeva. 
 
 497. UccÈvacÈnÊti uccanÊcÈni. KiÑkaraÓÊyÈnÊti kiÑ karomÊti evaÑ 
vatvÈ kattabbakammÈni. Tattha uccakammaÑ nÈma cÊvarassa karaÓaÑ 
rajanaÑ cetiye sudhÈkammaÑ uposathÈgÈracetiyagharabodhigharesu 
kattabbakammanti evamÈdi. AvacakammaÑ nÈma 
pÈdadhovanamakkhanÈdikhuddakakammaÑ, atha vÈ 
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cetiye sudhÈkammÈdi uccakammaÑ nÈma. Tattheva kasÈvapacana 
udakÈnayanakucchakaraÓa niyyÈsabandhanÈdi1 avacakammaÑ nÈma. 
UssukkaÑ Èpanno hotÊti ussukkabhÈvaÑ kattabbataÑ paÔipanno hoti. 
TibbÈpekkho hotÊti bahalapatthano hoti. ThambaÒca ÈlumpatÊti tiÓaÒca 
ÈlumpamÈnÈ khÈdati. VacchakaÒca apacinÈtÊti vacchakaÒca apaloketi. 
TaruÓavacchÈ hi gÈvÊ araÒÒe ekato ÈgataÑ vacchakaÑ ekasmiÑ ÔhÈne 
nipannaÑ pahÈya d|raÑ na gacchati, vacchakassa ÈsannaÔÔhÈne caramÈnÈ 
tiÓaÑ ÈlumpitvÈ gÊvaÑ ukkhipitvÈ ekantaÑ vacchakameva ca viloketi, 
evameva sotÈpanno uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni karonto tanninno hoti, 
asithilap|rako tibbacchando bahalapatthano hutvÈva karoti. 

 TatridaÑ vatthu–mahÈcetiye kira sudhÈkamme kariyamÈne eko 
ariyasÈvako ekena hatthena sudhÈbhÈjanaÑ ekena kucchaÑ gahetvÈ 
sudhÈkammaÑ karissÈmÊti cetiya~gaÓaÑ ÈruÄho. Eko kÈyadaÄhibahulo 
bhikkhu gantvÈ therassa santike aÔÔhÈsi. Thero aÒÒasmiÑ sati papaÒco hotÊti 
tasmÈ ÔhÈnÈ aÒÒaÑ ÔhÈnaÑ gato. Sopi bhikkhu tattheva agamÈsi. Thero puna 
aÒÒaÑ ÔhÈnanti evaÑ katipayaÔÔhÈne2 ÈgataÑ “sappurisa mahantaÑ 
cetiya~gaÓaÑ kiÑ aÒÒasmiÑ ÔhÈne okÈsaÑ na labhathÈ”ti Èha. Na itaro 
pakkÈmÊti3. 
 
 498. BalatÈya samannÈgatoti balena samannÈgato. AÔÔhiÑ katvÈti 
atthikabhÈvaÑ katvÈ, atthiko hutvÈti attho. ManasikatvÈti manasmiÑ 
karitvÈ. SabbacetasÈ samannÈharitvÈti appamattakampi vikkhepaÑ akaronto 
sakalacittena4 samannÈharitvÈ. Ohitasototi Ôhapitasoto. AriyasÈvakÈ hi 
piyadhammassavanÈ honti, dhammavanaggaÑ gantvÈ niddÈyamÈnÈ vÈ yena 
kenaci saddhiÑ sallapamÈnÈ vÈ vikkhittacittÈ vÈ na nisÊdanti, atha kho 
amataÑ paribhuÒjantÈ viya atittÈva honti dhammassavane, atha aruÓaÑ 
uggacchati, tasmÈ evamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. KassÈvasiÒcana-udakadÈnakocchakaraÓanisseÓibandhanÈdi (SÊ) 
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 500. DhammatÈ susamanniÔÔhÈ hotÊti sabhÈvo suÔÔhu samannesito hoti. 
SotÈpattiphalasacchikiriyÈyÈti karaÓavacanaÑ, 
sotÈpattiphalasacchikataÒÈÓenÈti attho. EvaÑ satta~gasamannÈgatoti evaÑ 
imehi sattahi mahÈpaccavekkhaÓaÒÈÓehi samannÈgato. AyaÑ tÈva 
ÈcariyÈnaÑ samÈnakathÈ. Lokuttaramaggo hi bahucittakkhaÓiko nÈma 
natthi. 

 VitaÓÉavÈdÊ pana ekacittakkhaÓiko nÈma maggo natthi, “evaÑ 
bhÈveyya satta vassÈnÊ”ti hi vacanato sattapi vassÈni maggabhÈvanÈ honti. 
KilesÈ pana lahu chijjantÈ sattahi ÒÈÓehi chijjantÊti vadati. So suttaÑ ÈharÈti 
vattabbo, addhÈ aÒÒaÑ suttaÑ apassanto “idamassa paÔhamaÑ ÒÈÓaÑ 
adhigataÑ hoti, idamassa dutiyaÑ ÒÈÓaÑ -pa- idamassa sattamaÑ ÒÈÓaÑ 
adhigataÑ hotÊ”ti imameva ÈharitvÈ dassessati. Tato vattabbo kiÑ panidaÑ 
suttaÑ neyyatthaÑ nÊtatthanti. Tato vakkhati “nÊtatthatthaÑ, yathÈsuttaÑ 
tatheva attho”ti. So vattabbo “dhammatÈ susamanniÔÔhÈ hoti 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈyÈti ettha ko attho”ti. AddhÈ 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈyatthoti vakkhati. Tato pucchitabbo 
“maggasama~gÊ phalaÑ sacchikaroti, phalasama~gÊ”ti. JÈnanto 
“phalasama~gÊ sacchikarotÊ”ti vakkhati. Tato vattabbo “evaÑ 
satta~gasamannÈgato kho bhikkhave ariyasÈvako sotÈpattiphalasamannÈgato 
hotÊti idha maggaÑ abhÈvetvÈ maÓÉ|ko viya uppatitvÈ ariyasÈvako 
phalameva gaÓhissati1, mÈ suttaÑ me laddhanti yaÑ vÈ taÑ vÈ avaca. 
PaÒhaÑ vissajjentena nÈma Ècariyasantike vasitvÈ BuddhavacanaÑ 
uggaÓhitvÈ attharasaÑ viditvÈ vattabbaÑ hotÊ”ti2. “ImÈni satta ÒÈÓÈni 
ariyasÈvakassa paccavekkhaÓaÒÈÓÈneva, lokuttaramaggo bahucittakkhaÓiko 
nÈma natthi, ekacittakkhaÓikoyevÈ”ti saÒÒÈpetabbo. Sace saÒjÈnÈti 
saÒjÈnÈtu. No ce saÒjÈnÈti, “gaccha pÈtova vihÈraÑ pavisitvÈ yÈguÑ 
pivÈhÊ”ti uyyojetabbo. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

KosambiyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓhissatÊti (Ka) 2. Hoti (SÊ) 
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9. BrahmanimantanikasuttavaÓÓanÈ 

 501. EvaÑ me sutanti BrahmanimantanikasuttaÑ. Tattha pÈpakaÑ 
diÔÔhigatanti lÈmakÈ sassatadiÔÔhi. IdaÑ niccanti idaÑ saha kÈyena1 
brahmaÔÔhÈnaÑ aniccaÑ “niccan”ti vadati. DhuvÈdÊni tasseva vevacanÈni. 
Tattha dhuvanti thiraÑ. Sassatanti sadÈ vijjamÈnaÑ. Kevalanti akhaÓÉaÑ 
sakalaÑ. Acavanadhammanti acavanasabhÈvaÑ. IdaÑ hi na jÈyatÊti-ÈdÊsu 
imasmiÑ ÔhÈne koci jÈyanako vÈ jÊyanako vÈ mÊyanako vÈ cavanako vÈ 
upapajjanako vÈ natthÊti2 sandhÈya vadati. Ito ca panaÒÒanti ito saha kÈyakÈ 
brahmaÔÔhÈnÈ uttari aÒÒaÑ nissaraÓaÑ nÈma natthÊti evamassa thÈmagatÈ 
sassatadiÔÔhi uppannÈ hoti, evaÑvÈdÊ pana so upari tisso jhÈnabh|miyo 
cattÈro maggÈ cattÈri phalÈni nibbÈnanti sabbaÑ paÔibÈhati. AvijjÈgatoti 
avijjÈya gato samannÈgato aÒÒÈÓÊ andhÊbh|to3. Yatra hi nÈmÈti yo nÈma. 
 
 502. Atha kho bhikkhave mÈro pÈpimÈti mÈro kathaÑ BhagavantaÑ 
addasa? So kira attano bhavane nisÊditvÈ kÈlena kÈlaÑ SatthÈraÑ Èvajjeti 
“ajja samaÓo Gotamo katarasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ vasatÊ”ti. ImasmiÑ 
pana kÈle Èvajjanto “ukkaÔÔhaÑ nissÈya subhagavane viharatÊ”ti ÒatvÈ 
“kattha nu kho gato”ti olokento brahmalokaÑ gacchantaÑ disvÈ “samaÓo 
Gotamo brahmalokaÑ gacchati, yÈva tattha dhammakathaÑ kathetvÈ 
brahmagaÓaÑ mama visayÈ nÈtikkameti, tÈva gantvÈ dhammadesanÈyaÑ 
vichandaÑ karissÈmÊ”ti Satthu padÈnupadiko gantvÈ brahmagaÓassa antare 
adissamÈnena kÈyena aÔÔhÈsi, so “SatthÈrÈ BakabrahmÈ apasÈdito”ti ÒatvÈ 
brahmuno upatthambho hutvÈ aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho bhikkhave 
mÈro pÈpimÈ”ti. 

 BrahmapÈrisajjaÑ anvÈvisitvÈti ekassa brahmapÈrisajjassa sarÊraÑ 
pavisitvÈ. MahÈbrahmÈnaÑ pana brahmapurohitÈnaÑ vÈ anvÈvisituÑ na 
sakkoti. MetamÈsadoti mÈ etaÑ apasÈdayittha. Abhibh|ti abhibhavitvÈ Ôhito 
jeÔÔhako. Anabhibh|toti aÒÒehi anabhibh|to. AÒÒadatth|ti 
______________________________________________________________ 
 1. SahokÈsena (SÊ, SyÈ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
 2. Natthi, TaÑ (Ka) 3. Andhabh|to (SÊ, SyÈ) 
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ekaÑsavacane nipÈto. Dassanavasena daso, sabbaÑ passatÊti dÊpeti. 
VasavattÊti sabbajanaÑ vase vatteti. Issaroti loke issaro. KattÈ nimmÈtÈti 
lokassa kattÈ ca nimmÈtÈ ca, 
pathavÊhimavantasinerucakkavÈÄamahÈsamuddacandimas|riyÈ ca iminÈ 
nimmitÈti dÊpeti. 

 SeÔÔho sajitÈti ayaÑ lokassa uttamo ca sajitÈ ca “tvaÑ khattiyo nÈma 
hohi, tvaÑ brÈhmaÓo nÈma, vesso nÈma, suddo nÈma, gahaÔÔho nÈma, 
pabbajito nÈma, antamaso oÔÔho hohi, goÓo hohÊ”ti evaÑ sattÈnaÑ visajetÈ 
ayanti dasseti. VasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnanti ayaÑ ciÓÓavasitÈya vasÊ, ayaÑ 
pitÈ bh|tÈnaÒca bhabyÈnaÒcÈti vadati. Tattha aÓÉajajalÈbujÈ sattÈ anto-
aÓÉakose ceva antovatthimhi ca bhabyÈ nÈma, bahi nikkhantakÈlato 
paÔÔhÈya bh|tÈ. SaÑsedajÈ paÔhamacittakkhaÓe bhabyÈ, dutiyato paÔÔhÈya 
bh|tÈ. OpapÈtikÈ paÔhama-iriyÈpathe bhabyÈ, dutiyato paÔÔhÈya bh|tÈti 
veditabbÈ. Te sabbepi etassa puttÈti saÒÒÈya “pitÈ bh|tabhabyÈnan”ti Èha. 

 PathavÊgarahakÈti yathÈ tvaÑ etarahi “aniccÈ dukkhÈ anattÈ”ti pathaviÑ 
garahasi jigucchasi, evaÑ tepi pathavÊgarahakÈ ahesuÑ, na kevalaÑ 
tvaÑyevÈti dÊpeti. ŒpagarahakÈti-ÈdÊsupi eseva nayo. HÊne kÈye patiÔÔhitÈti 
cat|su apÈyesu nibbattÈ. PathavÊpasaÑsakÈti yathÈ tvaÑ garahasi, evaÑ 
agarahitvÈ “niccÈ dhuvÈ sassatÈ acchejjÈ abhejjÈ akkhayÈ”ti evaÑ 
pathavÊpasaÑsakÈ pathaviyÈ vaÓÓavÈdino ahesunti vadati. 
PathavÈbhinandinoti taÓhÈdiÔÔhivasena pathaviyÈ abhinandino. Sesesupi 
eseva nayo. PaÓÊte kÈye patiÔÔhitÈti brahmaloke nibbattÈ. TaÑ tÈhanti tena 
kÈraÓena taÑ ahaÑ. I~ghÈti codanatthe nipÈto. UpÈtivattitthoti atikkamittha. 
“UpÈtivattito”tipi pÈÔho, ayamevattho. DaÓÉena paÔippaÓÈmeyyÈti 
catuhatthena muggaradaÓÉena pothetvÈ palÈpeyya. NarakapapÈteti 
sataporise mahÈsobbhe. VirÈdheyyÈti hatthena gahaÓayutte vÈ pÈdena 
patiÔÔhÈnayutte vÈ ÔhÈne gahaÓapatiÔÔhÈnÈni kÈtuÑ na sakkuÓeyya. Nanu 
tvaÑ bhikkhu passasÊti bhikkhu nanu tvaÑ imaÑ brahmaparisaÑ 
sannipatitaÑ obhÈsamÈnaÑ virocamÈnaÑ jotayamÈnaÑ passasÊti brahmuno 
ovÈde 
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ÔhitÈnaÑ iddhÈnubhÈvaÑ dasseti. Iti kho maÑ bhikkhave mÈro pÈpimÈ 
brahmaparisaÑ upanesÊti bhikkhave mÈro pÈpimÈ nanu tvaÑ bhikkhu 
passasi brahmaparisaÑ1 yasena ca siriyÈ ca obhÈsamÈnaÑ virocamÈnaÑ 
jotayamÈnaÑ, yadi tvampi mahÈbrahmuno vacanaÑ anatikkamitvÈ yadeva 
te brahmÈ vadati, taÑ kareyyÈsi, tvampi evamevaÑ yasena ca siriyÈ ca 
viroceyyÈsÊti evaÑ vadanto maÑ brahmaparisaÑ upanesi upasaÑhari. MÈ 
tvaÑ maÒÒitthoti mÈ tvaÑ maÒÒi. MÈro tvamasi pÈpimÈti pÈpima tvaÑ 
mahÈjanassa mÈraÓato mÈro nÈma, pÈpakaÑ lÈmakaÑ mahÈjanassa ayasaÑ 
karaÓato pÈpimÈ nÈmÈti jÈnÈmi. 
 
 503. KasiÓaÑ Èyunti sakalaÑ ÈyuÑ. Te kho evaÑ jÈneyy|nti te evaÑ 
mahantena tapokammena samannÈgatÈ, tvaÑ pana purimadivase jÈto, kiÑ 
jÈnissasi, yassa te ajjÈpi mukhe khÊragandho vÈyatÊti ghaÔÔento vadati. 
PathaviÑ ajjhosissasÊti pathaviÑ ajjhosÈya gilitvÈ pariniÔÔhapetvÈ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhÊhi gaÓhissasi. OpasÈyiko me bhavissasÊti mayhaÑ 
samÊpasayo bhavissasi, maÑ gacchantaÑ anugacchissasi, ÔhitaÑ 
upatiÔÔhissasi, nisinnaÑ upanisÊdissasi, nipannaÑ upanipajjissasÊti attho. 
VatthusÈyikoti mama vatthusmiÑ sayanako. YathÈkÈmakaraÓÊyo 
bÈhiteyyÈti mayÈ attano ruciyÈ yaÑ icchÈmi, taÑ kattabbo, bÈhitvÈ ca pana 
jajjharikÈgumbatopi nÊcataro lakuÓÉakataro kÈtabbo bhavissasÊti attho. 

 IminÈ esa BhagavantaÑ upalÈpeti vÈ apasÈdeti vÈ. UpalÈpeti nÈma sace 
kho tvaÑ bhikkhu taÓhÈdÊhi pathaviÑ ajjhosissasi, opasÈyiko me bhavissasi, 
mayi gacchante gamissasi, tiÔÔhante Ôhassasi, nisinne nisÊdissasi, nipanne 
nipajjissasi, ahaÑ taÑ sesajanaÑ paÔibÈhitvÈ vissÈsikaÑ abbhantarikaÑ 
karissÈmÊti evaÑ tÈva upalÈpeti nÈma. Sesapadehi pana apasÈdeti nÈma. 
AyaÒhettha adhippÈyo–sace tvaÑ pathaviÑ ajjhosissasi, vatthusÈyiko me 
bhavissasi, mama gamanÈdÊni ÈgametvÈ gamissasi vÈ Ôhassasi vÈ nisÊdissasi 
vÈ nipajjissasi vÈ, mama vatthusmiÑ mayhaÑ ÈrakkhaÑ gaÓhissasi, ahaÑ 
pana taÑ yathÈkÈmaÑ karissÈmi 
______________________________________________________________ 
 1. BrahmiÑ parisaÑ (SÊ) 
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bÈhitvÈ ca jajjharikÈgumbatopi lakuÓÉakataranti evaÑ apasÈdeti nÈma. 
AyaÑ pana brahmÈ mÈnanissito, tasmÈ idha apasÈdanÈva adhippetÈ. 
ŒpÈdÊsupi eseva nayo. 

 Apica te ahaÑ brahmeti idÈni BhagavÈ “ayaÑ brahmÈ mÈnanissito 
‘ahaÑ jÈnÈmÊ’ti maÒÒati, attano yasena sammatto sarÊraÑ phusitumpi 
samatthaÑ kiÒci na passati, thokaÑ niggahetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ imaÑ 
desanaÑ Èrabhi. Tattha gatiÒca pajÈnÈmÊti nipphattiÒca pajÈnÈmi. JutiÒcÈti 
ÈnubhÈvaÒca pajÈnÈmi. EvaÑ mahesakkhoti evaÑ mahÈyaso mahÈparivÈro. 

 YÈvatÈ candimas|riyÈ pariharantÊti yattake ÔhÈne candimas|riyÈ 
vicaranti. DisÈ bhanti virocanÈti disÈsu virocamÈnÈ obhÈsanti, disÈ vÈ tehi 
virocamÈnÈ obhÈsanti. TÈva sahassadhÈ lokoti tattakena pamÈÓena 
sahassadhÈ loko, iminÈ cakkavÈÄena saddhiÑ cakkavÈÄasahassanti attho. 
Ettha te vattate vasoti ettha cakkavÈÄasahasse tuyhaÑ vaso vattati. 
ParoparaÒca jÈnÈsÊti ettha cakkavÈÄasahasse paropare uccanÊce hÊnappaÓÊte 
satte jÈnÈsi. Atho rÈgavirÈginanti na kevalaÑ “ayaÑ iddho ayaÑ 
pakatimanusso”ti paroparaÑ, “ayaÑ pana sarÈgo ayaÑ vÊtarÈgo”ti evaÑ 
rÈgavirÈginampi janaÑ jÈnÈsi. ItthaÑbhÈvaÒÒathÈbhÈvanti itthaÑbhÈvoti 
idaÑ cakkavÈÄaÑ. AÒÒathÈbhÈvoti ito sesaÑ ek|nasahassaÑ. SattÈnaÑ 
ÈgatiÑ gatinti ettha cakkavÈÄasahasse paÔisandhivasena sattÈnaÑ ÈgatiÑ, 
cutivasena gatiÑ ca jÈnÈsi. TuyhaÑ pana atimahantohamasmÊti saÒÒÈ hoti, 
sahassibrahmÈ nÈma tvaÑ, aÒÒesaÑ pana tayÈ uttari dvisahassÈnaÑ 
tisahassÈnaÑ catusahassÈnaÑ paÒcasahassÈnaÑ dasasahassÈnaÑ 
satasahassÈnaÒca brahmÈnaÑ pamÈÓaÑ natthi, catuhatthÈya pilotikÈya 
paÔappamÈÓaÑ1 kÈtuÑ vÈyamanto viya mahantosmÊti saÒÒaÑ karosÊti 
niggaÓhÈti. 
 
 504. Idh|papannoti idha paÔhamajjhÈnabh|miyaÑ upapanno. Tena taÑ 
tvaÑ na jÈnÈsÊti tena kÈraÓena taÑ kÈyaÑ tvaÑ na jÈnÈsi. Neva te 
_______________________________________________________ 
 1. PariggahaÓaÑ (SÊ) 
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samasamoti jÈnitabbaÔÔhÈnaÑ patvÈpi tayÈ samasamo na homi. AbhiÒÒÈyÈti 
aÒÒÈya1. Kuto nÊceyyanti tayÈ nÊcatarabhÈvo pana mayhaÑ kuto. 

 HeÔÔh|papattiko kiresa brahmÈ anuppanne BuddhuppÈde isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ samÈpattiyo nibbattetvÈ 
aparihÊnajjhÈno kÈlaÑ katvÈ catutthajjhÈnabh|miyaÑ 
Vehapphalabrahmaloke paÒcakappasatikaÑ ÈyuÑ gahetvÈ nibbatti. Tattha 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ heÔÔh|papattikaÑ katvÈ tatiyajjhÈnaÑ paÓÊtaÑ bhÈvetvÈ 
SubhakiÓhabrahmaloke catusaÔÔhikappaÑ ÈyuÑ gahetvÈ nibbatti. Tattha 
dutiyajjhÈnaÑ bhÈvetvÈ Œbhassaresu aÔÔhakappaÑ ÈyuÑ gahetvÈ nibbatti. 
Tattha paÔhamajjhÈnaÑ bhÈvetvÈ paÔhamajjhÈnabh|miyaÑ kappÈyuko hutvÈ 
nibbatti, so paÔhamakÈle attanÈ katakammaÒca nibbattaÔÔhÈnaÒca aÒÒÈsi, 
kÈle pana gacchante ubhayaÑ pamussitvÈ sassatadiÔÔhiÑ uppÈdesi. Tena 
naÑ BhagavÈ “tena taÑ tvaÑ na jÈnÈsi -pa- kuto nÊceyyan”ti Èha. 

 Atha brahmÈ cintesi “samaÓo Gotamo mayhaÑ ÈyuÒca 
nibbattaÔÔhÈnaÒca pubbekatakammaÒca jÈnÈti, handa naÑ pubbe 
katakammaÑ pucchÈmÊ”ti SatthÈraÑ attano pubbekatakammaÑ pucchi. 
SatthÈ kathesi. 

 Pubbe kiresa kulaghare nibbattitvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ 
“jÈtijarÈbyÈdhimaraÓassa antaÑ karissÈmÊ”ti nikkhamma isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ samÈpattiyo nibbattetvÈ abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnalÈbhÊ hutvÈ 
Ga~gÈtÊre paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ jhÈnaratiyÈ vÊtinÈmeti. TadÈ ca kÈlena kÈlaÑ 
satthavÈhÈ paÒcahi sakaÔasatehi marukantÈraÑ paÔipajjanti. MarukantÈre 
pana divÈ na sakkÈ gantuÑ, rattiÑ gamanaÑ hoti. Atha purimasakaÔassa 
aggayuge yuttabalibaddÈ gacchantÈ nivattitvÈ ÈgatamaggÈbhimukhÈva 
ahesuÑ. ItarasakaÔÈni2 tatheva nivattitvÈ3 aruÓe uggate nivattitabhÈvaÑ 
jÈniÑsu. TesaÒca tadÈ kantÈraÑ atikkamanadivaso ahosi. SabbaÑ 
dÈrudakaÑ parikkhÊÓaÑ, tasmÈ “natthi dÈni amhÈkaÑ jÊvitan”ti cintetvÈ 
goÓe cakkesu bandhitvÈ manussÈ sakaÔapacchÈyÈyaÑ pavisitvÈ 
______________________________________________________________ 
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nipajjiÑsu. TÈpasopi kÈlasseva paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ paÓÓasÈladvÈre 
nisinno Ga~gaÑ olokayamÈno addasa Ga~gaÑ mahatÈ udakoghena 
vuyhamÈnaÑ pavattitamaÓikkhandhaÑ viya ÈgacchantiÑ. DisvÈ cintesi 
“atthi nu kho imasmiÑ loke evar|passa madhurodakassa alÈbhena 
kilissamÈnÈ sattÈ”ti. So evaÑ Èvajjanto marukantÈre taÑ satthaÑ disvÈ “ime 
sattÈ mÈ nassant|”ti “ito mahÈ udakakkhandho chijjitvÈ marukantÈre 
SatthÈbhimukho gacchat|”ti abhiÒÒÈcittena adhiÔÔhÈsi. SahacittuppÈdena 
mÈtikÈruÄhaÑ viya udakaÑ tattha agamÈsi. ManussÈ udakasaddena vuÔÔhÈya 
udakaÑ disvÈ hatthatuÔÔhÈ nhÈyitvÈ pivitvÈ goÓepi pÈyetvÈ sotthinÈ 
icchitaÔÔhÈnaÑ agamaÑsu. SatthÈ taÑ brahmuno pubbakammaÑ dassento– 

    “YaÑ tvaÑ apÈyesi bah| manusse, 
    PipÈsite ghammani samparete. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmÊ”ti1– 

 ImaÑ gÈthamÈha. 

 AparasmiÑ samaye tÈpaso Ga~gÈtÊre paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ ÈraÒÒakaÑ 
gÈmaÑ nissÈya vasati. Tena ca samayena corÈ taÑ gÈmaÑ paharitvÈ 
hatthasÈraÑ gahetvÈ gÈviyo ca karamare ca gahetvÈ gacchanti. GÈvopi 
sunakhÈpi manussÈpi mahÈviravaÑ viravanti. TÈpaso taÑ saddaÑ sutvÈ 
“kiÑ nu kho etan”ti Èvajjanto “manussÈnaÑ bhayaÑ uppannan”ti ÒatvÈ 
“mayi passante ime sattÈ mÈ nassant|”ti abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ 
samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya abhiÒÒÈcittena corÈnaÑ paÔipathe catura~ginisenaÑ 
mÈpesi kammasajjaÑ ÈgacchantiÑ, corÈdisvÈ 2“rÈjÈ”ti te maÒÒamÈnÈ2 
vilopaÑ chaÉÉetva pakkamiÑsu. TÈpaso “yaÑ yassa santakaÑ, taÑ tasseva 
hot|”ti adhiÔÔhÈsi, taÑ tatheva ahosi. MahÈjano sotthibhÈvaÑ pÈpuÓi. SatthÈ 
idampi tassa pubbakammaÑ dassento– 
______________________________________________________________ 
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    “YaÑ eÓik|lasmi janaÑ gahÊtaÑ, 
    AmocayÊ gayhaka nÊyamÈnaÑ. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmÊ”ti1– 

 ImaÑ gÈthamÈha. Ettha eÓik|lasminti Ga~gÈtÊre. 

 Puna ekasmiÑ samaye upariga~gÈvÈsikaÑ kulaÑ heÔÔhÈga~gÈvÈsikena 
kulena saddhiÑ mittasanthavaÑ katvÈ nÈvÈsa~ghÈÔaÑ bandhitvÈ bahuÑ 
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ ceva gandhamÈlÈdÊni ca ÈropetvÈ ga~gÈsotena 
Ègacchati. ManussÈ khÈdamÈnÈ bhuÒjamÈnÈ naccantÈ gÈyantÈ 
devavimÈnena gacchantÈ viya balavasomanassÈ ahesuÑ. Ga~geyyako nÈgo 
disvÈ kupito “ime mayi saÒÒampi na karonti, idÈni ne samuddameva 
pÈpessÈmÊ”ti mahantaÑ attabhÈvaÑ mÈpetvÈ udakaÑ dvidhÈ bhinditvÈ 
uÔÔhÈya phaÓaÑ katvÈ suss|kÈraÑ2 karonto aÔÔhÈsi. MahÈjano disvÈ bhÊto 
vissaramakÈsi. TÈpaso paÓÓasÈlÈya nisinno sutvÈ “ime gÈyantÈ naccantÈ 
somanassajÈtÈ Ègacchanti, idÈni pana bhayaravaÑ raviÑsu, kiÑ nu kho”ti 
Èvajjanto nÈgarÈjaÑ disvÈ “mayi passante ime sattÈ mÈ nassant|”ti 
abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ attabhÈvaÑ vijahitvÈ supaÓÓavaÓÓaÑ 
mÈpetvÈ nÈgarÈjassa dassesi. NÈgarÈjÈ bhÊto phaÓaÑ saÑharitvÈ udakaÑ 
paviÔÔho. MahÈjano sotthibhÈvaÑ pÈpuÓi. SatthÈ idampi tassa 
pubbakammaÑ dassento– 

    “Ga~gÈya sotasmiÑ gahÊtanÈvaÑ, 
    Luddena nÈgena manussakappÈ3. 
    Amocayittha balasÈ pasayha, 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ. 
    Suttappabuddhova anussarÈmÊ”ti1– 

 ImaÑ gÈthamÈha. 

 AparasmiÑ samaye esa isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Kesavo nÈma tÈpaso 
ahosi. Tena samayena amhÈkaÑ bodhisatto Kappo nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 164 piÔÔhe. 2. SusukÈraÑ (®ÊkÈ) 3. ManussakamyÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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mÈÓavo kesavassa baddhacaro antevÈsiko hutvÈ Ècariyassa kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ buddhisampanno atthacaro ahosi, kesavo taÑ vinÈ vattituÑ 
nÈsakkhi, taÑ nissÈyeva jÊvikaÑ kappesi. SatthÈ idampi tassa 
pubbakammaÑ dassento– 

    “Kappo ca te baddhacaro ahosi, 
    SambuddhimantaÑ vatinaÑ amaÒÒi. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmÊ”ti1– 

 ImaÑ gÈthamÈha. 

 EvaÑ brahmuno nÈnattabhÈvesu katakammaÑ SatthÈ pakÈsesi. Satthari 
kathenteyeva brahmÈ sallakkhesi, dÊpasahasse ujjalite r|pÈni viya 
sabbakammÈnissa pÈkaÔÈni ahesuÑ. So pasannacitto imaÑ gÈthamÈha– 

    “AddhÈ pajÈnÈsi mametamÈyuÑ, 
    AÒÒampi jÈnÈsi tathÈ hi Buddho. 
    TathÈ hi tÈyaÑ2 jalitÈnubhÈvo, 
    ObhÈsayaÑ tiÔÔhati brahmalokan”ti1. 

 Athassa BhagavÈ uttari asamasamataÑ pakÈsento pathaviÑ kho ahaÑ 
brahmeti-ÈdimÈha. Tattha pathaviyÈ pathavattena3 ananubh|tanti pathaviyÈ 
pathavisabhÈvena ananubh|taÑ appattaÑ. KiÑ pana tanti? NibbÈnaÑ. TaÑ 
hi sabbasmÈ sa~khatÈ nissaÔattÈ pathavisabhÈvena appattaÑ nÈma. 
TadabhiÒÒÈyÈti taÑ nibbÈnaÑ jÈnitvÈ sacchikatvÈ. PathaviÑ nÈpahosinti 
pathaviÑ taÓhÈdiÔÔhimÈnagÈhehi na gaÓhiÑ. ŒpÈdÊsupi eseva nayo. VitthÈro 
pana m|lapariyÈye vuttanayeneva veditabbo. 

 Sace kho te mÈrisa sabbassa sabbattenÈti idameva brahmÈ attano 
vÈditÈya sabbanti akkharaÑ niddisitvÈ akkhare dosaÑ gaÓhanto Èha. SatthÈ 
pana sakkÈyaÑ sandhÈya “sabban”ti vadati, brahmÈ sabbasabbaÑ sandhÈya. 
TvaÑ “sabban”ti vadasi, “sabbassa sabbattena ananubh|tan”ti vadasi, yadi 
sabbaÑ ananubh|taÑ4 natthi, athassa ananubh|taÑ atthi. MÈ heva te 
rittakameva 
_____________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 164 piÔÔhe. 2. TyÈyaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. PaÔhavittena (SÊ), paÔhavaÔÔhena (SyÈ), pathavaÔÔhena (Ka) 4. Anubh|taÑ (SÊ) 
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ahosi tucchakameva ahosÊti tuyhaÑ vacanaÑ rittakaÑ mÈ hotu, tucchakaÑ 
mÈ hot|ti SatthÈraÑ musÈvÈdena niggaÓhÈti. 

 SatthÈ pana etasmÈ brahmunÈ sataguÓena sahassaguÓena 
satasahassaguÓena vÈdÊtaro, tasmÈ ahaÑ sabbaÒca vakkhÈmi, ananubh|taÒca 
vakkhÈmi, suÓÈhi meti tassa vÈdamaddanatthaÑ kÈraÓaÑ Èharanto 
viÒÒÈÓanti-ÈdimÈha. Tattha viÒÒÈÓanti vijÈnitabbaÑ. Anidassananti 
cakkhuviÒÒÈÓassa ÈpÈthaÑ anupagamanato anidassanaÑ nÈma, 
padadvayenapi nibbÈnameva vuttaÑ. Anantanti tayidaÑ uppÈdavaya-
antarahitattÈ anantaÑ nÈma. Vuttampi hetaÑ– 

   “AntavantÈni bh|tÈni, asambh|taÑ anantakaÑ. 
    Bh|te antÈni1 dissanti, bh|te antÈ pakÈsitÈ”ti. 

 Sabbatopabhanti sabbaso pabhÈsampannaÑ. NibbÈnato hi aÒÒo 
dhammo sapabhataro vÈ jotivantataro vÈ parisuddhataro vÈ paÓÉarataro vÈ 
natthi, sabbato vÈ tathÈ pabh|tameva, na katthaci natthÊti sabbatopabhaÑ. 
PuratthimadisÈdÊsu hi asukadisÈya nÈma nibbÈnaÑ natthÊti na vattabbaÑ. 
Atha vÈ pabhanti titthassa nÈmaÑ, sabbato pabhamassÈti sabbatopabhaÑ. 
NibbÈnassa kira yathÈ mahÈsamuddassa yato yato otaritukÈmÈ honti, taÑ 
tadeva titthaÑ, atitthaÑ nÈma natthi, evamevaÑ aÔÔhatiÑsÈya 
kammaÔÔhÈnesu yena yena mukhena nibbÈnaÑ otaritukÈmÈ honti, taÑ 
tadeva titthaÑ. NibbÈnassa atitthaÑ nÈma kammaÔÔhÈnaÑ natthi. Tena 
vuttaÑ sabbatopabhanti. TaÑ pathaviyÈ pathavattenÈti taÑ nibbÈnaÑ 
pathaviyÈ pathavÊsabhÈvena tato paresaÑ ÈpÈdÊnaÑ ÈpÈdisabhÈvena ca 
ananubh|taÑ. Iti yaÑ tumhÈdisÈnaÑ visayabh|taÑ 
sabbatebh|makadhammajÈtaÑ, tassa sabbattena taÑ viÒÒÈÓaÑ anidassanaÑ 
anantaÑ sabbatopabhaÑ ananubh|tanti vÈdaÑ patiÔÔhapesi. 

 Tato brahmÈ gahitagahitaÑ SatthÈrÈ vissajjÈpito kiÒci gahetabbaÑ 
adisvÈ laÄitakaÑ2 kÈtukÈmo handa carahi te mÈrisa antaradhÈyÈmÊti Èha. 
Tattha antaradhÈyÈmÊti adissamÈnakapÈÔihÈriyaÑ karomÊti Èha. Sace 
visahasÊti yadi sakkosi mayhaÑ antaradhÈyituÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Abh|te antÈ na (SÊ) 2. LaddhigataÑ (SyÈ), nÊlikataÑ (Ka) 
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antaradhÈyasi, pÈÔihÈriyaÑ karohÊti. Nevassu me sakkoti antaradhÈyitunti 
mayhaÑ antaradhÈyituÑ neva sakkoti. KiÑ panesa kÈtukÈmo ahosÊti. 
M|lapaÔisandhiÑ gantukÈmo ahosi. BrahmÈnaÑ hi m|lapaÔisandhika-
attabhÈvo sukhumo, aÒÒesaÑ anÈpÈtho, abhisa~khatakÈyeneva tiÔÔhanti. 
SatthÈ tassa m|lapaÔisandhiÑ gantuÑ na adÈsi. M|lapaÔisandhiÑ vÈ 
agantvÈpi yena tamena attÈnaÑ antaradhÈpetvÈ adissamÈnako bhaveyya, 
SatthÈ taÑ tamaÑ vinodesi, tasmÈ antaradhÈyituÑ nÈsakkhi. So asakkonto 
vimÈne nilÊyati, kapparukkhe nilÊyati, ukkuÔiko nisÊdati. BrahmagaÓo 
keÄimakÈsi “esa kho Bako brahmÈ vimÈne nilÊyati, kapparukkhe nilÊyati, 
ukkuÔiko nisÊdati, brahme tvaÑ antarahitomhÊ”ti saÒÒaÑ uppÈdesi nÈmÈti. 
So brahmagaÓena uppaÓÉito ma~ku ahosi. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhaveti bhikkhave etena brahmunÈ “handa carahi 
te mÈrisa antaradhÈyÈmÊ”ti evaÑ vutte taÑ antaradhÈyituÑ asakkontaÑ 
disvÈ ahaÑ etadavocaÑ. ImaÑ gÈthamabhÈsinti kasmÈ BhagavÈ 
gÈthamabhÈsÊti? SamaÓassa Gotamassa imasmiÑ ÔhÈne atthibhÈvo vÈ 
natthibhÈvo vÈ kathaÑ sakkÈ jÈnitunti evaÑ brahmagaÓassa vacanokÈso mÈ 
hot|ti antarahitova gÈthamabhÈsi. 

 Tattha bhavevÈhaÑ bhayaÑ disvÈti ahaÑ bhave bhayaÑ disvÈyeva. 
BhavaÒca vibhavesinanti imaÒca kÈmabhavÈditividhampi sattabhavaÑ 
vibhavesinaÑ vibhavaÑ gavesamÈnaÑ pariyesamÈnampi punappunaÑ 
bhaveyeva disvÈ. BhavaÑ nÈbhivadinti taÓhÈdiÔÔhivasena kiÒci bhavaÑ na 
abhivadiÑ, na gavesinti attho. NandiÒca na upÈdiyinti bhavataÓhaÑ na 
upagaÒchiÑ, na aggahesinti attho. Iti cattÈri saccÈni pakÈsento SatthÈ 
dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne desanÈnusÈrena vipassanÈgabbhaÑ 
gÈhÈpetvÈ dasamattÈni brahmasahassÈni maggaphalÈmatapÈnaÑ piviÑsu. 

 AcchariyabbhutacittajÈtÈti acchariyajÈtÈ abbhutajÈtÈ tuÔÔhijÈtÈ ca 
ahesuÑ. Sam|laÑ bhavaÑ udabbahÊti BodhimaÓÉe attano tÈya tÈya 
desanÈya aÒÒesampi bah|naÑ devamanussÈnaÑ sam|lakaÑ bhavaÑ 
udabbahi, uddhari uppÈÔesÊti attho. 
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 505. TasmiÑ pana samaye mÈro pÈpimÈ kodhÈbhibh|to hutvÈ “mayi 
vicaranteyeva samaÓena Gotamena dhammakathaÑ kathetvÈ dasamattÈni 
brahmasahassÈni mama vasaÑ ativattitÈnÊ”ti kodhÈbhibh|tatÈya 
aÒÒatarassabrahmapÈrisajjassa sarÊre adhimucci, taÑ dassetuÑ atha kho 
bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha sace tvaÑ evaÑ anubuddhoti sace tvaÑ evaÑ 
attanÈva cattÈri saccÈni anubuddho. MÈ sÈvake upanesÊti gihisÈvake vÈ 
pabbajitasÈvake vÈ taÑ dhammaÑ mÈ upanayasi. HÊne kÈye patiÔÔhitÈti 
cat|su apÈyesu patiÔÔhitÈ. PaÓÊte kÈye patiÔÔhitÈti brahmaloke patiÔÔhitÈ. 
IdaÑ ke sandhÈya vadati? BÈhirapabbajjaÑ pabbajite tÈpasaparibbÈjake. 
Anuppanne hi BuddhuppÈde kulaputtÈ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ kassaci 
kiÒci avicÈretvÈ1 ekacarÈ hutvÈ samÈpattiyo nibbattetvÈ brahmaloke 
uppajjiÑsu, te sandhÈya evamÈha. AnakkhÈtaÑ kusalaÒhi mÈrisÈti paresaÑ 
anakkhÈtaÑ anovadanaÑ dhammakathÈya akathanaÑ kusalaÑ etaÑ seyyo. 
MÈ paraÑ ovadÈhÊti kÈlena manussalokaÑ, kÈlena devalokaÑ, kÈlena 
brahmalokaÑ, kÈlena nÈgalokaÑ ÈhiÓÉanto mÈ vicari, ekasmiÑ ÔhÈne 
nisinno jhÈnamaggaphalasukhena vÊtinÈmehÊti. AnÈlapanatÈyÈti 
anullapanatÈya. Brahmuno ca abhinimantanatÈyÈti Bakabrahmuno ca idaÒhi 
mÈrisa niccanti-ÈdinÈ nayena saha kÈyakena brahmaÔÔhÈnena 
nimantanavacanena. TasmÈti tena kÈraÓena. Imassa veyyÈkaraÓassa 
brahmanimantanikaÑtveva adhivacanaÑ sa~khÈ samaÒÒÈ paÒÒatti jÈtÈ. 
SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

BrahmanimantanikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. MÈratajjanÊyasuttavaÓÓanÈ 

 506. EvaÑ me sutanti MÈratajjanÊyasuttaÑ. Tattha 
koÔÔhamanupaviÔÔhoti kucchiÑ pavisitvÈ antÈnaÑ anto anupaviÔÔho, 
pakkÈsayaÔÔhÈne nisinno. Garugaro2 viyÈti garukagaruko viya thaddho 
pÈsÈÓapuÒjasadiso. 
______________________________________________________________ 
 1. AvitaritvÈ (Ka) 2. Garugaru (SÊ) 
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MÈsÈcitaÑ maÒÒeti mÈsabhattaÑ bhuttassa kucchi viya 
mÈsap|ritapasibbako viya tintamÈso viya cÈti attho. VihÈraÑ pavisitvÈti 
sace ÈhÈradosena esa garubhÈvo, abbhokÈse ca~kamituÑ na sappÈyanti 
ca~kamÈ orohitvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ pakatipaÒÒatte Èsane nisÊdi. 
PaccattaÑ yoniso manasÈkÈsÊti “kiÑ nu kho etan”ti ÈvajjamÈno attanoyeva 
upÈyena manasi akÈsi. Sace pana thero attano sÊlaÑ ÈvajjetvÈ “yaÑ hiyyo vÈ 
pare vÈ parasuve1 vÈ paribhuttaÑ avipakkamatthi, aÒÒo vÈ koci 
visabhÈgadoso, sabbaÑ jÊratu2 phÈsukaÑ hot|”ti hatthena kucchiÑ 
parÈmasissa, mÈro pÈpimÈ vilÊyitvÈ agamissa. Thero pana tathÈ akatvÈ 
yoniso manasi akÈsi. MÈ TathÈgataÑ vihesesÊti yathÈ hi puttesu vihesitesu 
mÈtÈpitaro vihesitÈva honti, saddhivihÈrika-antevÈsikesu vihesitesu 
ÈcariyupajjhÈyÈ vihesitÈva, janapade vihesite rÈjÈ vihesitova hoti, evaÑ 
TathÈgatasÈvake vihesite TathÈgato vihesitova hoti. TenÈha “mÈ TathÈgataÑ 
vihesesÊ”ti. 

 PaccaggaÄe aÔÔhÈsÊti pati-aggaÄeva aÔÔhÈsi. AggaÄaÑ vuccati kavÈÔaÑ, 
mukhena3 uggantvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ bahipaÓÓasÈlÈya kavÈÔaÑ 
nissÈya aÔÔhÈsÊti attho. 
 
 507. Bh|tapubbÈhaÑ pÈpimÈti kasmÈ idaÑ desanaÑ Èrabhi? Thero kira 
cintesi “ÈkÈsaÔÔhakadevatÈnaÑ tÈva manussagandho yojanasate ÔhitÈnaÑ 
ÈbÈdhaÑ karoti. VuttaÒhetaÑ ‘yojanasataÑ kho rÈjaÒÒa manussagandho 
deve ubbÈdhatÊ’ti4. AyaÑ pana mÈro nÈgariko paricokkho5 mahesakkho 
ÈnubhÈvasampanno devarÈjÈ samano mama kucchiyaÑ pavisitvÈ antÈnaÑ 
anto pakkÈsayokÈse nisinno ativiya paduÔÔho bhavissati. Evar|paÑ nÈma 
jegucchaÑ paÔik|laÑ okÈsaÑ pavisitvÈ nisÊdituÑ sakkontassa kimaÒÒaÑ 
akaraÓÊyaÑ bhavissati, kiÑ aÒÒaÑ lajjissati, tvaÑ mama ÒÈtikoti pana vutte 
mudubhÈvaÑ anÈpajjamÈno nÈma natthi, 
______________________________________________________________ 
 1. Paratare (SyÈ), parapare (Ka) 2. Jiyatu (Ka) 3. Mukhe (SyÈ) 
 4. DÊ 2. 260 piÔÔhe. 5. Parimokkho (SÊ) 
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handassa ÒÈtikoÔiÑ paÔivijjhitvÈ mudukeneva naÑ upÈyena vissajjessÈmÊ”ti 
cintetvÈ imaÑ desanamÈrabhi. 

 So me tvaÑ bhÈgineyyo hosÊti so tvaÑ tasmiÑ kÈle mayhaÑ 
bhÈgineyyo hosi. IdaÑ paveÓivasena vuttaÑ. DevalokasmiÑ pana mÈrassa 
pitu vaÑso pitÈmahassa vaÑso rajjaÑ karonto nÈma natthi, puÒÒavasena 
devaloke devarÈjÈ hutvÈ nibbatto, yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ cavati, aÒÒo eko 
attanÈ katena kammena tasmiÑ ÔhÈne adhipati hutvÈ nibbattati, iti ayaÑ 
mÈropi tadÈ tato cavitvÈ puna kusalaÑ katvÈ imasmiÑ kÈle tasmiÑ 
adhipatiÔÔhÈne nibbattoti veditabbo. 

 Vidhuroti vigatadhuro, aÒÒehi saddhiÑ asadisoti attho. AppakasirenÈti 
appadukkhena. PasupÈlakÈti ajeÄakapÈlakÈ. PathÈvinoti maggapaÔipannÈ. 
KÈye upacinitvÈti samantato citakaÑ bandhitvÈ. AggiÑ datvÈ pakkamiÑs|ti 
ettakena sarÊraÑ pariyÈdÈnaÑ gamissatÊti citakassa pamÈÓaÑ sallakkhetvÈ 
cat|su disÈsu aggiÑ datvÈ pakkamiÑsu. Citako padÊpasikhÈ viya pajjali, 
therassa udakaleÓaÑ pavisitvÈ nisinnakÈlo viya ahosi. CÊvarÈni 
papphoÔetvÈti samÈpattito vuÔÔhÈya vigatadh|me kiÑsukavaÓÓe a~gÈre 
maddamÈno cÊvarÈni vidhunitvÈ. SarÊre panassa usumamattampi nÈhosi, 
cÊvaresu aÑsumattampi najjhÈyi, samÈpattiphalaÑ nÈmetaÑ. 
 
 508. AkkosathÈti dasahi akkosavatth|hi akkosatha. ParibhÈsathÈti 
vÈcÈya paribhÈsatha. RosethÈti ghaÔÔetha. VihesethÈti dukkhÈpetha. 
SabbametaÑ vÈcÈya ghaÔÔanasseva adhivacanaÑ. YathÈ taÑ d|sÊ mÈroti 
yathÈ etesaÑ d|sÊ mÈro. Labhetha otÈranti labhetha chiddaÑ, kilesuppattiyÈ 
ÈrammaÓaÑ paccayaÑ labheyyÈti attho. MuÓÉakÈti-ÈdÊsu muÓÉe muÓÉÈti 
samaÓe ca samaÓÈti vattuÑ vaÔÔeyya, ime pana hÊÄentÈ muÓÉakÈ samaÓakÈti 
ÈhaÑsu. IbbhÈti gahapatikÈ. KiÓhÈti kaÓhÈ1, kÈÄakÈti attho. 
BandhupÈdÈpaccÈti ettha bandh|ti brahmÈ adhippeto. TaÒhi brÈhmaÓÈ 
pitÈmahoti voharanti. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓhÈti kaÓhÈ (Ka) 
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PÈdÈnaÑ apaccÈ pÈdÈpaccÈ, brahmuno piÔÔhipÈdato jÈtÈti adhippÈyo. TesaÑ 
kira ayaÑ laddhi “brÈhmaÓÈ brahmuno mukhato nikkhantÈ, khattiyÈ urato, 
vessÈ nÈbhito, suddÈ jÈÓuto, samaÓÈ piÔÔhipÈdato”ti. 

 JhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈti jhÈyino mayaÑ jhÈyino mayanti. 
MadhurakajÈtÈti ÈlasiyajÈtÈ. JhÈyantÊti cintayanti. PajjhÈyantÊti-ÈdÊni 
upasaggavasena vaÉÉhitÈni. M|sikaÑ maggayamÈnoti sÈyaÑ gocaratthÈya 
susirarukkhato nikkhantaÑ rukkhasÈkhÈya m|sikaÑ pariyesanto. So kira 
upasant|pasanto viya niccalova tiÔÔhati, sampattakÈle m|sikaÑ sahasÈ 
gaÓhÈti. Kotth|ti si~gÈlo, soÓotipi1 vadanti. Sandhisamalasa~kaÔireti 
sandhimhi ca samale ca sa~kaÔire ca. Tattha sandhi nÈma gharasandhi. 
Samalo nÈma g|thaniddhamanapanÈÄi. Sa~kaÔiraÑ nÈma sa~kÈraÔÔhÈnaÑ. 
Vahacchinnoti kantÈrato nikkhanto chinnavaho. Sandhisamalasa~kaÔireti 
sandhimhi vÈ samale vÈ sa~kaÔire vÈ. Sopi hi baddhagatto2 viya niccalo 
jhÈyati. 

 NirayaÑ upapajjantÊti sace mÈro manussÈnaÑ sarÊre adhimuccitvÈ 
evaÑ kareyya, manussÈnaÑ akusalaÑ na bhaveyya, mÈrasseva bhaveyya. 
SarÊre pana anadhimuccitvÈ visabhÈgavatthuÑ vippaÔisÈrÈrammaÓaÑ 
dasseti, tadÈ kira so bhikkh| khippaÑ gahetvÈ macche ajjhottharante viya, 
jÈlaÑ gahetvÈ macche gaÓhante viya, lepayaÔÔhiÑ oÉÉetvÈ sakuÓe bandhante 
viya, sunakhehi saddhiÑ araÒÒe migavaÑ carante viya, mÈtugÈme gahetvÈ 
ÈpÈnabh|miyaÑ nisinne viya, naccante viya, gÈyante viya, bhikkhunÊnaÑ 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu visabhÈgamanusse nisinne viya, Ôhite viya ca katvÈ 
dassesi. ManussÈ araÒÒagatÈpi vanagatÈpi vihÈragatÈpi 
vippaÔisÈrÈrammaÓaÑ passitvÈ ÈgantvÈ aÒÒesaÑ kathenti “samaÓÈ 
evar|paÑ assamaÓakaÑ ananucchavikaÑ karonti, etesaÑ dinne kuto 
kusalaÑ, mÈ etesaÑ kiÒci adatthÈ”ti. EvaÑ te manussÈ diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne 
sÊlavante akkosantÈ apuÒÒaÑ pasavitvÈ apÈyap|rakÈ ahesuÑ. Tena vuttaÑ 
“nirayaÑ upapajjantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Senotipi (SÊ, SyÈ) 2. Thaddhagatto (SÊ) 
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 509. AnvÈviÔÔhÈti ÈvaÔÔitÈ. PharitvÈ vihariÑs|ti na kevalaÑ pharitvÈ 
vihariÑsu. Kakusandhassa pana Bhagavato ovÈde ÔhatvÈ ime cattÈro 
brahmavihÈre nibbattetvÈ jhÈnapadaÔÔhÈnaÑ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahatte 
patiÔÔhahiÑsu. 
 
 510. ŒgatiÑ vÈ gatiÑ vÈti paÔisandhivasena ÈgamanaÔÔhÈnaÑ vÈ, 
cutivasena gamanaÔÔhÈnaÑ vÈ na jÈnÈmi. SiyÈ cittassa aÒÒathattanti 
somanassavasena aÒÒathattaÑ bhaveyya. SaggaÑ lokaÑ upapajjantÊti idhÈpi 
purimanayeneva attho veditabbo. YathÈ hi pubbe vippaÔisÈrakaraÑ 
ÈrammaÓaÑ dasseti, evamidhÈpi pasÈdakaraÑ. So kira tadÈ manussÈnaÑ 
dassanaÔÔhÈne bhikkh| ÈkÈse gacchante viya Ôhite viya palla~kena nisinne 
viya ÈkÈse c|cikammaÑ karonte viya potthakaÑ vÈcente viya ÈkÈse 
cÊvaraÑ pasÈretvÈ kÈyaÑ utuÑ gaÓhÈpente viya navapabbajite1 ÈkÈsena 
carante viya taruÓasÈmaÓere ÈkÈse ÔhatvÈ pupphÈni ocinante viya katvÈ 
dassesi. ManussÈ araÒÒagatÈpi vanagatÈpi vihÈragatÈpi pabbajitÈnaÑ taÑ 
paÔipattiÑ disvÈ ÈgantvÈ aÒÒesaÑ kathenti “bhikkh|su antamaso sÈmaÓerÈpi 
evaÑmahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, etesaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ nÈma hoti, 
etesaÑ detha sakkarothÈ”ti. Tato manussÈ bhikkhusaÑghaÑ cat|hi 
paccayehi sakkarontÈ bahuÑ puÒÒaÑ katvÈ saggapathap|rakÈ ahesuÑ. Tena 
vuttaÑ “saggaÑ lokaÑ upapajjantÊ”ti. 
 
 511. Etha tumhe bhikkhave asubhÈnupassino kÈye viharathÈti BhagavÈ 
sakalajambudÊpaÑ ÈhiÓÉanto antamaso dvinnampi tiÓÓampi bhikkh|naÑ 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ– 

“AsubhasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ 
viharato methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ patilÊyati patikuÔati 
pativattati na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. 

ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno cetasÈ 
bahulaÑ viharato rasataÓhÈya cittaÑ patilÊyati 

______________________________________________________________ 
 1. VuÉÉhapabbajite (SÊ, SyÈ) 
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patikuÔati pativattati na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ 
saÓÔhÈti. 

Sabbaloke anabhiratisaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno cetasÈ 
bahulaÑ viharato lokacitresu cittaÑ patilÊyati patikuÔati vativattati na 
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. 

AniccasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ 
viharato lÈbhasakkÈrasiloke cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na 
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈtÊ”ti1 evaÑ ÈnisaÑsaÑ 
dassetvÈ– 

 Etha tumhe bhikkhave asubhÈnupassÊ kÈye viharatha, ÈhÈre 
paÔik|lasaÒÒino sabbaloke anabhiratisaÒÒino sabbasa~khÈresu 
aniccÈnupassinoti. ImÈni cattÈri kammaÔÔhÈnÈni kathesi. Tepi bhikkh| imesu 
cat|su kammaÔÔhÈnesu kammaÑ karontÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ sabbÈsave 
khepetvÈ arahatte patiÔÔhahiÑsu, imÈnipi cattÈri kammaÔÔhÈnÈni rÈgasantÈni 
dosamohasantÈni rÈgapaÔighÈtÈni dosamohapaÔighÈtÈni cÈti. 
 
 512. SakkharaÑ gahetvÈti antomuÔÔhiyaÑ tiÔÔhanapamÈÓaÑ pÈsÈÓaÑ 
gahetvÈ. AyaÒhi brÈhmaÓagahapatikehi bhikkh| akkosÈpetvÈpi, 
brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ vasena bhikkhusaÑghassa lÈbhasakkÈraÑ 
uppÈdÈpetvÈpi otÈraÑ alabhanto idÈni sahatthÈ upakkamitukÈmo 
aÒÒatarassa kumÈrassa sarÊre adhimuccitvÈ evar|paÑ pÈsÈÓaÑ aggahesi. 
TaÑ sandhÈya vuttaÑ “sakkharaÑ gahetvÈ”ti. 

 SÊsaÑ vobhindÊti sÊsaÑ bhindi, mahÈcammaÑ chijjitvÈ2 maÑsaÑ 
dvedhÈ ahosi. SakkharÈ panassa sÊsakaÔÈhaÑ abhinditvÈ aÔÔhiÑ Èhacceva 
nivattÈ. NÈgÈpalokitaÑ apalokesÊti pahÈrasaddaÑ sutvÈ yathÈ nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 433, 434 piÔÔhesu. 2. ChinditvÈ (SÊ) 
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hatthinÈgo ito vÈ etto vÈ apaloketukÈmo gÊvaÑ aparivattetvÈ 
sakalasarÊreneva nivattitvÈ apaloketi, evaÑ sakalasarÊreneva nivattitvÈ 
apalokesi. YathÈ hi mahÈjanassa1 aÔÔhÊni koÔiyÈ koÔiÑ Èhacca ÔhitÈni, 
PaccekabuddhÈnaÑ a~kusalaggÈni, na evaÑ BuddhÈnaÑ. BuddhÈnaÑ pana 
sa~khalikÈni viya ekÈbaddhÈni hutvÈ ÔhitÈni, tasmÈ pacchato apalokanakÈle 
na sakkÈ hoti gÊvaÑ parivattetuÑ. YathÈ pana hatthinÈgo pacchÈbhÈgaÑ 
apaloketukÈmo sakalasarÊreneva parivattati, evaÑ parivattitabbaÑ hoti. 
TasmÈ BhagavÈ yantena parivattitÈ suvaÓÓapaÔimÈ viya sakalasarÊrena 
nivattitvÈ apalokesi, apaloketvÈ Ôhito pana “na vÈyaÑ d|sÊ mÈro 
mattamaÒÒÈsÊ”ti Èha. Tassattho, ayaÑ d|sÊ mÈro pÈpaÑ karonto neva 
pamÈÓaÑ aÒÒÈsi, pamÈÓÈtikkantaÑ akÈsÊti. 

 SahÈpalokanÈyÈti Kakusandhassa Bhagavato apalokaneneva saha 
ta~khaÓaÒÒeva. TamhÈ ca ÔhÈnÈ cavÊti tamhÈ ca devaÔÔhÈnÈ cuto, 
mahÈnirayaÑ upapannoti attho. CavamÈno hi na yattha katthaci Ôhito cavati, 
tasmÈ VasavattidevalokaÑ ÈgantvÈ cuto, “sahÈpalokanÈyÈ”ti ca vacanato na 
Bhagavato apalokitattÈ cutoti veditabbo, cutikÈladassanamattameva hetaÑ2. 
UÄÈre pana mahÈsÈvake viraddhattÈ3 kudÈriyÈ pahaÔaÑ viyassa Èyu4 
tattheva chijjitvÈ gatanti veditabbaÑ. Tayo nÈmadheyyÈ hontÊti tÊÓi nÈmÈni 
honti. ChaphassÈyatanikoti chasu phassÈyatanesu paÔi-ekkÈya vedanÈya 
paccayo. 

 Sa~kusamÈhatoti ayas|lehi samÈhato. Paccattavedaniyoti sayameva 
vedanÈjanako. Sa~kunÈ sa~ku hadaye samÈgaccheyyÈti ayas|lena saddhiÑ 
ayas|laÑ hadayamajjhe samÈgaccheyya. TasmiÑ kira niraye upapannÈnaÑ 
tigÈvuto attabhÈvo hoti, therassÈpi5 tÈdiso ahosi. Athassa hi nirayapÈlÈ 
tÈlakkhandhapamÈÓÈni ayas|lÈni ÈdittÈni sampajjalitÈni sajotibh|tÈni 
sayameva gahetvÈ punappunaÑ nivattamÈnÈ “iminÈ te ÔhÈnena cintetvÈ 
pÈpaÑ katan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. PakabhimahÈjanassa (Ka) 2. Hoti (Ka) 3. ViruddhattÈ (Ka) 
 4. Viyassa mÈrassa Èyu (SyÈ) 5. MÈrassÈpi (SyÈ) 
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p|vadoÓiyaÑ p|vaÑ koÔÔento viya hadayamajjhaÑ koÔÔetvÈ paÓÓÈsa janÈ 
pÈdÈbhimukhÈ paÓÓÈsa janÈ sÊsÈbhimukhÈ koÔÔetvÈ gacchanti, evaÑ 
gacchantÈ paÒcahi vassasatehi ubho ante patvÈ puna nivattamÈnÈ paÒcahi 
vassasatehi hadayamajjhaÑ Ègacchanti. TaÑ sandhÈya evaÑ vuttaÑ. 

 VuÔÔhÈnimanti vipÈkavuÔÔhÈnavedanaÑ. SÈ kira mahÈniraye vedanÈto 
dukkhatarÈ hoti, yathÈ hi sinehapÈnasattÈhato parihÈrasattÈhaÑ1 
dukkhataraÑ, evaÑ mahÈnirayadukkhato ussade vipÈkavuÔÔhÈnavedanÈ 
dukkhatarÈti vadanti. SeyyathÈpi macchassÈti purisasÊsaÒhi vaÔÔaÑ hoti, 
s|lena paharantassa pahÈro ÔhÈnaÑ na labhati parigalati, macchasÊsaÑ 
ÈyataÑ puthulaÑ, pahÈro ÔhÈnaÑ labhati, avirajjhitvÈ kammakÈraÓÈ sukarÈ 
hoti, tasmÈ evar|paÑ sÊsaÑ hoti. 
 
 513. VidhuraÑ sÈvakamÈsajjÈti vidhuraÑ sÈvakaÑ ghaÔÔayitvÈ. 
PaccattavedanÈti sayameva pÈÔi-ekkavedanÈjanakÈ. ¢diso nirayo ÈsÊti 
imasmiÑ ÔhÈne nirayo Devad|tasuttena dÊpetabbo. KaÓha dukkhaÑ 
nigacchasÊti kÈÄaka mÈra dukkhaÑ vindissasi. Majjhe sarassÈti 
mahÈsamuddassa majjhe udakaÑ vatthuÑ katvÈ nibbattavimÈnÈni 
kappaÔÔhitikÈni honti, tesaÑ veÄuriyassa viya vaÓÓo hoti, pabbatamatthake 
jalitanaÄaggikkhandho viya ca nesaÑ acciyo jotanti, pabhassarÈ 
pabhÈsampannÈ honti, tesu vimÈnesu nÊlabhedÈdivasena nÈnattavaÓÓÈ 
accharÈ naccanti. Yo etamabhijÈnÈtÊti yo etaÑ vimÈnavatthuÑ jÈnÈtÊti attho. 
Evamettha VimÈnapetavatthukeneva attho veditabbo. PÈda~guÔÔhena 
kampayÊti idaÑ PÈsÈdakampanasuttena dÊpetabbaÑ. Yo VejayantaÑ 
pÈsÈdanti idaÑ C|ÄataÓhÈsa~khayavimuttisuttena dÊpetabbaÑ. SakkaÑ so 
paripucchatÊti idampi teneva dÊpetabbaÑ. SudhammÈyÈbhito sabhanti 
sudhammasabhÈya samÊpe, ayaÑ pana brahmaloke SudhammasabhÈva, na 
TÈvatiÑsabhavane. SudhammasabhÈvirahito hi devaloko nÈma natthi. 

 Brahmaloke pabhassaranti brahmaloke 
MahÈmoggallÈnamahÈkassapÈdÊhi2 sÈvakehi saddhiÑ tassa tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PharitvÈ ÈhÈrasattÈhaÑ (Ka) 
 2. SÈriputtamahÈmoggallÈna... (SÊ, SyÈ) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
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nisinnassa Bhagavato obhÈsaÑ. EkasmiÒhi samaye BhagavÈ brahmaloke 
SudhammÈya devasabhÈya sannipatitvÈ “atthi nu kho koci samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ evaÑmahiddhiko, yo idha ÈgantuÑ sakkuÓeyyÈ”ti 
cintentasseva brahmagaÓassa cittamaÒÒÈya tattha gantvÈ brahmagaÓassa 
matthake nisinno tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ MahÈmoggallÈnÈdÊnaÑ 
ÈgamanaÑ cintesi. Tepi gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ 
paccekaÑ disÈsu nisÊdiÑsu, sakalabrahmaloko ekobhÈso ahosi. SatthÈ 
catusaccappakÈsanaÑ dhammaÑ desesi, desanÈpariyosÈne anekÈni 
brahmasahassÈni maggaphalesu patiÔÔhahiÑsu. TaÑ sandhÈyimÈ gÈthÈ vuttÈ, 
so panÈyamattho AÒÒatarabrahmasuttena1 dÊpetabbo. 

 Vimokkhena aphassayÊti jhÈnavimokkhena phusi. Vananti jambudÊpaÑ. 
PubbavidehÈnanti pubbavidehÈnaÑ ca dÊpaÑ. Ye ca bh|misayÈ narÈti 
bh|misayÈ narÈ nÈma aparagoyÈnakÈ2 ca uttarakurukÈ ca. Tepi sabbe 
phusÊti vuttaÑ hoti. AyaÑ pana attho Nandopanandadamanena dÊpetabbo. 
Vatthu Visuddhimagge iddhikathÈya vitthÈritaÑ. ApuÒÒaÑ pasavÊti 
apuÒÒaÑ paÔilabhi. ŒsaÑ mÈkÈsi bhikkh|s|ti bhikkh| vihesemÊti3 etaÑ 
ÈsaÑ mÈ akÈsi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 

MÈratajjanÊyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

PaÒcamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ. 
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 1. Bakabrahmasuttena (SÊ, SyÈ, Ka), Bahubrahmakasuttena (®ÊkÈ) 
 SaÑ 1. 146 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 2. AmaragoyÈnakÈ (SyÈ) 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkathaÑkathÊ 120 
AkÈmakÈnaÑ 76 
AkÈlavÈdÊ 231 
AkÈlena 6, 232 
AkukkukajÈtaÑ 180 
AkuppÈ cetovimutti 135 
AkuppÈ me vimutti 79 
AkusalÈ 168 
AkusalÈ imassa 
   lokassa 168 
Akkosanti 24, 128 
Akkosatha 314 
AggamakkhÈyati 121 
AggaÄÈ 22 
AggaÄaÑ 313 
AggaÄaÑ ÈkoÔesi 74 
AggaÑ 298 
A~gak|ÔaÑ 114 
A~gama~gÈnusÈrino 131 
AgÈriyaÑ 109 
A~gÈrakÈs|pamÈ 10 
A~gÈraÑ akkamitvÈ 299 
AggiÑ gavesanti 131 
AggiÑ datvÈ pakkamiÑsu 314 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
A~gesu 212 
AcavanadhammaÑ 302 
AcalacetiyaÔÔhÈnÈni 72 
AccantaniÔÔho 198 
AccantapariyosÈno 198 
AccantabrahmacÈrÊ 198 
AccantayogakkhemÊ 198 
AccÈdhÈya 217 
Acirapakkante 134 
Acchariyabbhutacitta- 
   jÈtÈ 204, 311 
AjajjitaÑ 191 
AjjhagamaÑ 79 
AjÈnaÑ apassaÑ 135 
Ajito 136 
AjjhattaÑ 117 
Ajjhattameva 193 
AjjhattaÑ paccattaÑ 126 
AjjhupekkhiÑsu kho 67 
AjjhupekkheyyÈma 67 
AjjhesanaÑ 84 
AjjhopannÈ 98 
AjjhosÈnaÑ 133 
AjjhosÈya tiÔÔhati 211 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÒjaliÑ paÓÈmetvÈ 175 
AÒÒadatthu 102, 302 
AÒÒatarasmiÑ vÈ 108 
AÒÒatarÈ devatÈ 30 
AÒÒathÈbhÈvo 305 
AÒÒe ghaÔÔessanti 67 
AÒÒehi ca abhiÒÒÈtehi 
   abhiÒÒÈtehi 149 
AÒÒaÑ satthÈraÑ  
    uddiseyyÈtha 209 
AÒÒaÑ phÈsuvihÈraÑ  
   uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ  
   vÈ na samanupassÈma 145 
AÔÔhiÑ katvÈ 300 
AÓÉakÈ 231 
AÓaÓo 84 
AÓÉupakaÑ 64 
AÓÓavo 15 
AÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ 8 
AtakkÈvacaro 80 
AttakÈmar|pÈ 139 
AttanÈ 110 
AttaniyaÑ vÈ 25 
AtibÈÄhaÑ kho ayaÑ 204 
AntarahitÈ tasmiÑ 127 
AtthavÈdÊ 111 
AtthavasaÑ 54 
AtthasaÒhitena 6 
AtthasaÑhitaÑ 112 
Attahetu vÈ parahetu vÈ 231 
AtivelaÑ 1 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AturitacÈrikÈ 56 
AtthaÑ na upaparikkhanti 13 
AtricchatÈ 45 
Atha khvÈssa notevettha 128 
Atha kho BhagavÈ 3, 10, 11 
Atha BhagavÈ anuppatto 74 
Atha bhikkhu soratoti 6 
Athenena 110 
Atho rÈgavirÈginaÑ 305 
AdayÈpanno 230 
AddasaÑsu 67 
AdassanaÑ gato 69 
AdhammacariyÈ 
   visamacariyÈ 229 
AdhammacÈrÊ visamacÈrÊ 234 
AndhamakÈsi mÈraÑ 68 
AddhÈnamaggapaÔipannaÑ 94 
AdhikaraÓampi karoti 2 
Adhigato 80 
Adhigama-appiccho 47 
AdhimattagilÈno 218 
Adhimuccati 129 
AdhivÈsetu 183 
AdhivÈsesi BhagavÈ 183 
AdhogamÈ vÈtÈ 131 
AnakkhÈtaÑ kusalaÒhi mÈrisa 312 
AnagÈriyaÑ 109 
AnacchariyÈ 81 
AnattamanavÈcaÑ 5 
AnattÈdhÊno 218 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnatthavÈdÊ 231 
AnatthasaÑhitaÑ 232 
AnantaÑ 310 
Ananuvijjo 23 
AnapadesaÑ 232 
Anabhibh|to 302 
Anabhiraddhi 24 
AnayabyasanaÑ ÈpajjiÑsu 167 
Anarahanto 102 
AnariyapariyesanÈ 75 
AnalasÈ 5 
Anala~karitvÈ 78 
AnavajjasukhaÑ 117 
AnavasesadohÊ ca 162, 166 
AnÈdÊnavadassÈvino 98 
AnÈlapanatÈya 312 
AnÈvilo 224 
AnÈhÈrÈ 131 
AniccatÈ 127 
Aniccadhammo 35 
AniccÈnupassÊ 199 
AniccucchÈdana -pa-  
   dhammassa 35 
AniccaÑ bhante 19 
AnidassanaÑ 310 
Anidassano 7 
AnidhÈnavati vÈcaÑ 232 
AnimisacetiyaÑ 89 
AnissaraÓapaÒÒÈ 98 
AnukampaÑ upÈdÈya 73, 185 
Anuca~kamante 224 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnuttaraÑ santivarapadaÑ 76 
Anunayo 133 
Anupakhajja 65 
AnupaÔÔhitakÈyasati 211 
Anuppatto 75 
AnuppadÈtÈ 111 
AnupaparikkhataÑ 13 
Anuppabandhehi 155 
AnupÈdÈparinibbÈnatthaÑ 62 
AnupÈdiyaÑ na paritassati 200 
AnumatipucchÈ 235 
Anumassa anumassa 54, 64, 65 
Anuyogo 114 
Anuruddhatthero 149 
AnurodhavirodhaÑ 211 
Anuvicarante 224 
AnuvicaritaÑ manasÈ 16 
AnusÈsanÊ karaÓÊyÈ 4 
AnusayasamugghÈtÈya 156 
AnussÈvesuÑ 147 
Anekavihitesu ca 
   ka~khÈÔhÈniyesu 165 
Antamaso mÈlÈguÓa- 
   parikkhittÈpi 230 
AntaradhÈyÈmi 310 
AntarÈkathÈ 74 
AntarÈ ca GayaÑ antarÈ ca 
   bodhiÑ 93 
AntarÈyikÈ 9 
Andhavane 28 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 324 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AntonimuggaposÊni 85, 223 
AnvayÈ 284 
AnvÈviÔÔhÈ 316 
AnvesaÑ 23 
ApakkamiÑ 78 
Appakasirena 314 
ApacÈyamÈno 6 
ApaÒÒÈtÈ 134 
ApadaÑ vadhitvÈ 
   mÈracakkhuÑ 68 
ApathaviÑ 6 
ApathaviÑ kareyya 7 
Aparappaccayo 182 
Aparaddho 180 
AparÈmaÔÔhÈni 298 
ApariyantavatiÑ 232 
AparibhinnaÑ 133 
ApasÈdeti 304 
Appaccayo 24 
AppaÔibhÈno 11, 181 
AppaÔisa~khÈya piveyya 275 
AppaÔivibhattabhogÊ 293 
AppamÈÓacetaso 211 
AppamÈÓena 6 
AppameyyÈ 7 
ApparajakkhajÈtikÈ 83, 91 
ApparajakkhÈ 84 
ApÈpuretaÑ 83 
ApÈrutÈ 86 
AppÈÓakaÑ 190 
AppÈta~kataÑ 3 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AppÈbÈdhataÑ 3 
Api ca kho ÈsanaÑ 96 
Api ca te ahaÑ brahme 305 
Api ca mamapi suÓÈtha 159 
Appiccho 44 
Apissu 81 
ApuÒÒaÑ pasavi 320 
Appeva nÈma 54, 70 
AppesakkhÈ 134 
Appeva sakena karaÓÊyena 201 
AppossukkatÈya 81 
AppaÑ vÈ 109 
Abbhuggato 228 
AbbhaÒÒaÑsu 137 
AbbhÈcikkhanti 23 
AbbhutadhammaÑ 13 
Abb|Ähesiko 22 
AbbhokÈso 109 
AbbhokÈsaÑ 119 
AbyÈbajjhena 6 
AbyÈsekasukhaÑ 117 
AbrahmacariyaÑ 110 
AbrÈhmaÓÈva 102 
Abhay|parato 283 
Abhabbo taÑ pokkharaÓiÑ 
   puna otarituÑ 181 
Abhikkamatha 141 
AbhijÈnÈti 199 
AbhijÈnÈtha 96 
AbhijjhÈtÈ hoti 232 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbhijjhÈya cittaÑ 120 
AbhijjhaÑ loke 120 
AbhiÒÒÈ 106 
AbhiÒÒÈya 306 
AbhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈ- 
   tehi 147 
AbhiÓhaÑ kittayamÈno 
   ahosi 60 
AbhidosakÈla~kato 91 
Abhinandati 211 
AbhinanditvÈ anumoditvÈ 194 
AbhiniggaÓheyyaÑ 189 
AbhinippÊÄeyyaÑ 190 
Abhinibbatteti 134 
Abhinivissa voharati 10 
AbhinÊto 231 
Abhibh| 302 
Abhivihacca 276 
AbhisantÈpeyyaÑ 190 
Abhisandeti 221 
Abhisamecca 200 
AbhihaÔÔhuÑ pavÈrenti 166 
Abhikkamatha 141 
AbhikkantavaÓÓÈ 31 
AbhikkantÈya rattiyÈ 30 
Abh|tavÈdÊ 231 
Abh|tena 23 
AmaccudheyyaÑ 168 
AmatadvÈraÑ 169 
Amatassa dvÈrÈ 86 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmÈradheyyaÑ 168 
AmhÈkaÑ 143 
Am|saÑ bhedÈya 231 
AyamantimÈ jÈti 79 
AyaÑ dukkhanirodho 238 
AyaÑ dukkhasamudayo 238 
AyaÑ bhikkhave ariyÈ 76 
AyaÑ vammiko 34 
AraÒÒaÑ 119 
Arahasi Anantajino 94 
AriyaÑ 298 
Ariyena 117 
Ariyo vÈ 75 
Ar|pÊ 7 
AlamariyaÒÈÓadassana- 
   viseso 145 
Alagaddo 13 
Alagaddatthiko 13 
Alagaddapariyatti 13 
AlabhamÈno 6 
AlamidaÑ padhÈnÈya 79 
AllakaÔÔhaÑ 188 
AllÊyetha 208 
AlaÑ 79 
AlaÑ vata 79 
AvakkÈrapÈtiÑ 143 
Avakkanti hoti 210 
AvaÒjhÈ 213 
AvaÓÓaÑ bhÈsati 2 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AvijjÈ 21 
AvijjÈgato 274, 302 
AvijjÈya tveva 208 
Avid|re nisinno hoti 200 
AvinayavÈdÊ 232 
AvisayhaÑ 144 
AvisaÑvÈdako 111 
Av|pakaÔÔhÈ 188 
Averena 6 
AsakkhiÑ kho ahaÑ 96 
AsatÈ 23 
Asati na paritassati 17 
AssamaÓÈva samÈnÈ 102 
AsamayavimokkhaÑ 135 
AsamavekkhitvÈ 167 
AsamÈdhisaÑvattanikÈ 231 
AsmimÈno 22 
Asis|n|pamÈ 10 
Asis|naÑ 34 
AsurÈ parÈjiniÑsu 202 
AssadammasÈrathi 4 
AssapuraÑ nÈma 212 
AssamaÓÈva 102 
AssavanatÈ 83 
AssÈso 131 
AssumukhÈnaÑ 76 
AsesavirÈganirodhÈ 208 
AssosuÑ 227 
AsaÑsaÔÔho 50 
AsaÑhÈriyÈ 286 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ahampi kho taÑ bhikkhave 19 
Ahu vata me 17 
Aho n|na te 205 
Aho vata 232 
AhaÑ ime dutiye 68 
AhaÑ ceva aÒÒe ca 77 

[ Œ ] 
ŒkaÉÉheyya 173 
ŒkÈrÈ 284 
ŒkÈravatÊ 286 
ŒkÈsagataÑ tamagataÑ 276 
ŒkÈso parivÈrito 132 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ pavedesi 77 
ŒgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ 67, 316 
ŒgamayamÈno 74 
Œgamehi 182 
ŒghÈto 24 
ŒcayÈpacayo hoti 186 
ŒjaÒÒaratho 4 
ŒjÈnissati 91 
ŒÓaÓyaÑ 220 
ŒtatavitataÑ 200 
ŒtataÑ 200 
ŒdittaÑ 7, 179 
Œnando 24 
Œnandatthero 149 
ŒpÈnÊyakaÑso 275 
ŒpÈyikÈnaÑ ÔhÈnÈnaÑ 225 
ŒpogataÑ 130 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 327 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒbÈdhiko 217 
ŒbhÈnaÑ devÈnaÑ 233 
ŒbhujitvÈ 119 
ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ 113 
ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 113 
ŒmaÓÉalikaÑ karitvÈ 167 
Œmanteti 2 
Œmantehi 2 
Œmisesu sandissanti 285 
ŒmisaÑ 231 
ŒyamukhaÑ 222 
ŒyasmÈ 26 
ŒyasmatÈ ca Revatena 149 
ŒyasmÈ Assaji 172 
Œyu usmÈ ca viÒÒÈÓaÑ 250 
ŒraddhavÊriyo 53 
Œrabbha 193 
ŒrÈcÈrÊ 110 
ŒraÒÒiko 156 
ŒrÈdhayiÑsu 3 
ŒrocayÈmi 214 
ŒlayasammuditÈ 80 
ŒlayaratÈ 80 
ŒlayarÈmÈ 80 
Œlayo 133 
ŒlokasaÒÒÊ 120 
Œlopo 115 
Œvatto bÈhullÈya 96, 192 
Œvi ceva raho ca 142, 293 
Œsajja Èsajja 194 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
Œsajja upanÊya 188 
Œsajja 183 
ŒsavÈnaÑ khayÈ samaÓo 226 
ŒsÈdetabbaÑ 183 
ŒsaÑ mÈkÈsi bhikkh|su 320 
ŒhaÒchaÑ amatadundubhiÑ 94 
ŒÄÈro 76 

[ I ] 
I~gha 303 
IÓaÑ ÈdÈya 217 
Iti paÔisaÒcikkhati 109 
ItivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ 13 
ItivuttakaÑ 12 
Iti samaggÈnaÑ vÈ bhedakÈ 231 
Ito ca panaÒÒaÑ 302 
Ito vÈ pana sutvÈ 34 
ItthÊ 113 
ItthaÑbhÈvo 305 
IdappaccayatÈpaÔicca- 
   samuppÈdo 80 
IdamÈsanaÑ paÒÒattaÑ 201 
IdametaÑ paÔicca vuttaÑ 209 
IddhÈnubhÈvÈ 66 
IddhÈbhisa~khÈraÑ  
   abhisa~khÈsi 204 
IddhimantÈ 67 
IdaÑ dukkhanti nappajÈnÈti 238 
IdaÑ nissitaÑ 23 
IdaÑ hi na jÈyati 302 
Idha 104, 160, 163, 210 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
Idh|papanno 305 
ImassuppÈdÈ idaÑ uppajjati 208 
ImasmiÑ nivÈpe 66 
ImasmiÑ sati idaÑ hoti 208 
ImÈsaÒca imÈsaÒca 146 
ImesaÑ bhedÈya 111, 231 
Imehi ÈkÈrehi 286 
Imehi padehi 286 
Imehi byaÒjanehi 286 
ImaÑ kusalaÑ dhammaÑ 280 
IriyÈya 96 
Issaro 303 
IsipatanaÑ 93 

[ ¢ ] 
¢diso nirayo Èsi 319 

[ U ] 
UkkacelÈyaÑ 167 
Ukkhittapaligho 21 
Ukkhipa la~giÑ abhikkhaÓa 
   sumedha 34 
UkkoÔanaÑ 115 
UgghaÔitaÒÒ| 85 
UccÈ kÈÄÈrikÈ 103 
UccÈ kaÓerukÈ 103 
UccÈ ca dantehi ÈraÒjitÈni 103 
UccÈ ca nisevitaÑ 103 
UccÈvacÈni 299 
UccÈsayanaÑ 113 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UcchÈdanadhammo 35 
UcchÈretvÈ 15 
UjuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 119 
UjjhÈpesi 5 
UÔÔhehi 84 
Uttarasetu 15 
UttarimanussadhammÈ 145 
UttaruttariÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ 286 
UttaraÑ tÊraÑ suvidehÈnaÑ 167 
UttÈnaseyyako 299 
UttÈno 215 
UdakaÓÓavaÑ 15 
UdakÈnuggatÈni 223 
UdakantaÑ 131 
Udakorohakassa 226 
UdakaÑ accuggamma ÔhitÈni 85 
UdÈnaÑ 12, 103 
UdÈnaÑ udÈnesi 102 
Uddha~gamÈ 131 
UddhaccakukkuccaÑ 120, 219 
UddhareyyuÑ 270 
UddhumÈyikamaÓÉ|ko 38 
UddhumÈyikaÑ 34 
Upako 94 
Upagato ajjhosito 180 
Upadhipaviveko 49 
UpanissÈya ÈsayaÑ 66-67 
UpanÊtehi 194 
UpanÊtÈ kho me 209 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpamÈ maÑ bho Gotama 
   paÔibhÈti 177 
UparipÈsÈdavaragato 156 
UpalÈpeti 304 
UpasantÈ 5 
Upasampajja 76 
UpalÈpeti 304 
UppaliniyaÑ 85 
UppalinÊ 223 
UpÈtivattittho 303 
UpÈdinnaÑ 126 
UppilÈvitattaÑ 24 
UpekkhÈ kusalanissitÈ 
   saÓÔhÈti 130 
UbbhaÔÔhakassa 226 
UbhatopakkhaÑ 187 
Ubbhidodako 222 
Ubhova santÈ 77 
UruvelÈ 78 
Usiraddhajo 105 
UsmÊkato 11, 206 
UssukkaÑ Èpanno 300 
UÄÈrÈni uÄÈrÈni 186 
UÄÈrÈya 77, 100 
UÄumpo 15 

[ � ] 
�rukkhambho 185 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EkaÒca pana maÒÒe cittaÑ 142 
EkajjhaÑ saÑsaÔÔhaÑ 275 
EkanÈÄikÈ 159 
Ekabhattiko 112 
EkamantaÑ aÔÔhÈsi 32 
EkamantaÑ nisÊdi 184 
EkÈdasahi bhikkhave a~gehi 160 
EkÈsanabhojanaÑ 3 
Eko vÈ viharanto 284 
EkaÑ samayaÑ 3 
EÓik|lasmiÑ 308 
EtadatthaÑ 135 
Etadavoca 32, 100, 140 
EtadavocuÑ 229 
Etarahi ca 24 
Ettakampi no 65 
EtÈva paramaÑ 191 
Ete 186 
EtaÑ pathohamasmi etaÑ 
   gocaro 286 
EtaÑ pariyosÈnaÑ 135 
EtaÑ mama 16 
EtaÑ sÈraÑ 135 
Etha tumhe bhikkhave 316 
Ettha te vattate vaso 305 
ElaÓÉehi 4 
EvamÈvusoti kho 
   ÈyasmÈ MahÈkassapo 151 
Evameva kho 4, 7, 25, 103, 132 
Evameva kho Èvuso 156 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
Evar|pena 156, 159 
Evar|paÑ pabhÈvitametaÑ 96 
EvaÑ adhippÈyÈ 273 
EvaÑ imaÑ nivÈpaÑ 67 
EvaÑ kÈmÈ 273 
EvaÑ chandÈ 273 
EvaÑ jÈnÈti 280 
EvaÑ jÈnantÈ 209 
EvaÑ passantÈ 209 
EvaÑ BuddhaÑ anussarato 130 
EvaÑ byÈkho 10 
EvaÑ mahesakkho 305 
EvaÑ me r|paÑ mÈ ahosi 178 
EvaÑ me r|paÑ hotu 178 
EvaÑ me vedanÈ hotu 180 
EvaÑ me saÒÒÈ hotu 180 
EvaÑ vutte 17, 311 
EvaÑ satta~gasamannÈgato 301 
Esa aggivessana BhagavÈ 174 
EsikÈ 22 
Eso me attÈ 16 
Esohamasmi 16 

[ O ] 
OkappaniyametaÑ 193 
Ogacchanti 130 
OcarakÈ 8 
OÔÔhapahatamattena 76 
OÔÔhubheyya 7 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
OttappaÑ 213 
OtiÓÓo 134 
OdanakummÈs|pacayassa 35 
OdÈtena vatthena 223 
Odhastapatodo 4 
Odhuneyya 173 
OnÊtapattapÈÓiÑ 184 
OpakkamikÈ 188 
OpasÈyiko me 
   bhavissasi 304 
ObhÈsetvÈ 32 
OrambhÈgiyÈni 22 
OlÊnavuttiko 137 
OvÈdako 53 
Ossavane 132 
Ohitasoto 300 

[ Ka ] 
KakkasÈ 231 
KakkhaÄaÑ 126 
Kacci 141 
KaccÈyano 137 
KaÔÔhaÑ 132 
KaÓÓasukhÈ 112 
KaÓhadukkhaÑ nigacchasi 319 
KaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ 286 
KataparappavÈde 101 
KattÈ nimmÈtÈ 303 
KantÈraddhÈnamaggaÑ 218 
KathaÒca panÈyasmantaÑ 64 
KathetukamyatÈpucchÈ 235 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KathaÑ 142 
KathaÑr|pena Èvuso 
   Œnanda 152 
KandaraÑ 119 
KadÈci 54 
Kappasaddo 31 
Kappo 308 
KammÈragaggariyÈ 190 
KammÈsaÑ 298 
KamuddiseyyaÑ 94 
Kamanti 130 
KayavikkayÈ 114 
Karahaci 54 
KalandakÈ 41 
KalandakanivÈpo 40 
KalahajÈtÈ 291 
KallaÑ nu 180 
KallaÑ nu taÑ -pa- attÈ 19 
Kassa nu kho nÈma 10, 206 
Kassapo 136 
KasiÓaÑ ÈyuÑ 304 
KahaÑ nu kho bho 174 
KÈmacchando 218 
KÈmabhogiseyyÈ 216 
KÈmehi 188 
KÈyanvayaÑ hoti 185 
KÈyaparihÈrikena 117 
KÈyapaviveko 49 
KÈyabhÈvanÈ 186 
KÈyassetaÑ adhivacanaÑ 34 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈyasaÑsaggo 52 
KÈya nuttha 74 
KÈye upacinitvÈ 314 
KÈyena 229 
KÈlavÈdÊ 112 
KÈlÈmo 76 
KÈlena 6, 112 
KÈlenakÈlaÑ 222 
KÈsinaÑ puraÑ 94 
KiccakÈrÊ 15 
KiÒcikkhaÑ 231 
KiÒcideva desaÑ 175 
Kicchena 81 
KiÓhÈ 314 
KittÈvatÈ nu kho bhante 198 
Kittisaddo 5, 228 
KimatthaÑ carahÈvuso 62 
KisÈbalake 168 
Kiso 186 
KucchiparihÈrikena 117 
KucchisayÈ vÈtÈ 131 
Kuto nÊceyyaÑ 306 
Kuto pana tvaÑ 187 
KumÈrakassapo 26 
KumÈrikÈ 113 
KumÈro 299 
KummaÑ 34 
Kull|pamaÑ 15 
KullaÑ bandhitvÈ 15 
Kusalesu dhammesu 120 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
K|ÔaÑ 114 
Ketabino 67 
Kenacideva karaÓÊyena 234 
Kenaci vÈ 287 
KelÈyetha 208 
KevalakappaÑ 31 
Kevalassa 209 
KevalaÑ 77, 108, 302 
Kesakambalo 136 
Kesavo 308 
Ko ca samaÓassa 100 
Ko cÈhaÑ bho 100 
Koccho 135 
KoÔÔhamanupaviÔÔho 312 
KoÔÔhÈsayÈ vÈtÈ 131 
Kotthu 315 
KodhasÈmantÈ 231 
Ko nÈmo ÈyasmÈ 64 
KosambiyaÑ 287 
Kosalesu 227 
KoÄÈpaÑ 189 
KaÑsak|ÔaÑ 114 
KaÑsathÈle 222 
KiÑkaraÓÊyÈni 299 
KiÑ kusalagavesÊ 76 
KiÑ je divÈ uÔÔhÈsi 5 
KiÑ so bhavamÈno 
   Saccako 174 
KiÑ hi no siyÈ 
   bhante 145, 188 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhaÓÉaÑ 297 
KhayadhammatÈ 127 
KharigataÑ 126 
Khalu 228 
KhÊrodakÊbh|tÈ 141 
KhettaÑ 114 
KhemaÑ patthetha 169 
Kho 227 

[ Ga ] 
Gaja~galaÑ 104 
GaÓanato 160, 163 
GaÓamanusÈsanti 285 
GaÓÈcariyÈ 135 
GaÓino 135 
GattÈni pubbÈpayamÈno 73 
GatiÒca pajÈnÈmi 305 
Gado 13 
GaddhabÈdhipubbassa 9 
GadhitÈ 98 
Gandhabbo 210 
GandhaÑ 113 
Gabbho 210 
GambhÊrÈ 7 
GabhÊrÈ appameyyÈ 7 
GambhÊro 80 
Garu 209 
GarukaraÓÈ 292 
Garugaro viya 312 
GaruÑ karonto 6 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GahaÓak|ÔaÑ 114 
GahaÓ|pÈdÈnaÑ 62 
GahapatÈnÊ 5 
GÈthÈ 12 
GÈmagataÑ vÈ 230 
GÈmadhammÈ 110 
GÈmampi vahati 132 
GÈhagÈhako 52 
GÈhamuttako 52 
GÈhenti 186 
GiÒjakÈvasathe 138 
GiriguhaÑ 119 
GumbaviparÈmoso 115 
GeyyaÑ 12 
GehasitÈ 3 
GogaÓaÑ 160 
Gotamo 228 
GopariÓÈyakÈ 163 
Gopitaro 163 
GosÈlo 136 
Gosi~gasÈlavanadÈye 138, 147 

[ Gha ] 
GhaÔikÈ 210 
GhanaÑ 200 
GhÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetuÑ 178 
GhositaseÔÔhi 288 
GhositÈrÈme 288 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CakkhuÑ aparibhinnaÑ 132 
Ca~gavÈraÑ 34, 39 
CaÓÉÊ 5 
CattÈri padÈni 101 
CatumahÈpathe 4 
CaturassÈ 160 
CÈtumahÈbh|tikassa 34 
CÈrikaÑ caramÈno 55, 59 
Ci~gulakaÑ 210 
Cittapaviveko 49 
CittabhÈvanÈ 186 
CittavisuddhatthÈ 63 
CittaÑ samÈdhiyati 226 
CirassaÑ kho mÈrisa 
   MoggallÈna 201 
CÊvarÈni papphoÔetvÈ 314 
CetasÈ cittaÑ 189 
CetasÈ ceto paricca 
   vidito 146 
Cetovimutti 68 
CelaÑ 64 

[ Cha ] 
ChandÈ 3 
ChandarÈgavinayo 
   chandarÈgappahÈnaÑ 133 
Chando 133, 188 
ChaphassÈyataniko 318 
Chayime bhikkhave 
   dhammÈ sÈraÓÊyÈ 292 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
ChÈdessati 275 
ChÈvaÑ 94 
ChiddaÑ 297 
Chinnapilotiko 25 
ChinnabhabbharÈ 8 
ChinnasassarÈ 8 
ChedanaÑ 115 

[ Ja ] 
Ja~galÈnaÑ 121 
Ja~ghÈvihÈraÑ 
   anuca~kamamÈno 172 
JarÈdhammo 75 
JÈgariyamanuyuttÈ 216 
JÈtakaÑ 12 
JÈtar|paÑ 75, 113 
JÈtameva naÑ 226 
JÈtidhammo 75 
JÈtibh|mi 41 
JÈtibh|makÈ 41 
JÈtisaÑsÈro 21 
JÈtidhammÈ hete 75 
JÈnatÈ 169 
JÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ 178 
JÊrÊyati 131 
JutiÒca 305 

[ Jha ] 
JhÈyanti 315 
JhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈ 315 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ ©a ] 
©ÈÓaÒca pana me 79, 91 
©ÈÓadassanaÑ ÈrÈdheti 134 
©ÈÓavÈdaÑ 76 
©ÈtaÒÒatarassa 205 
©ÈtaÒÒatarena 173 
©attajjhÈpanno 282 
©ÈtÈ 135 
©ÈtiparivaÔÔo 109 

[ ®ha ] 
®hito hoti 179 

[ �a ] 
�eti 117 

[ Ta ] 
Takkarassa 298 
Taggha 142 
TaÒcassa atthaÑ anubhonti 14 
TaÒcepi kulaÑ 147 
Tajjassa 133 
Tajjo samannÈhÈro 132 
TaÓhÈkkhaye vimutto 94 
TaÓhÈ 22 
TaÓhupÈdinnassa 128 
Tatra 3, 6, 24 
Tatra ce 24 
Tatra tatra 206 
Tatra bhikkhave 66 
Tatra bhikkhu mattaÑ  
   na jÈnÈti 166 
Tato nidÈnaÑ 217, 218 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Tato paÔinivattitvÈ 146, 203 
Tattha me 24 
TathÈgatanisevitaÑ 121 
TathÈgatapadaÑ 121 
TathÈgatassa 23 
TathÈgatÈraÒjitaÑ 121 
TathÈgate saddhaÑ 
   paÔilabhati 108 
TathÈgato 23 
TathÈ naÑ dhÈreyyÈtha 15 
TathÈbh|tassa 133 
TathÈbh|to 130 
Tath|pame 68 
Tath|pamaÑ 83 
Tattheva 79 
TadanuttaraÑ 102 
TadabhiÒÒÈya 309 
Tadavasari 227 
TadavasariÑ 79 
TadÈrammaÓaÒca 6 
TadÈhÈranirodhÈ 207 
TadÈhÈrasambhavaÑ nossu 207 
TadupÈdÈnaÑ 211 
Tampi etaÑ mama 17 
TapussabhallikÈnaÑ 91 
TamhÈ ca ÔhÈnÈ cavi 318 
TasmÈ 3, 4, 15, 24, 312 
TasmÈtiha bhikkhave 20, 25 
Tamokhandhena ÈvuÔÈ 81 
Tayo nÈmadheyyÈ honti 318 
TaraÓÈya 183 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TasmÈ paÒÒavÈti vuccati 239 
TassevaÑ hoti 18 
TÈÓaÑ gavesÊ 180 
TÈni sÈrato 209 
TÈlÈvatthukatÈ 21 
TÈvadeva jÈtako 168 
TÈva mahallikÈya 127 
TÈva sahassadhÈ loko 305 
TikkhindriyÈ 84 
TiÔÔhatesÈ bho Gotama 182 
TiÔÔhantampi carantampi 224 
TiÓÓavicikiccho 120 
TiÓukk|pamÈ 10 
TiÓÓo 183 
TiÓÓo loke visattikaÑ 69 
TiÓÓaÑ kho pana bhikkhave 209 
TiÓaÑ 132 
TittakÈlÈbu 275 
TitthakarÈ 136 
TibbÈpekkho 300 
TividhaÑ 229 
TucchaÑ 23, 144 
Tuccho 180 
TuÓhÊ ahosi 178 
TuritacÈrikÈ 55 
T|linÊ 8 
Te upÈrambhÈnisaÑsÈ 13 
Te kho evaÑ jÈneyyuÑ 304 
Te ghaÔÔitÈ aÒÒe 67 
TejogataÑ 131 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 336 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Te na atirekap|jÈya 166 
Tena kho pana samayena 174 
Tena ca vosÈnaÑ 134 
Tena taÑ tvaÑ na jÈnÈsi 305 
Tena hi 62, 178, 229 
Tenupasa~kami 141 
Te bhindantÈ maÒÒe 101 
TesaÑ 168 
TaÑ kho pana 228 
TaÑ cassa atthaÑ nÈnubhonti 13 
TaÑ ca SatthÈ abbhanumodati 54 
TaÑ tÈhaÑ 303 
TaÑ dÈyakÈnaÑ sukhÈya 
   hotu 184 
TaÑdivasaÑ katakiriyÈ 
   pÈkaÔÈ 223 
TaÑ dhammaÑ 76, 108 
TaÑ netaÑ mama 127 
TaÑ vata me 188 
TaÑ vata me natthi 17 
TaÑ vatÈhaÑ na labhÈmi 18 

[ Tha ] 
ThambaÒca Èlumpati 300 
Thale nikkhittaÑ 189 
ThÈmasÈ 10 
ThinamiddhaÑ 120, 219 
Thetato 19 
Theto 111 
Theno 230 
Theyyasa~khÈtaÑ 230 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Tha ] 
TheravÈdaÑ 77 
Therehi sÈvakehi saddhiÑ 147 

[ Da ] 
DakkhÈ 5 
Dakkho 222 
DaÓÉavÈkarÈhi 67 
DaÓÉena paÔippaÓÈmeyya 303 
Dantebhi dantamÈdhÈya 189 
Danto 183 
DammagÈvo 168 
DamathÈya 183 
DayÈpanno 110 
Dassanam|likÈ 286 
DassanasaÑsaggo 50 
DassanÈnuttariyaÑ 183 
Daso 303 
Daharova samÈno 76 
DaÄhÈ 286 
DÈyapÈlo 139 
DÈyo 138 
DÈsabyÈ 218 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓa 113 
DiÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ 235 
DiÔÔhigataÑ 205 
DiÔÔhiÔÔhÈnÈdhiÔÔhÈna 18 
DiÔÔhiÔÔhÈnÈni 16 
DiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ 154 
DiÔÔhisÈmaÒÒagato 298 
DiÔÔhaÑ 16 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DiÔÔhiÑ 207 
DvidhÈpatho 38 
DinnapÈÔika~khÊ 110 
DinnÈdÈyÊ 110 
DibbÈ maÒÒe gandhÈ  
   sampavanti 152 
DivÈ uÔÔhÈsi 5 
DivÈ kammante 36 
DivÈtaraÑ 5 
DivÈ divassa 100 
DivÈvihÈraÑ nisÊdi 61 
DisvÈna ÈyasmantaÑ 
   ŒnandaÑ etadavoca 151 
DisÈ bhanti virocanÈ 305 
DÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 8, 14 
DÊgho 146 
DukkarakÈrikÈya 96 
Dukkhakkhandhassa 209 
Dukkhito 218 
DukkhaÑ allÊno 180 
DukkhaÑ ceva paÒÒapemi 24 
DukkhaÑ bhante 19 
DuggatÈ 285 
DuggativedaniyÈnaÑ 225 
Duddaso 80 
DuppaÒÒo 234 
DuppaÒÒajÈtiko 167 
Dummukho 181 
Duranubodho 80 
DussutaÑ 173 
D|teyyaÑ 114 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DevatÈ 30, 190 
DevatÈpi me 146 
Deve 276 
Devena vÈ 286 
Devo 222 
Deseti 299 
DosantarÈ 6 
DosinÈ 152 
Dve agÈrÈ 224 

[ Dha ] 
DhanÈyetha 208 
DhanukaÑ 211 
DhammaÒÒeva sakkaronto 6 
DhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ 21 
DhammatÈ esÈ 299 
DhammatÈya 299 
DhammatÈsusamanniÔÔho 287 
DhammavÈdÊ 112 
DhammasamannesanÈ 287 
DhammasamÈdÈnaÑ 274 
DhammÈnusÈrino 
   saddhÈnusÈrino 26 
DhammÈpi vo pahÈtabbÈ 15 
DhammikÈ 293 
DhammiyÈ kathÈya 59, 73, 145 
DhammÊ vÈ kathÈ 75 
Dhammo 80 
DhÈtÈ 154 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhÈtÈrammaÓameva 129 
DhÈreti 113 
DhÈraÑ 222 
Dhuta~ga-appiccho 46 
DhuvaÑ 302 
Dh|mÈyanÈ 36 
DheyyaÑ 168 
DhaÑsÊ 183 

[ Na ] 
Na atirekap|jÈya 163 
Na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ 160, 164 
Na evaÑ hoti 18 
Na kiÒci loke upÈdiyati 199 
Na gocarakusalo 162, 165 
NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ 113 
Na ca chiddavÈ 215 
Na ca pagghariÓÊ 222 
Na ca labbhÈ imesaÑ 
   dhammÈnaÑ 240 
Na cirasseva taÑ dhammaÑ 77 
Na chandaÑ janeti 137 
NacchÈdeyya 218 
NacchÈdessati 275 
Na tÈvÈhaÑ imaÑ palla~kaÑ 
   bhindissÈmi 159 
Na titthaÑ jÈnÈti 161, 165 
Na te TathÈgatassa saÑvijjanti 279 
Na tveva tÈva 121 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Natthi ayaÑ loko 233 
Natthi etarahi 181 
Natthi dÈni 80 
Natthi paro loko 233 
Natthi mÈtÈ natthi pitÈ 233 
Natthi me paÔipuggalo 94 
Natthi sattÈ opapÈtikÈ 233 
Na dosantaro 3 
NadiÒca sandantiÑ 79 
NandiÒca na upÈdiyiÑ 311 
Na dh|maÑ kattÈ 161, 164 
Na nijjhÈnaÑ khamanti 13 
Nanu tvaÑ bhikkhu passasi 303 
Na pÊtaÑ jÈnÈti 161, 165 
Namo karohi nÈgassa 34 
Na me Ècariyo atthi 94 
Na me so tena sÈsana- 
   karo 8 
Na yena kÈmaÑ gamo 218 
NarakapapÈte 303 
Na r|paÒÒ| hoti 160, 163 
Na lakkhaÓakusalo 
   hoti 160, 164 
Na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ 161, 164 
Na vÈyamati 137 
Na vÊthiÑ jÈnÈti 162, 165 
NavaÑ 180 
Na sampÈyÈsi 186 
Nassati vata bho 83 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Na hi no etaÑ bhante 25 
NÈgaÑ 34, 39 
NÈgavaniko 101, 103 
NÈgÈpalokitaÑ apalokesi 317 
NÈÔaputto 137 
NÈtike 138 
NÈnÈ hi kho no bhante 
   kÈyÈ 142 
NÈnuppaveccheyya 222 
NÈmagottaÑ 175 
NÈmena ca ÈvusovÈdena ca 96 
NÈyamÈyasmÈ taÑ tena 
   avajÈnÈti 285 
NÈsakkhiÑsu 96 
NhÈtako 224 
NhÈyati 71 
NhÈrudaddulena 131 
Nikati 115 
Nigacchasi 275 
NigaÓÔho 137 
Nijjhatti 291 
NijjhÈnaÑ khamanti 14 
NiÔÔhaÑ gato 121 
NittharaÓatthÈya 15, 208 
NittharaÓapariyatti 14 
NidhÈnavatÊ 112 
Niddhuneyya 173 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NipuÓa 80, 101 
NipphoÔeyya 173 
NibbÈnapattiyÈ 169 
NibbÈnapariyosÈnaÑ 269 
NibbÈnÈya 18 
NibbÈnaÑ 81 
Nibbijja pakkamiÑsu 192 
Nibbijja 78 
NibbidÈ 20 
Nibbindati 20 
Nibbuti 299 
Nibbutiyampi 299 
Nibbuto 94 
NiyyÈti 298 
NirayaÑ upapajjanti 315 
NiraggaÄo 22 
NirodhadhammaÑ nossu 207 
NirodhÈnupassÊ 199 
Nirodho hoti 209 
NivÈtÈ 5 
NivÈpaÑ 65, 68 
NivuttaÑ 65 
NisÊdanaÑ 60 
NisÊdi 181 
NisinnavattikÈ 160 
NihitadaÓÉo nihitasattho 110 
NÊlaÑ 7 
Neyyo 86 
NelÈ 111 
Neva te samasamo 305 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nevassu me -pa- antara- 
   dhÈyituÑ 311 
NevÈpiko 65 
No 213 
No kÈyabhÈvanaÑ 186 
No ca saÑsÈdenti 156 
No vata re kiÒci 5 
No hidaÑ bho Gotama 180 
No hetaÑ bhante 8, 11, 19, 96 

[ Pa ] 
PakÈsituÑ 81 
PakkÈmi 94 
Pakudho 137 
Pakuppati 127, 130 
Pakkhandati 129 
Pakkhandanavossaggo 199 
PakkhÊ sakuÓo 117 
PagabbÈ 183 
PaccaggaÄe aÔÔhÈsi 313 
PaccÈjÈto 108 
PaccattaÒÒeva parinibbÈyati 200 
PaccattaÑ yoniso 
   manasÈkÈsi 313 
PaccabhÈsiÑ 86 
Paccaya-appiccho 46 
PaccayÈbhihÈro 166 
Paccayiko 111 
Paccay|pÈdÈnaÑ 62 
PaccattavedanÈ 319 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Paccattavedaniyo 318 
PaccupaÔÔhitÈ honti 192 
PaccÈsÈreyya 4 
PaÒcavaggiyÈ 91 
PaÒcahi t|riyasatehi 200 
PaÒcÈbhipuÔÔhena 146 
PaÒcÈhikaÑ kho pana 144 
PaccupaÔÔhito hoti 210 
PacchÈ upacinanti 186 
PacchÈbhattaÑ 119 
Pajaha avijjaÑ 37 
Pajaha kodh|pÈyÈsaÑ 38 
Pajaha paÒcakÈmaguÓe 39 
Pajaha paÒcanÊvaraÓe 39 
Pajaha nandÊrÈgaÑ 39 
Pajaha paÒcupÈdÈnakkhandhe 39 
Pajaha vicikicchaÑ 39 
PajaÑ 105 
PaÒÒapeyya 62 
PaÒÒatte Èsane 74 
PaÒÒÈ 53 
PaÒÒÈya cassa disvÈ 69 
PaÒÒÈya adhivacanaÑ 37 
PaÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 121 
PaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ 207 
PaÒÒÈyissasi kho 11 
PaÒhÈbhipuÔÔhena 146 
PaÒhaÑ abhisa~kharonti 102 
PaÔicchannak|ÔaÑ 114 
PaÔidhÈveyyÈtha 209 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔipaÓÈmetvÈ 201 
PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi 21 
PaÔinissaggÈnupassÊ 199 
PaÔipadÈya 96 
PaÔipadÈnuttariyaÑ 183 
PaÔippassaddhiyÈ 145 
PaÔipuggalo 94 
PaÔibhÈtu taÑ aggivessana 177 
PaÔibhaÑsu 81 
PaÔivirato 110 
PaÔivisakÈnaÑ 5 
PaÔivedayÈmi 214 
PaÔisotagÈmiÑ 81 
PaÔisallÈnarato 156 
PaÔisallÈnÈrÈmo 156 
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhito 71, 150, 234 
PaÔhamÈ migajÈtÈ 66 
PaÔhamena vayasÈ 76 
PaÓÉitavÈdo 172 
PaÓÉitavedanÊyo 80 
PaÓÉita 91, 101, 269 
PaÓÉito maÒÒe 100 
PaÓÊte kÈye patiÔÔhitÈ 303 
PaÓÊtena 184 
PaÓÊto 80 
PattaÑ 16 
Pattakkhandho 11, 181 
PattÈÄhakaÑ 211 
PatÈresi 167 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PatiÔÔhitaÑ 173 
PathavÈbhinandino 303 
PathaviyÈ pathavattena 309 
PathavÊgarahakÈ 303 
PathavÊdhÈturevesÈ 127 
PathaviÑajjhosissasi 304 
PathaviÑ nÈpahosiÑ 309 
PathÈvino 314 
PanthantaÑ 131 
PadajÈtÈni 121 
Padoso 120 
Padaparamo 86 
PadaheyyaÑ 77 
PaduÔÔhamanasa~kappo 232 
PadhÈnapahitattaÑ 91 
PadhÈnavibbhanto 96 
PadhÈnÈbhitunnassa 190 
Pannaddhajo 22 
PannabhÈro 22 
PabbajeyyaÑ 109 
Pabbatasa~khepe 224 
PabbataÑ 119 
PabbÈjetÈyaÑ vÈ pabbÈjetuÑ 178 
PabhaÑ 310 
PamÈdaÑ 66 
PamuÒcantu saddhaÑ 86 
ParakaÔukÈ 231 
Parajano 67, 146 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParalokavajjabhayadassÈvino 84 
Paravitt|pakaraÓaÑ 230 
ParÈbhisajjanÊ 231 
ParÈmÈsÈ 10 
Pari 120 
ParikaÉÉheyya 173 
ParikkhÈ 21 
ParikkhepetvÈ 180 
PariggaÓheyyÈtha 18 
PariggahaÑ 18 
ParicÈrikÈyo 203 
PariccÈgavossaggo 199 
ParijÈnÈti 199 
ParijÈneyya 180 
PariÉayhati 131 
Parittacetaso 211 
ParittÈbhÈnaÑ 233 
ParinibbÈnÈya 183 
Parinibbute 183 
Parippharati 221 
Parip|reti 221 
ParipphosakaÑ  
   paripphosakaÑ 222 
ParipuÓÓaÑ 108 
ParibhÈsatha 314 
ParibhÈsanti 24, 128 
ParibhinnaÑ 133 
ParimaÓÉalehi 
   padabyaÒjanehi 155 
Parimaddanadhammo 35 
ParimukhaÑ satiÑ  
   upaÔÔhapetvÈ 120 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PariyantavatiÑ 112 
Pariyatti-appiccho 46 
PariyÈdÈya tiÔÔhati 187 
PariyÈpuÓanti 12 
PariyÈpuÓiÑ 76 
PariyÈyamakÈsi 201 
PariyÈyabhattikassa 226 
PariyesitaÑ 16 
PariyodÈtaÑ 208 
Parisandeti 221 
ParisÈgato 230 
ParisiÒcituÑ 71 
ParisuddhaÑ 108, 208 
PariharituÑ 160 
PariÄÈho 188 
Pare 24 
Paro paraÒca jÈnÈsi 305 
Palla~kaÑ 119 
PalÈlapuÒjaÑ 119 
Paligho 21 
PavattinÊ hoti 156 
Pavivitto 49 
PavivekakathaÑ 49 
PavisitukÈmo 185 
PavisiÑsu 203 
Pavedeti 106 
Pasatthapasattho 100 
Passambhati 226 
PassÈso 132 
PasÊdati 129 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 343 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PasupÈlakÈ 314 
PahÈya 110 
PahiÓagamanaÑ 114 
PariÄÈho 188 
PÈtabyataÑ Èpajjanti 270 
PÈturahosi 83 
PÈÓÈnaÑ 121 
PÈÓisamphassena 130 
PÈda~guÔÔhena kampayi 319 
PÈdÈpaccÈ 315 
PÈde pakkhÈlesi 141 
PÈde pÈdaÑ 217 
PÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 302 
PÈpicchatÈ 45 
PÈpimÈ 304 
PÈmojjaÑ jÈyati 226 
PÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ 21 
PÈraÑ agamaÑsu 169 
PÈraÑ gatÈ 169 
PÈraÑ gamissanti 169 
PÈsÈdikaÒca vanasaÓÉaÑ 79 
Pi~galakoccho 135 
PiÔÔhito piÔÔhito 61 
PiÓÉapÈtapaÔikkanto 119 
PiÓÉÈya paÔikkamati 143 
PiturakkhitÈ 230 
PipÈsÈ 188 
Piyacakkh|hi 142 
PilotikÈ 100 
PitanisitaÑ 225 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÊtimanassa kÈyo 226 
Puccha aggivessana  
   yadÈka~khasi 175 
PucchÈ ca nÈmesÈ 235 
PuÒÒaÒca 184 
PuÒÒamahÊ 184 
PuÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ  
   pasavati 177 
PuÓÓo 44 
PuttabhariyaÑ 75 
Puthujjano hi Èvuso 62 
PuthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 209 
PuthusamaÓabrÈhmaÓa- 
   parappavÈde 276 
PubbakoÔÔhako 71 
PubbantaÑ 209 
PubbavidehÈnaÑ 320 
PubbÈrÈme MigÈramÈtu- 
   pÈsÈde 196 
Pubbe ca 24 
PurakkhatvÈ 203 
PurimaÑ pahÈya 186 
P|gamajjhagato 230 
P|jÈya 77 
P|jento 6 
P|timuttaÑ 275 
P|raÓo 136 
Petaggi dhammakathiko 155 
PetaseyyÈ 216 
PemanÊyÈ 112 
Ponobbhaviko 21 
PorÊ 112 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pha ] 
PharitvÈ 6 
PharitvÈ vihariÑsu 316 
PhalaÑ vipÈko 233 
Phasso anicco 129 
PhÈtiÑ kÈtuÑ 160 
PhÈsuvihÈraÑ 3 
Phusanti 5 
Phusanti hi te bho Gotama 185 

[ Ba ] 
Bandhu 314 
Bandho 115 
BalakaraÓÊyÈ 177 
BalamattÈ 218 
BalavagÈvo 168 
BalavÊriyaÑ 66 
BahiddhÈ asati 17 
BahukataÑ 133 
BahukÈrÈ 91 
BahukiccÈ 201 
BahujanakantÈ 112 
BahujanamanÈpÈ 112 
Bahujanassa 136 
Bahussuto hoti 154 
BÈhirÈ ca dhammÈ 133 
BÈhirÈ ca r|pÈ 132 
BÈhulliko 96, 192 
BiÄÈrabhastÈ 8 
BÊjagÈmabh|tagÈma- 
   samÈrambhÈ 112 
BuddhacakkhunÈ 84 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Buddho so BhagavÈ 183 
BelaÔÔhaputto 137 
BodhÈya 183 
ByantÊ kareyya 217 
ByÈkaramÈno 285 
ByÈdhidhammo 75 
ByÈpajjati 211 
ByÈpannacitto 232 
ByÈpÈdo 120, 219 
BrahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ 233 
BrahmacariyapariyosÈnaÑ 102 
BrahmacariyaÑ 108 
BrahmacÈrÊ 110 
BrahmapÈrisajjaÑ anvÈvisitvÈ 302 
Brahmaloke pabhassaraÑ 319 
BrahmunÈ vÈ 287 
Brahmuno ca 
   abhinimantanatÈya 312 
BrÈhmaÓagÈmo 227 
BrÈhmaÓena vÈ 286 
BrÈhmaÓo 36 
Br|henti 186 

[ Bha ] 
Bhagavati no Èvuso 
   brahmacariyaÑ vussati 61 
BhagavÈ etadavoca 41 
BhagavantaÑ anusaÑyÈyitvÈ 145 
BhagavantaÒÒeva paÔibhÈtu 273 
BhagavaÑnettikÈ 273 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ 273 
BhagavaÑm|lakÈ 273 
Bhajitabbe 274 
BhaÓÉanajÈtÈ 291 
BhaÓÉÈgÈrikapariyatti 14 
BhattÈbhihÈraÑ abhihariÑsu 184 
Bhadrena 76 
BhabyÈ 303 
BhayabhogÈ 66 
BhavaÒca vibhavesinaÑ 311 
Bhavissati 185 
Bhavissanti 83 
BhavevÈhaÑ bhayaÑ disvÈ 311 
BhavaÑ nÈbhivadiÑ 311 
BhassappavÈdako 172 
Bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊva- 
   samÈpanno 109 
Bhikkh| Èmantesi 167 
BhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ 111 
BhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ 231 
BhuÒjiÑsu 67 
BhujissÈni 298 
Bhujisso 218 
BhuttÈviÑ 184 
Bh|tapubbÈhaÑ pÈpima 313 
Bh|tamidaÑ nossu 207 
Bh|tavÈdÊ 112 
Bh|tÈ 303 
Bh|tena 6 
Bh|misayÈ narÈ 320 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bho 228 
Bhoge 13 

[ Ma ] 
Ma~kubh|to 11, 181 
Makkhali 136, 186 
Ma~guracchavi 191 
Magho 202 
MaccudheyyaÑ 168 
MacchagumbaÑ 224 
Majjhe sarassa 319 
MaÓÉeti 113 
MantÈÓiputto 44, 64 
MattaÒÒ| 216 
MattaÔÔhakassa 128 
MattikaÑ 132 
MatajaÑ nÈma 225 
Mando 299 
MadaÑ Èpajjissanti 66 
MadhurakajÈtÈ 315 
ManasÈnupekkhitÈ 154 
ManasikatvÈ 300 
Manasi karitvÈ 180 
ManaÒca paÔicca dhamme ca 207 
ManosamÈcÈre 215 
ManaÑ vata bho anassÈma 102 
MamÈyetha 208 
MaraÓadhammo 75 
Mahaggatena 6 
MahatÈ bhikkhusaÑghena 
   saddhiÑ 227 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahatiyÈ LicchaviparisÈya 
   saddhiÑ 174 
MahantaÑ udakaÓÓavaÑ 15 
MahÈkassapo 148 
MahÈkoÔÔhiko 234 
MahÈjÈniyo 91 
MahÈtaÓhÈjÈlataÓhÈ 
   sa~ghÈÔapaÔimukkaÑ 211 
MahÈmoggallÈno 148 
MahÈrajakkhÈ 84 
MahÈvane K|ÔÈgÈra- 
   sÈlÈyaÑ 169 
MahÈsayanaÑ 113 
MahicchatÈ 45 
MÈ ahosi 180 
MÈ kho tvaÑ mÈrisa 191 
MÈgadhako 167 
MÈ TathÈgataÑ vihesesi 313 
MÈtÈ ca utunÊ hoti 210 
MÈtÈpettikasambhavassa 35 
MÈtugoravakena 
   vuyhamÈno 168 
MÈturakkhitÈ 230 
MÈ tesaÑ aphÈsukamakÈsi 139 
MÈ tvaÑ maÒÒittho 304 
MÈnak|ÔaÑ 114 
MÈ nÈgaÑ ghaÔÔesi 34 
MÈnento 6 
MÈ paraÑ ovadÈhi 312 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈradheyyaÑ 168 
MÈrassa sotaÑ chetvÈ 169 
MÈrena vÈ 286 
MÈro 304 
MÈro tvamasi pÈpima 304 
MÈlÈ 113 
MÈ vÈ ahesuÑ 232 
MÈsÈcitaÑ maÒÒe 313 
MÈ sÈvake upanesi 312 
MÈheva te rittakameva 309 
MigajÈtÈ 65 
MigadÈyo 93 
MigÈramÈtÈ 71, 197 
MigÈramÈtupÈsÈdo 71 
MicchÈdiÔÔhiko 232 
MiddhaÑ 120 
MukhaÑ 120 
MukhasattÊhi 291 
MucchÈ 188 
MucchitÈ 65, 98 
MuÓÉakÈ 314 
MuttagÈhako 52 
Muttamuttako 52 
MutaÑ 16 
MudindriyÈ 84 
MusÈ 23 
M|lajÈtÈ 286 
M|sikaÑ maggayamÈno 315 
MetamÈsado 302 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MettacittÈ 6 
MettÈsahagatena cetasÈ 226 
MettaÑ kÈyakammaÑ 142, 292 
MettaÑ manokammaÑ 293 
MettaÑ vacÊkammaÑ 292 
MethunÈ 110 
Medenti 186 
MedhÈvÊ 91 
MokkhacikaÑ 210 
MoÄi 1 
MoÄiyaphaggunassa avaÓÓaÑ 2 
MaÑ 81 
MaÑsapesi 34, 39 
MaÑsapes|pamÈ 10 

[ Ya ] 
Yakkho 179 
Yattha te 67 
Yatthassa te pÈpakÈ 211 
Yattha viÒÒ| puriso 76 
Yatra hi nÈma 83, 302 
Yato kho te bhikkh| 10 
YathÈ 142 
YathÈkÈmakaraÓÊyo 66, 304 
YathÈ cÈhaÑ 23 
YathÈ taÑ 64 
YathÈ taÑ aviddasuno 274 
YathÈ taÑ Œnando vÈ 157 
YathÈ taÑ d|sÊ mÈro 314 
YathÈ taÑ 
   pubbekatapuÒÒassa 204 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YathÈ taÑ viddasuno 274 
YathÈpaccayaÑ vÈ 25 
YathÈbalasantoso 47 
YathÈbhirantaÑ 54 
YathÈbh|tasmiÑ 130 
YathÈbh|taÑ 121, 127 
YathÈlÈbhasantoso 47 
YathÈsÈruppasantoso 48 
YadicchakaÑ 4 
YadidaÑ 182 
YadidaÑ idhÈgamanÈya 201 
YadidaÑ mahantattena 121 
YadidaÑ vÈdÈdhippÈyo 182 
Yamassa patir|paÑ  
   maÒÒeyyÈtha 184 
Yampi taÑ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ 17 
Yasassino 136 
YÈ ca bÈhirÈ 126 
YÈcitak|pamÈ 10 
YÈ ceva kho pana 126 
YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 157 
YÈyaÑ diÔÔhi 298 
YÈvatÈ candimas|riyÈ 
   pariharanti 305 
YÈvadeva 145, 193 
YÈva brahmalokÈ 147 
YvÈyaÑ bhante vado 
   vedeyyo 206 
YiÔÔhaÑ 232 
Ye keci kusalÈ dhammÈ 121 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
Ye dhammÈ samaÓakaraÓÈ ca 
   brÈhmaÓakarÈ ca 212 
Yena AndhavanaÑ 60 
Yena ca jÊrÊyati 131 
Yena BhagavÈ 59 
Yena BhagavÈ tenupasa~kami 146 
Yena SÈvatthi tena 58 
Yena sudaÑ niccakappaÑ 193 
YenicchakaÑ 4 
Ye vÈ panassu viyattÈ bhikkh| 15 
YesaÑ mayi saddhÈmattaÑ 
   pemamattaÑ 26 
Yo etamabhijÈnÈti 319 
YoggÈcariyo 4 
Yo cÊvara -pa- parikkhÈrahetu 6 
Yo mano pad|seyya 8 
Yo VejayantaÑ pÈsÈdaÑ 319 
YaÑ kiÒci vedanaÑ 199 
YaÑ kho idaÑ pubbe  
   pariÒÒÈtaÑ 24 
YaÑ taÑ parassa 230 
YaÑ taÑ sukhaÑ 192 
YaÑ tumhe nÈdhivÈseyyÈtha 8 
YaÑ n|na mayaÑ yattha agati 67 
YaÑ kho khippameva 
   antaradhÈyati 202 
YaÑ vÈ panaÒÒampi 126 

[ Ra ] 
RajataÑ 75, 113 
Rajjubhedo 114 
Rajopatho 109 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
Rajojallikassa 226 
RatanagharacetiyaÑ 89 
Ratanaca~kamacetiyaÑ 89 
Ratt|parato 113 
RathakaÑ 211 
RathavinÊte 21 
RamaÓÊyaÑ 79, 131 
RÈgadosaparetehi 81 
RÈgarattÈ 81 
RÈjakulamajjhagato 230 
RÈjagahaÑ 40 
RittaÑ 144 
Ritto 180 
Rukkhaphal|pamÈ 10 
Rukkham|likassa 226 
Rukkham|laÑ 119 
RudantÈnaÑ 76 
R|pattÈyaÑ 177 
R|pak|ÔaÑ 114 
R|pe patiÔÔhÈya 177 
R|paÑ 133 
R|paÑ attato 259 
R|paÑ netaÑ mama 17 
Rosanti vihesenti 24 
Rosetha 314 
Rosenti 24, 128 

[ La ] 
La~giÑ 34 
La~gÊti kho bhikkhu 37 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LajjÊ 110 
LapitalÈpanamattena 76 
LabhÈmi paccattaÑ 
   samathaÑ 299 
Labhetha otÈraÑ 314 
LahuÔÔhÈnaÑ 3 
LÈbhÈ 293 
LÈbhÈ no Èvuso 77 
LÈbhÈ vata bhante 147 
Luddo 229 
LeÓaÑ gavesÊ 180 
LokapÈladhammÈ 213 
LokasmiÑ 287 
Loko 85, 104 
LokaÑ 6 
LomahaÔÔhajÈtaÑ 204 
LohitaÒhetaÑ bhikkhave 210 
LohitapÈÓÊ 229 

[ Va ] 
Va~kakaÑ 210 
VaggakaraÓiÑ vÈcaÑ 231 
VagganandÊ 231 
Vaggarato 231 
VaggÈrÈmo 231 
Vacanappathehi 194 
VacasÈ paricitÈ 154 
VaccaghaÔaÑ 144 
VacÊsamÈcÈre 215 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VacchakaÒca apacinÈti 300 
Vacchake 168 
Vacchatare 168 
Vaccho 186 
VajirapÈÓi 179 
VaÒcanaÑ 115 
Vajjhantu 232 
VaÔÔaÑ tesaÑ natthi  
   paÒÒÈpanÈya 25 
VaÓÓato 160 
VaÓÓasampanno 275 
VaÓÓasaddo 31 
Vatakot|halama~galÈni 209 
VattituÒca arahati 178 
Vatthu 114 
VatthusÈyiko 304 
Vadho 115 
VanapatthaÑ 119 
VanaÑ 320 
Vammiko 34 
VayadhammatÈ 128 
ValliÑ 132 
Vasavatti 303 
VassaÑvuÔÔhÈ 41 
VasÊpitÈ bh|tabhabyÈnaÑ 303 
Vahacchinno 315 
VÈcÈbhihÈro 166 
VÈdena vÈdaÑ samÈraddho 172 
VÈdaÑ ÈropessÈma 102 
VÈnaÑ 81 
VÈmanikÈ 103 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈlavedhir|pe 101 
VÈlaÑ kaÓÓe gahetvÈ 173 
VikÈlabhojanaÑ 113 
Vikireyya 7 
VigatÈbhijjhena 120 
VicikicchÈ 220 
VijjÈgato 274 
Vijitasa~gÈmo 84 
ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓaÑ 239 
ViÒÒÈÓaÑ 310 
ViÒÒÈÓabhÈgassa 133 
ViÒÒÈtaÑ 16 
ViÒÒÈpako 53 
ViÒÒuppasatthÈni 298 
VitataÑ 200 
VitudantÈ 291 
Viddhe 276 
Vidhuro 314 
VidhuraÑ sÈvakamÈsajja 319 
Vidh|panena 132 
VinayavÈdÊ 112 
Vinayo 23 
VinaÄÊkataÑ 169 
VinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ 240 
Vineti 172 
VipaÒcitaÒÒ| 85 
VippakatÈ 74 
VipphanditÈni 128 
ViparÈmoso 115 
VipariÓÈmadhammatÈ 128 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VipariÓÈmadhammaÑ 19 
VipariÓataÑ 3 
ViparÊtadassano 232 
Vipulena 6 
Vibh|seti 113 
VimaticchedanÈ pucchÈ 235 
VimalenÈnubuddhaÑ 83 
VimuttasmiÑvimuttamiti 21 
VimuttÈnuttariyaÑ 183 
Vimutti 53, 211 
VimuttiÒÈÓadassanaÑ 53 
Vimokkhena aphassayi 320 
Viyatto 91 
VirÈgÈnupassÊ 199 
VirÈgÈ vimuccati 21 
VirÈgo 21 
VirÈdheyya 303 
VilÈpaÑ vilapitaÑ maÒÒe 182 
VilepanaÑ 113 
VivaÔaÑ 169 
VivariÑsu 74 
VivÈdÈpannÈ 291 
VivittaÑ 118 
VivekaninnaÑ 266 
VissaÔÔho 98 
VisÈkhÈ 197 
VisuddhamattÈnaÑ  
   samanupassati 226 
Vis|kadassanaÑ 113 
Vis|kÈyikÈni 182 
Visena saÑsaÔÔho 275 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VisevitÈni 182 
Visodheyya 4 
VisaÑyutto 22 
ViharatÈyasmÈ 76 
Viharati 110 
Viharanti 138 
VihÈraÑ pavisitvÈ 313 
Vihesetha 314 
Vihesenti 24, 128 
VÊtimissÈ 280 
VÊmaÑsakena 277 
VÊriyÈrambhassa 37 
VÊro 84 
VuÔÔhÈnimaÑ 319 
VuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati 299 
Vedag| 224 
VedallaÑ 13 
VedehikÈ 5 
Vedo 5 
Venayiko 23 
VeyyÈkaraÓaÑ 12 
VeraÒjakÈ 234 
VelÈ 1, 78 
VesÈrajjapatto 182 
VessavaÓo ca mahÈrÈjÈ 203 
VeÄuvanaÑ 40 
Vo 141, 143 
VodÈtÈ 280 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa-udrayÈ 213 
Sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ 62 
SakasmiÑ vijite 178 
SakyakulÈ pabbajito 228 
Sakyaputto 228 
SakaÑ ÈcariyakaÑ 76 
SakkÈro 134 
SakkaÑ so paripucchati 319 
SakkharakathalaÑ 224 
SakkharaÑ gahetvÈ 317 
SakkhipuÔÔho 231 
SaggaÑ lokaÑ upapajjanti 316 
Sa~kaÔiraÑ 315 
Sa~kunÈ sa~kuhadaye 
   samÈgaccheyya 318 
Sa~kusamÈhato 318 
Sa~khato 260 
Sa~khÈ 230 
Sa~khÈranirodho 208 
Sa~gaho 122, 133 
Sa~gahaÑ gacchati 133 
Sa~gahaÑ gacchanti 122 
Sa~gÈhikaÑ 298 
Sa~ghÈÔikaÑ kareyyuÑ 226 
Sa~ghÈÔiyÈ 225 
Saccako NigaÓÔhaputto 170 
Saccato 19 
SaccavÈdÊ 110 
Saccasandho 110 
SaccÈnaÑ bodhÈya 298 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SacchikatvÈ 106 
SacchikiriyÈya 137 
Sace kho -pa- sabbattena 309 
Sace tvaÑ evaÑ anubuddho 312 
Sajotibh|taÑ 179 
SaÒjayo 137 
SaÒjÈnÈti 243 
SaÒÒaggaÑ 20 
SaÓÔhapesuÑ 96 
SaÓhena 6 
Satta rathavinÊtÈni 63 
SatthavÈho 84 
SattÈnaÑ ÈgatiÑ gatiÑ 305 
Sattis|l|pamÈ 10 
Satthari pasÊdati 286 
Satthukappena 64 
SatÈnusÈriviÒÒÈÓaÑ 192 
Sati 120 
Sato sampajÈno 120 
SantarabÈhirÈ 222 
SaddaÑ sutvÈ 147 
SaddhÈ 3, 77 
SaddhÈniviÔÔhÈ 286 
SadvÈrÈ 224 
SadevakaÑ 105 
SadevamanussaÑ 105 
SantappetvÈ 184 
SantuÔÔho 47 
SantuÔÔhikathaÒca 49 
Santo 80, 183 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SanthÈgÈre 173 
Sandassako 53 
SandiÔÔhiko 209 
SandhÈtÈ 111 
Sandhisamalasa~kaÔire 315 
SannipÈta 133, 210 
SannisÈdemi 193 
Sanneyya 222 
SappaÔibhayaÑ 15 
SaparidaÓÉÈ 230 
Sappasir|pamÈ 10 
SabbacetasÈ samannÈharitvÈ 300 
SabbatopabhaÑ 310 
SabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 110 
SabbapÈliphullÈ 152 
Sabbavid| 94 
Sabbasa~khÈrasamathÈya 18 
Sabbasa~khÈrasamatho 80 
SabalaÑ 297 
Sabbasetena vaÄavÈbhirathena 98 
SabrahmakaÑ 105 
SabbÈbhibh| 94 
SabbÈvato kÈyassa 222 
SabbÈvantaÑ 6 
Sabb|padhipaÔinissaggo 80 
Sabbesu dhammesu anupalitto 94 
SabbesaÑ vo SÈriputta 158 
SabbaÑ jaho 94 
SabhÈgato 230 
SamavÈyo 133 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamaggakaraÓiÑ vÈcaÑ  
   bhÈsitÈ 111 
SamagganandÊ 111 
Samaggarato 111 
SamaggÈrÈmo 111 
Sama~gÊbh|to 200 
SamaÓakasaÔÈ 225 
SamaÓadhammÈ  nÈma 214 
SamaÓamalÈ samaÓadosÈ 225 
SamaÓamalÈnaÑ 225 
SamaÓasÈmÊcippaÔipadÈ 255 
SamaÓena vÈ 286 
SamaÓo 209, 224, 226 
SamatikkamÈya 145 
SamathÈya 183 
Samatho 299 
SamantÈ sappadesaÑ 67 
SamantÈ ca gocaragÈmaÑ 79 
SamanupassituÑ 180 
SamanumodiÑsu 65 
SamanuyuÒjanti 10 
SamannesanÈ 277 
SampajjalitaÑ 179 
SampajÈnamusÈ bhÈsitÈ 231 
SampaliveÔhitaÑ 225 
SampavÈretvÈ 184 
SamparikaÉÉheyya 173 
SampahaÑsako 54 
SampÈrutaÑ 225 
Samappito 200 
Sambahulehi 147 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SambÈdho gharÈvÈso 109 
SammappaÒÒÈya passato 207 
SammÈ parihareyya 4 
SammÈsambuddho 94 
SamavÈyo 133 
SambhÈvito 44 
SambhogasaÑsaggo 51 
Samanupassati 17 
Samalehi cintito 83 
Samalo 315 
SamÈdapako 53 
SamÈdÈyeva pakkamati 117 
SamÈdhi 53 
SamÈpanno 110 
SamÈdhisaÑvattanikÈni 298 
SamÈrakaÑ 105 
SammukhÈ 2 
Samuttejako 54 
SamudÈcaranti 130 
Samupaby|Äho 202 
SamullapanasaÑsaggo 51 
Sam|laÑ bhavaÑ udabbahi 311 
SamodhÈnaÑ 121 
SammohavihÈrasmiÑ 194 
SayaÑ abhiÒÒÈya 94 
SayaÑ abhiÒÒÈ 
   sacchikatvÈ 106, 233 
SaraÓaÑ gavesÊ 180 
SallavatÊ 104 
SavanasaÑsaggo 50 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SvÈkkhÈto 25 
SvÈkÈrÈ 84 
SvÈtanÈya 183 
SassataÑ 302 
SassamaÓabrÈhmaÓiÑ 105 
SasnehaÑ 188 
SassÈmikÈ 230 
SahatthÈ 184 
SahadhammikaÑ 179 
Sahampatissa 82 
SahabyataÑ upapajjeyyaÑ 233 
SahasÈkÈro 115 
SahassaÑ nemimaÓÉalÈnaÑ 156 
SahassaÑ lokÈnaÑ 156 
SahÈpalokanÈya 318 
SahÈpi dukkhena 274 
SahÈpi sukhena 274 
SahÈpi somanassena 274 
SÈkhÈpalÈsaÑ 134 
SÈciyogo 115 
SÈÓadhovikaÑ nÈma 173 
SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 107 
SÈdhÈraÓabhogÊ 294 
SÈdhu mayaÑ Èvuso 69 
SÈdhusammatÈ 136 
SÈdhusammato bahujanassa 172 
SÈdhu sÈdhu SÈriputta 157 
SÈpadesaÑ 112 
SÈmaggiyÈ 292 
SÈmaÑ ÒÈtaÑ 209 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈmaÒÒattho 214 
SÈmaÑ diÔÔhaÑ 209 
SÈmaÑ viditaÑ 209 
SÈrajjati 211 
SÈraÓÊyÈ 292 
SÈriputtoti ca pana maÑ 64 
SÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ 134 
SÈreyya 4 
SÈvakÈ sampajjanti 102 
SÈvatthiyÈ niyyÈti 99 
SÈsa~kaÑ 15 
SikkhÈsÈjÊvasamÈpanno 109 
SikhÈbhedo 114 
SippisambukaÑ 224 
SiyÈ cittassa aÒÒathattaÑ 316 
SiyÈ vata me 18 
Siloko 134 
SÊtÈ vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ 222 
SÊtibh|to 94 
SÊlaÑ 53 
SÊlasÈmaÒÒagato viharati 298 
SÊsaveÔhaÑ dadeyya 190 
SÊsavedanÈ honti 190 
SÊsÈnulokÊ 61 
SÊsaÑ vo bhindi 317 
SÊhaseyyÈ 217 
SÊhaseyyaÑ 216 
SukatadukkaÔÈnaÑ 233 
Sukhantipi vijÈnÈti 239 
SukhasÈrÈgÊ 187 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SukhÈya vedanÈya nirodhÈ 187 
SukhÊ assa 275 
SukhaÑ vedeti 226 
Sucibh|tena 110 
SujÈtÈ 4, 87 
SuÓantu dhammaÑ 83 
SuÓÈti gahapati vÈ 108 
Sutadharo 154 
SuttaÑ 12 
Sutasannicayo 154 
SutaÑ 16 
SudhammÈyÈbhito 319 
SupatitthaÑ 79 
SuppakÈsito 169 
SuppaÓihitaÑ me mÈnasaÑ 298 
SuparimadditÈ 8 
Supinak|pamÈ 10 
Subhaddo 95 
Subh|miyaÑ 4 
SumadditÈ 8 
Sumedho 36 
SuladdhalÈbhÈ 54 
SuvaÓÓavaÓÓaÑ kÈyaÑ vivari 181 
SuviÒÒÈpayÈ 84 
SusiraÑ 200 
SusukÈÄakeso 76 
SusaÑvihitakammantÈ 5 
Sekkhassa 36 
SeÔÔho devamanussÈnaÑ 198 
SeÔÔho sajitÈ 303 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SetakaÓÓikaÑ 104 
SetakaÑ 79 
SnehaparetÈ 222 
SnehÈnugatÈ 222 
Sneho 188 
SenÈni 79 
SenÈnigamo 79 
SenÈsanaÑ 118 
SenÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 58 
SeyyathÈpi macchassa 319 
SelantaÑ 131 
Sele yathÈ pabbata- 
   muddhaniÔÔhito 83 
Sevitabbe 274 
So abhikkante 118 
So evaÑ 128 
Sokadhammo 75 
So cakkhunÈ r|paÑ 117 
SoÓÉikÈ dhutto 173 
SoÓÉikÈ kilaÒjaÑ  173 
SotasamphassajÈ 129 
SotÈpattiphalasacchikiriyÈya 301 
Sottiyo 224 
Sottiyena 88 
So dhammaÑ deseti 106 
So niÔÔhaÑ gacchati 103 
Sopi n|nassa 100 
So bhikkhu BhagavantaÑ 
   etadavoca 2 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
So pecca bhavissÈmi 17 SaÑsaÔÔho 2 
So mamassa kilamatho 81 SaÑsayena 210 
So me tvaÑ bhÈgineyyo 

[ Ha ]    hosi 314 
Soratasorato 5 Hatappahate niviÔÔho 229 
SoratÈ 5 HatthavikÈrena 144 

Hatthipadopamo 103 So loko so attÈ 17 
So santuÔÔho 115 
SaÑkicco 186 

Hadaya~gamÈ 112 

SaÑkiÓÓaparikkho 21 
Hadayabhedo 114 

SaÑkiliÔÔha 279 
HaritantaÑ 131 

SaÑkilesadhammo 75 
HalaÑ 81 
HaliddiÑ 7 

SaÑkhittena taÓhÈsa~khaya- HitÈnukampÊ 3 
   vimutto 198 
SaÑghino 135 

HimaviparÈmoso 115 

SaÑghÈÔanikaÑ 298 HirÊ 213 
Hirottappena 213 SaÑghe vÈ viharanto 284 

SaÑvijjanti 280 HÊne kÈye patiÔÔhitÈ 312 

SaÑviggaÑ 204 HutaÑ 232 
SaÑvuto 215 Hupeyya pÈvuso 94 
SaÑsaÔÔhÈ 240 He je kÈÄÊ 5

 



  

M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkÈsi = Karoti (SyÈ, Ka) 123 
Aggaphalavimutti = Maggaphalavimutti (SÊ, SyÈ) 183 
A~gapÈda = AÔanipÈda (SÊ) 116 
A~gasa~kanti ÈrammaÓasa~kanti = A~gasa~kantaÑ 
 ÈrammaÓasa~kantaÑ (SÊ, SyÈ) 158 
A~gulamattaÑ = A~gulimattaÑ (Ka) 7 
Ajajjitanti = Ajaddhukanti (SÊ) 191 
AÒÒatarabrahmasuttena = Bakabrahmasuttena (SÊ, SyÈ, Ka) 
 Bahubrahmakasuttena (®ÊkÈ) 
 SaÑ 1. 146 piÔÔhe passitabbaÑ. 320 
AÒÒÈya = PaÒÒÈya (SÊ) 306 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒaÑ = AÒÒÈkoÓÉaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ) AÒÒÈtakoÓÉaÒÒaÑ (Ka) 92 
AsaÒÒaÑ = AsaÒÒe (Ka) 233 
AÔÔhisa~ghÈtajaÔitÈ = AÔÔhisaÑghÈtaghaÔitÈ (SÊ) 216 
AÉÉha~gulamattaÑ = AÔÔha~gulamattaÑ (SyÈ), AÉÉha~gulimattaÑ (Ka) 7 
AÓÉakÈti = KaÓÉakÈti (Ka), Abhi-®Ôha 1. 425 piÔÔhe passitabbaÑ. 231 
AtappayÈ”ti = AtappiyÈ”ti (SÊ, SyÈ) 45 
AtthatthaÑ = SuttatthaÑ (SyÈ) 13 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AttadvÈdasamÈ = AttadvÈdasamÊ (SÊ) 296 
Atidappito = Atidabbito (Ka) 280 
AtthaÑ pavedento = AtthaÑ parivÈrento (SÊ), 
 AtthapadaÑ vedento (SyÈ) 137 
Athassa = AvassaÑ (SÊ) 161 
AthÈcariya = SÈ Ècariya (SyÈ, Ka) 257 
AdissamÈnena = DissamÈnena (SÊ, SyÈ) 146 
AddilaraÔÔhaÑ = AdilaraÔÔhaÑ (SyÈ), AndhilaraÔÔhaÑ (Ka) 288 
AdhigatapatiÔÔhÈ ayan”ti = ŒgatapaÔivedhÈ ayanti (SÊ, SyÈ) 259 
AdhimuccatÊti = VimuccatÊti (SÊ, SyÈ) 129 
Anantajinoti = Anantajinopi (Ka) 94 
Ananubh|taÑ = Anubh|taÑ (SÊ) 309 
AnÈgate vÈsanatthÈya = AnÈgatatthÈya vÈsanÈ (SÊ, SyÈ, Ka), 
 DÊ-®Ôha 2. 60 piÔÔhe. 86 
AnÈgÈminopi honti = SakadÈgÈminopi honti (SÊ) 9 
AnuppabandhÈ = AppabaddhÈ (SÊ) 155 
AnuppabandhehÊti = AppabaddhehÊti (SÊ) 155 
AntarÈ = AntaraÑ (Ka) 119 
AndhÊbh|to = Andhabh|to (SÊ, SyÈ) 302 
ApabbahitvÈ = Paby|hetvÈ (SyÈ), Paby|hitvÈ (Ka) 202 
AppabandhÈ = PabaddhÈ (SÊ) 155 
AparagoyÈnakÈ = AmaragoyÈnakÈ (SyÈ) 320 
AparÈjitapalla~ke = AparÈjitapalla~kena (SÊ, SyÈ) 192 
Aparipucchato = AparipucchitÈ (SyÈ, Ka) 165 
ApahattÈti = ApagattÈti (SÊ), ŒhatattÈti (SyÈ, Ka) 225 
Abalabalo = Abala-abalo (SÊ) 54 
AbyÈbajjhenÈti = AbyÈpajjhenÈti (SÊ, SyÈ) 6 
AbyÈvaÔÈ = AvÈvaÔÈ (Ka) 67 
AbhippakiritvÈ = AbhikiritvÈ (SyÈ) 99 
AmbapakkamadhuphÈÓitÈdi = ApakkamadhuphÈÓitÈdi (SÊ) 131
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
“AmhÈkaÑ putto jÈto = Amhe sampatvÈ (SÊ), AmhÈkaÑ puttÈ (Ka) 68 
AyÈdÊhi = JarÈdÊhi (SyÈ, Ka) 75 
ArajapÈnÊyaÑ = Œvarake ca pÈniyaÑ (SyÈ), 
 ŒdhÈrake ca pÈniyaÑ ca (SÊ) 212 
Ariyabh|mippattiyÈ = AriyamaggapattiyÈ (SyÈ), 
 Ariyabh|mikhemapattiyÈ (Ka) 220 
Ala~karitvÈ = Na alaÑ karitvÈ (SyÈ), Anala~karitvÈ (Ka) 78 
AvalaÒjaÑ = ValaÒjanaÑ (SyÈ, Ka) 275 
AvicÈretvÈ = AvicÈritvÈ (Ka) 312 
AvijjÈya sammattÈ = AvijjÈsammattÈ (SÊ) AvijjÈsamannÈgatÈ (SyÈ) 39 
Avekkhassu = Apekkhassu (SyÈ) 83 
Avero = Arogo (Ka) 142 
AsamavekkhitvÈti = AsamapekkhitvÈti (SÊ, SyÈ) 167 
Asambaddhena = AsaÑsappantena (SÊ), Asampassantena (SyÈ) 259 
AsaÑvutasa~kÈraÔÔhÈnaÑ = AsaÑvutaÑ sa~kÈradhÈnaÑ (SÊ) 109 
AhametthÈti = AyametthÈti (SyÈ, Ka) 77 
AhÈretvÈ = AsÈÔetvÈ (SÊ), AsÈretvÈ (SyÈ, Ka) 164 
Ahima~gusa = Ahinakula (SÊ, SyÈ) 34 
AhaÑ pana asmi = AhaÑ pana tasmiÑ kÈle (Ka) 32 
AhuÒÈtaÒÒatarassa = AhunaÑyeva aÒÒatarassa (SÊ, SyÈ) 30 

  [ Œ ] 
Œgate mukhaÑ = Œgate kasmÈ mukhaÑ (SyÈ, Ka) 194 
Œgato = Attano (Ka) 40 
Œmoditapamodito = Œmoditasammodito (Ka) 80 
ŒyapÈpuÓanaÑ viya = ŒyaggahaÓaÑ viya (Ka) 249 
ŒlapanametaÑ = ŒlapanamattaÑ (Ka) 231 
ŒvÈhetvÈ = AvhetvÈ (SÊ) 179 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
Œvikatova = Œgatova (SyÈ, Ka) 139 
ŒharitvÈ = OsÈretvÈ (SÊ, SyÈ) 236 
ŒharitvÈ = ŒrabhitvÈ (SyÈ, Ka) 236 
ŒÄindakavÈsimahÈphussadevattherassa = ...mahÈphussattherassa (SÊ), 
 ...mahÈpussattherassa (SyÈ) 267 

  [ I ] 
ItarasakaÔÈni = SabbasakaÔÈni (SÊ) 306 
Idha samosaraÓagÈmo = Idha samosaraÓagÈmoti brÈhmaÓÈnaÑ 
 vasanagÈmo (Ka) 227 

  [ U ] 
Uggahitamattova = Uggahitamattova Ôhapito (SyÈ, Ka) 78 
UcchinditvÈ = UpacchinditvÈ (Ka) 121 
Ujja~gale = Ujja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 152 
UttamasiraÑ = UttamasiravaraÒca (Ka), UttaracÊvaraÑ (SyÈ) 181 
Upanissaye asati kÈtuÑ = Asati upanissayo patikÈtuÑ (SyÈ, Ka) 206 
Upanento = GhaÔento (SÊ, SyÈ) 9 
UpaparikkhitabbaÑ = ParikkhitabbaÑ (SÊ), PaÔivekkhitabbaÑ (Ka) 111 
Upasant|pasanto viya sotÈpanno = Upasant|pasanto sotÈpanno (SÊ) 282 
UpÈdinnakasantatipavattiÔÔhÈne = UpÈdinnakasantÈna- 
 nibbattiÔÔhÈne (Ka) 222 
Uppajjiyeva = Uppajjatiyeva (SyÈ, Ka) 188 
Uppanno aÔÔo = AÔÔe uppanne (SyÈ, Ka) 153 
UppilÈvitattanti uppilÈpanapÊti = UbbilÈvitattanti 
 ubbilÈpanapÊti (SÊ, SyÈ) 24 
UbbÈheyya = UbbÈmeyya (SÊ), UbbÈteyya (SyÈ) 180 
Uma~gasadisaÑ = UmmaggasadisaÑ (SÊ) 119 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
Ekadivase = EkadivasaÑ (SÊ) 71 
EkadivasaÑ = Ekadivase (SyÈ, Ka) 52 
EkÈ-ÈcÈravatÊ = SivÈvatikÈ (SÊ), SilÈvatakÈ (SyÈ) 170 
Ekopi goÓo arogo nÈma = Ekampi golomaÑ arogaÑ nÈma (SÊ), 
 Ekampi goÓaÑ ÈrogyaÑ (Ka) 168 
EtadatthamidaÑ = TasmÈtiha tvaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 107 
EtaÑ = Evanti (SyÈ), Etanti (Ka) 181 
Eva = Evar|paÑ (Ka) 87 
EvamÈdi-ala~kÈropissa = EvamÈdÊsu... (SyÈ, Ka) 99 
Evar|piÑ = Evar|paÑ (SyÈ, Ka) 155 
EvaÑ = EvaÒca evaÒca (SÊ) 13 
Evanti = Etanti (SyÈ, Ka) 129 

  [ O ] 
OnittapattapÈÓin”tipi = OhitapattapÈÓintipi (SÊ) 184 
Olubbha = Olumbha (Ka) 261 
Olokento = Ullokento (SyÈ, Ka) 201 
OvaÔÔikampi = OvaÔÔikÈyampi (Ka) 222 
OsÈpento = OsÈpetvÈ (SÊ) 155 

  [ Ka ] 
KakacokantanaÑ = KakacokkantaÑ (Ka) 130 
KaÔÔhakaÔhalaÑ = KaÔÔhakathalaÑ (SyÈ, Ka) 8 
KatipayaÔÔhÈne = Tatiye ÔhÈne (SÊ) 300 
KatipÈhaÒÒeva = KatipÈhasseva (SÊ, SyÈ) 77 
KatvÈ passeneva pariharanto gacchati = KatvÈ katipaye passeneva  
 pariharanto katipaye 
 gacchati (Ka) 232 
KathÈsamudÈcÈropi = KathÈsamudÈhÈropi (Ka) 54 
KandalamakulasadisÈ = KadalimakulasadisÈ (SyÈ, Ka) 179 
Karato = Ak|Ôo (SÊ), Pharuso (SyÈ, Ka), ®ÊkÈ oloketabbÈ. 244 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KasÈvapacana udakÈnayana- 
   kucchakaraÓaniyyÈsabandhanÈdi = KasÈvasiÒcana-udakadÈnakoccha-
 karaÓanisseÓibandhanÈdi (SÊ) 300 
KapilavatthÈhÈro, sÈ = KapilavatthÈkÈro (SÊ) 41 
KabarÈ ettikÈ nÊlÈ”ti = KÈÄÈ ettikÈ pÈÔaÄÈti (SÊ) 160 
KammakÈrÈnaÑ = KammakarÈnaÑ (SÊ) 29 
KÈkakulalÈdibhattameva = KÈkakulalÈdÊnaÑ bhattameva (SÊ) 38 
KÈmesu micchÈ = MicchÈ (SÊ, Ka) 214 
KÈmo = GantukÈmatÈ (DÊ-®Ôha 1. 190 piÔÔhe) 218 
“KÈya netthÈ”tipi = KÈya nvetthÈtipi (SÊ) 74 
KÈÄakÈrÈmasuttante = KÈlÈmasuttante (SyÈ) 195 
KÈÄatimbarurukkham|le = KÈlambarirukkham|le (Ka), 
 KÈÄadumbarirukkham|le (SyÈ) 195 
KÈÄasÊho = KesarasÊho (SyÈ) 138 
KiÑ kusalagavesÊti = KiÑ kusalaÑ gavesÊti (SyÈ, Ka) 76 
KiÒcehi = KiÒcÈhi (SÊ) 253 
KiÓhÈti kaÓhÈ = KaÓhÈti kaÓhÈ (Ka) 314 
Kimilatthero = Kimbilatthero (SÊ) 142 
KilesagaÓÔharahitÈ = KilesagaÓÔhirahitÈ (SÊ) 137 
Kilesalepanena = Kilesakhepanena (SyÈ) 94 
KisÈbalaketi = Kisabalaketi (SÊ), Kisabaliketi (SyÈ) 168 
KuÔumbiyadhÊtÈ = KuÔumbassa dhÊtÈ (Ka) 87 
KudÈlaÑ = KuddÈlaÑ (SÊ, SyÈ) 37 
KoÔÔhacchÈyÈya = KuÉÉacchÈyÈya (SÊ) 53 

  [ Kha ] 
Khipanto = Nikkhipento (SyÈ, Ka) 155 
KhÊrapako = KhÊr|pago (Ka) 162 
KhÊradhÈrÈmaÓÉaÑ = KhÊradhÈrÈmaÓÉalaÑ (SÊ, SyÈ) 150 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
Gaja~galaÑ = Kaja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 104 
GacchÈmÊti = ŒgacchÈmÊti (SÊ, SyÈ) 286 
GaÓato = BhagavatÈ (Ka) 12 
GaÓanaÑ = GahaÓaÑ (SÊ), Sa~gahaÑ (SyÈ) 122 
GaÓhÈtÊ”ti = DuhÊti (SÊ), DuhatÊti (SyÈ) 160 
GaÓhissati = GaÓhissatÊti (Ka) 301 
GaÓÉaphÈlanaÑ = BhaÓÉapÈlanaÑ (SÊ) 216 
GabbhasaÓÔhitampi = GabbhapatiÔÔhitampi (Ka) 27 
GamanÈbhihÈrato = GamanÈbhinÊhÈrato (SÊ, SyÈ, Ka) 73 
Gamissasi = Nigamissasi (Ka) 275 
Garugaro = Garugaru (SÊ) 312 
GahaÓaÑ = AdhivacanaÑ (SyÈ) 126 
GÈmake = GÈme (SyÈ, Ka) 59 
GÈmaÑ vÈ = NÈmaÑ vÈ (SyÈ, Ka) 230 

  [ Ca ] 
CakkavattÊ = Cakkavatti (SyÈ, Ka) 92 
CakkavÈÄappamÈÓÈya = CakkavÈÄaparimÈÓÈya (SÊ) 127 
CattÈri ca jhÈnÈni = Catasso ca r|pÈvacarasamÈpattiyo (SyÈ, Ka) 135 
CatumaggasambodhÈya = CatusaccasambodhÈya (Ka) 78 
Candimas|riyÈlokappamÈÓoti = CandasuriyÈlokappa mÈÓoti (SÊ) 65 
CÈtakasakuÓÈ = VÈtakasakuÓÈ (SÊ, SyÈ) 196 
CÈti = VÈti (SyÈ, Ka) 173 
CÈtuddisassa = CÈtuddisakassa (Ka), CÈtuddisikassa (SyÈ) 119 
CÈtumasuttaÑ = VatthupamasuttaÑ (SyÈ), TuvaÔaÑ (Ka) 148 
CittarucitaÑ = CittarucikaÑ (SÊ) 257 
CÊvarakuÔidaÓÉakasajjanakÈle = CÊvarakuÔidaÓÉakacchedanakÈle (SyÈ) 116 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
CÊvare = CÊvare tÈva (SyÈ, Ka) 47 
CuÓÓavicuÓÓaÑ = CuÓÓacuÓÓaÑ (Ka) 132 
CetiyapabbatavihÈraÑ = VÈtakasitapabbatavihÈraÑ (SÊ) 195 
Codito = Pesito (SyÈ) 27 
CodanÈlayatthero = GoÓaraviyatthero (SÊ) 187 

  [ Cha ] 
ChÈvÈ = ChavÈ (SÊ), CÈpÈ (Khu 2. 412 TherÊgÈthÈyaÑ) 95 
ChÈvaÑ = ChavaÑ (SÊ), NÈvaÑ (SyÈ) 94 
ChijjitvÈ = ChinditvÈ (SÊ) 317 

  [ Ja ] 
JÈtakaÑ = JÈtakakathaÑ (SyÈ, Ka) 205 
JÈtaÔÔhÈna sÈkiyajanapado = JÈtaÔÔhÈnaÑ sÈkiyajanapade (SÊ) 41 
JÈtar|peneva = Naggar|peneva (SyÈ) 136 
JÈtijarÈbhibh|taÑ = JÈtijarÈbhibh|taÑ ca (SyÈ, Ka) 83 
JÈniÑsu = JÈniÑsu na jÈniÑsu (SÊ, SyÈ) 137 
JÈlentena = JÈlÈpentena (SÊ, SyÈ) 259 
JiÓÓadhanaÑ = NiddhanaÑ (SÊ) 178 
JÊratu = Jiyatu (Ka) 313 
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (SyÈ, Ka) 139 
JahitvÈ = HaritvÈ (SÊ, SyÈ) 144 
JambudhajaÑ = JambusÈkhaÑ (SÊ), ImasmiÑyeva ÔhÈne, na aÒÒesu. 170 

  [ ©a ] 
©ÈÓÈya dassanÈya = ©ÈÓadassanÈya (Ma-®Ôha 1. 328 piÔÔhe) 188 
©ÈtaÒÒatarassÈti = AÒÒÈtaÒÒatarassÈti (SÊ), 
 AÒÒatarassÈti (I, Ma-®Ôha 2. 30 piÔÔhe) 205 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ ®ha ] 
®hapetvÈ pakkÈmituÑ Èrabhi = ®hapetvÈ pakkÈmi (SÊ, SyÈ) 187 
®hÈnuppattiyÈ = ®hÈnuppattikÈya (SyÈ, Ka), Vi-®Ôha 3. 245 piÔÔhe. 91 
®hÈne = VÈde (SyÈ), VÈre (Ka) 178 
®hitÈ paguÓÈ = DhatÈ paguÓÈ (SÊ), ®hitÈ dhatÈ paguÓÈ (SyÈ) 154 
®hitiparittatÈya ca sarasaparittatÈya ca = ®hitiparittatÈ ca 
 sarasaparittatÈ ca (Ka) 128 

  [ Ta ] 
TadatthÈya vivaÔaÑ = NibbÈnapatti-atthÈya (SÊ) 169 
Tassa = TasmÈssa (?) 157 
Tassa ÈgamanavipassanÈviÒÒÈÓaÑ 
   kammakÈrakacittaÑ = Tadassa ÈgamanÊyavipassanÈviÒÒÈÓakamma-
 kÈrakacittaÑ (SÊ), Tadassa ÈgamanÊya- 
 vipassanÈviÒÒÈÓaÑ kammakÈrakacittaÑ (SyÈ) 239 
TantÈvutÈnaÑ vatthÈnaÑ = TantÈvutÈni vatthÈni (SyÈ, Ka) 136 
TasmÈssa = Tassa (SÊ), TasmÈ tassa (SyÈ), TasmÈ sÈ (Ka) 157 
TÈyaÑ = TyÈyaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 309 
TÈva = SÈmaÒÒaÑ tÈva (Ka) 214 
TammayatÈpariyÈdÈnanti = TammayapariyÈdÈnanti (SÊ), 
 TammayaÑ pariyÈdÈnanti (SyÈ) 20 
Tittakarasa-alÈbu = Tittako alÈbu (SÊ, SyÈ) 275 
TittakÈlÈb|ti = TittakÈlÈp|ti (SÊ) 275 
TiyojanasatikaÑ = YojanasatikaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 196 
Tisa~khepaÑ = Tisandhi catusa~khepaÑ (SyÈ, Ka) 211 
Tumhesu kÈraÑ = SakkÈraÑ (SyÈ, Ka) 183 
Te taÑ = Te maÑ (Ka) 77 
Tena paÔivedhadhammena = Tena abhiÒÒÈtena 
 paÔivedhadhammena (SÊ, SyÈ) 286 
Tebh|mikasammasanacÈravedanÈva = Tebh|makasammasanavÈre 
 vedanÈva (SÊ) 242 
TelapÈtiyaÑ = TelacÈÔiyaÑ (SÊ) 167 
TaÑ kÈraÓaÑ agaru assa = TaÑ kÈraÓaÑ (Ka) 179 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TaÑdivase jÈtako = TaÑdivasaÑ jÈtako (SÊ), TaÑdivasajÈtako (SyÈ) 168 
TaÑ dhammaÑ = DhammaÑ (SyÈ, Ka) 78 

  [ Tha ] 
ThambhetvÈ = VikkhambhetvÈ (Ka) 275 
Thirakathoti = ®hitakathoti (SÊ, SyÈ, Ka) 111 
Th|ÓaÑ = Th|naÑ (SyÈ) 104 
TherassÈpi = MÈrassÈpi (SyÈ) 318 

  [ Da ] 
DaÓÉavÈkarÈhÊti = DaÓÉavÈgurÈhÊti (SyÈ, Ka) 67 
Dandho mahÈjaÄo = Andho mahÈjano (SyÈ, Ka) 167 
DandhaÑ = MandaÑ (SÊ) 155 
DamiÄakirÈtasavarÈdimilakkh|naÑ = ...yavanÈdimilakkhÈnaÑ (SÊ) 107 
DassÈmÊti = NessÈmÊti (SyÈ) 230 
DaÄhaÑ = GÈÄhaÑ (SyÈ, Ka) 268 
DÈpesi = AdÈsi (SyÈ, Ka) 195 
DiÔÔhivis|kÈni = DiÔÔhivis|kÈyitÈni (SÊ) 182 
Dinnassa = DÈnassa (Ka) 232 
DivÈdivassa = DivÈdivasaÑ (SyÈ, Ka) 186 
“DukkaÔan”ti = KataÑ dukkatanti (SÊ, SyÈ), SukataÑ dukkaÔanti (Ka) 136 
DuppaÒÒo = Na duppaÒÒo (SÊ, SyÈ) 239 
DubbacÈ = DubbatÈ (SÊ) 2 
DubbiniviÔÔhaÑ = DubbinivijjhaÑ (SyÈ, Ka) 168 
D|racÈrÊ = D|rÈcÈrÊ (SÊ) 110 
Deti = Detu (SÊ) 294 
Devatthero = Revatthero (Ka) 293 

  [ Dha ] 
DhammacakkapaÔilÈbhÈya = DhammacakkhupaÔilÈbhÈya (SyÈ, Ka) 94 
DhammadinnÈ = DhammadinnÈpi (Ka) 255 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
Dhammavassena = Dhammassavanena (SyÈ, Ka) 57 
DhÈtÈti = DhatÈti (SÊ, SyÈ) 154 
DhÊtuÔÔhÈne = DhÊtiÔÔhÈne (SÊ) 43 
DhuvasevanaÑ = DhuvÈsevanaÑ (SÊ), DhurasevanaÑ (SyÈ) 156 
Dh|pitavÈsitaÑ = Dh|pagandhavÈsitaÑ (SyÈ, Ka) 99 
Dhenupake = Dhenupage (SyÈ, Ka) 168 

  [ Na ] 
Na aÒÒÈsi = Na paccaÒÒÈsi (Ka) 46 
NagaraÔÔhÈnassa = Nagarassa (SyÈ, Ka) 167 
Na itaro pakkÈmÊti = TadÈ itaro pakkÈmÊti (SÊ) 300 
Natthayye = Na ayye (SÊ) 257 
NÈtike = NÈdike (SÊ, SyÈ), ®ÊkÈ pana oloketabbÈ. 138 
NatthÊti = Natthi, taÑ (Ka) 302 
NadÊkuÒjantipi = NadÊkuÔÔantipi (SyÈ) 119 
NadÊsotaÑ = NadÊsoto (SyÈ, Ka) 155 
Nandatthere = Nandakatthere (SÊ, SyÈ) 43 
NÈnaÑ natthÊti = NÈnatthaÑ ahosi (Ka) 276 
Na passanti = Na tulayanti (SÊ) 13 
Navapabbajite = VuÉÉhapabbajite (SÊ, SyÈ) 316 
Na hi = NÈpi (SyÈ, Ka) 268 
NiccalitaÑ = NiccalikaÑ (SÊ) 154 
NiddÈpaÒhaÑ nÈma = NaggipaÒhaÑ nÈma (Ka) 185 
NidhÈtabba = Nidhetabba (SÊ, SyÈ, Ka) 112 
NibbattattÈ = Nibbatto (SÊ, SyÈ, Ka) 91 
NibbÈnameva = NibbÈnavevacanameva (SyÈ, Ka) 80 
NirÈhÈrÈ = AppaccayÈ (SÊ) 131 
NivattitvÈ = NivattiÑsu (SÊ) 306 
Nisinnamattasseva = Nisinnamatteyeva (Ka) 90 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
No ca saÑsÈdentÊti na osÈdenti = No ca saÑsÈrentÊti na osÈrenti (Ka) 156 
NaÑ tvaÑ mÈroti = Nanu tvaÑ mÈroti (SÊ) 287 

  [ Pa ] 
Pakkantesu = Apakkantesu (SÊ) 96 
Pakkamanto ca = Pakkamantopi (SÊ) 58 
PakkhittasÊhavasÈ viya ca ajjhosÈya tiÔÔhati = PakkhittasÊhavasÈ viya 
 ca tiÔÔhati (SÊ, SyÈ) 154 
PakkhepaÑ = UpakkhepaÑ (Ka) 121 
PagabbÈti vÈcÈpÈgabbiyena = PagabbhÈti vÈcÈpÈgabbhiyena (SÊ, SyÈ) 183 
PaccayataÓhaÑ = SappaccayataÓhaÑ (SyÈ, Ka) 158 
PaccayaparamparaÑ dassetuÑ = NidÈnaparamparaÑ dassento (Ka) 208 
PaÔijaggamÈnÈ = PaÔijaggiyamÈnaÑ (Ka) 230 
PaÒcasatÈ = PaÒÒÈsa (Ka) 288 
PaÒcÈtapatappanÈdiÑ = PaÒcÈtapakaraÓÈdi (SyÈ, Ka) 186 
PaÒÒÈya adhivacananti = PaÒÒÈyetanti (SÊ, SyÈ, Ka) 37 
PaÔÔacÊvarÈdÊnaÑ = PaÔÔuÓÓacÊvarÈdÊnaÑ (Ka), 
 PattuÓÓacÊvarÈdÊnaÑ (SyÈ) 47 
PaÔicchÈdetumpi = PaÔicchÈdanaÑ (SyÈ, Ka) 136 
PaÔivisamattameva = PaÔiviÑsamattameva (SÊ) 143 
PaÔÔunnaduk|lÈdÊni ca = PaÔÔaduk|lÈdÊni ca (SÊ, SyÈ) 290 
PaÔappamÈÓaÑ = PariggahaÓaÑ (SÊ) 305 
PaÔibÈhituÑ = PaÔippharituÑ (SÊ, SyÈ), PaÔiharituÑ (Ka) 218 
PaÔÔhapanam|lakaÑ = ®hapanam|lakaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 267 
PaÔÔhapentassa = ®hapentassa (SÊ, SyÈ) 267 
PattakÈrÊ = KattabbakÈrÊ (SÊ) 15 
PatijÈto = JÈto (SÊ) 108 
PatiÔÔhÈ = PaÔiyattÈ (Ka) 177 
PatiÔÔhitavimÈnaÑ = Patite vimÈnaÑ (SyÈ, Ka) 270 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PattiyÈyitabbako = PatthiyÈyitabbako (Ka), PaccayÈyitabbako (SyÈ) 111 
Pathavattena = PaÔhavittena (SÊ), PaÔhavaÔÔhena (SyÈ), 
 PathavaÔÔhena (Ka) 309 
PathavÊtalacÈrÊnaÑ = PathavÊtalavÈsÊnaÑ (SyÈ) 121 
PathavÊdhÈtuyeva Èvusoti = PathavÊdhÈtupesÈ (SyÈ), 
 PathavÊdhÈturevesÈ (Ka) 127 
PadaracÈÔi-Èdayo = DÈrucÈÔi-Èdayo (SyÈ) 15 
PabbajjÈsamatthayobbane = PabbajjÈsamatthe vaye (SÊ) 194 
PabhinnavaravÈraÓassa = PabhinnacaravÈraÓassa (Ka) 73 
Payojanavidhi = PayojanÈvadhi (SÊ) 193 
Parampi tehi na ovadati = Na samÈdapetÈ na ovadati (SyÈ), 
 Na samÈdapeti na ovadati (Ka) 44 
Parasuve = Paratare (SÊ), Parapare (Ka) 280 
Parasuve = Paratare (SyÈ), Parapare (Ka) 313 
Paricokkho = Parimokkho (SÊ) 313 
ParipÈkagate ÒÈÓe = ParipÈkakatena ÒÈÓena (SyÈ, Ka) 159 
PariyosÈnamhi = PariyosÈne ca (SyÈ) 107 
ParivÈretvÈ = ParicÈretvÈ (SyÈ, Ka) 200 
PariveÓadvÈraÑ = PariveÓaÔÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 2 
Parisati = ParisatiÑ (SÊ) 155 
ParisÈgatoti = Parisaggatoti (SÊ, SyÈ) 230 
ParihÈrasattÈhaÑ = PharitvÈ ÈhÈrasattÈhaÑ (Ka) 319 
PalagaÓÉo = PhalagaÓÉo (SÊ) 96 
PaliveÔhente = Palibodhante (SyÈ), Palivedhente (Ka) 146 
PavaÔÔamÈnÈ = PavattamÈnÈ (SyÈ, Ka) 29 
Pasatapasata = PasataÑpasataÑ (SÊ), Pasata-addhapasata (SyÈ) 96 
PasÈrento = SaÑghÈÔento (SÊ), SampÈdento (SyÈ) 77 
PahatokÈsaÒca = GatokÈsaÑ (SÊ) 219 
PahariyamÈnopi = VadhÊyamÈnopi (DÊ-®Ôha 1. 191 piÔÔhe) 218 
Pah|tapÈyaso = BahupÈyÈso (SÊ) 288 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pah|tapÈyasaÑ = BalavapÈyÈsaÑ (SÊ) 288 
PaheÓakasakkÈro = PahonakasakkÈro (SyÈ, Ka) 232 
Pahoti = AlaÑ hoti (SyÈ) 125 
PÈÔiyekkÈni = PaÔipÈÔiyÈ etÈni (Ka) 72 
PÈÓÊ = PÈÓi (Ka) 229 
PÈnavattaÑ = PÈdavattaÑ (SÊ), DÈnavattaÑ (SyÈ) 55 
PÈnÊyaparissÈvanakÈle = PÈnÊyapÈnakaparissÈvanakÈle (SÊ) 116 
PÈpi dÈsi = PÈpadÈsi (SyÈ) 5 
PÈyasaÑ = PÈyÈsaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 87 
PÈsÈde = PÈsÈdena (SyÈ, Ka) 204 
PÈsÈdaÑ = VihÈraÑ (SÊ) 197 
PidahitvÈ = SaÑvidahitvÈ (SyÈ, Ka) 143 
Pucchi = Pucchati (SÊ) 62 
PuttadÈrajaÔaÑ chaÉÉetvÈ = PuttadÈrajaÔaÑ bhinditvÈ (SÊ), 
 PuttadÈrajanaÑ chinditvÈ (SyÈ) 92 
PuthukaÑ = PuthukÈ (SÊ), PuthukaggaÑ (SyÈ) 93 
PurÈÓo = PorÈÓo (SÊ) 256 
PupphuÄake = BubbuÄake (SÊ), PubbuÄake (SyÈ) 279 
PupphuÄakehi = BubbuÄakehi (SÊ) 222 
PupphuÄÈ = BubbuÄÈ (SÊ, SyÈ) 87 
Petaggidhammakathiko = Petadhammakathiko (SÊ) 155 
Potheti = HeÔheti (SÊ) 215 

  [ Ba ] 
Baddhagatto = Thaddhagatto (SÊ) 315 
BandhakahÈpaÓo = AndukahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 249 
Bandho = Gedho (Ka) 220 
BahivÈtÈ = BahinikkhamanavÈtÈ (SyÈ) 131 
Bahuraggi = BÈhudatti (SÊ, SyÈ) 96 
BahussutÈnaÑ = BahussutÈnaÑ vÈ (SÊ) 111 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba ] 
Bimbohanampi = Bibbohanampi (Ka) 118 
BodhisattakÈlepi = BodhicariyakÈlepi (SÊ), BodhicaraÓakÈlepi (Ka) 281 
BrahmaparisaÑ = BrahmiÑ parisaÑ (SÊ) 304 
BrÈhmaÓatissabhaye = CaÓÉÈlatiyabhaye (SÊ), CaÓÉÈlatissabhaye (SyÈ) 296 

  [ Bha ] 
BhagavÈ ovÈdaÑ = SatthÈ ovÈdaÑ (SÊ), BhagavÈ etaÑ vÈdaÑ (Ka) 11 
BhagavÈ kira = BhagavÈ hi (Ka) 74 
BhagavÈ pana = BhagavÈ pana tathÈr|paÑ desanaÑ pahÈya (SyÈ, Ka) 107 
BhattapiÓÉamattakena = BhattapiÓÉamattena (SÊ) 256 
Bhavamatthake ÔhitÈ = BhavaviddhaÑsitÈ (SÊ, SyÈ) 259 
BhÈjentassa = Kathentassa (Ka) 123 
BhÈvÈnukkamo = BhavÈnukkamo (SÊ) 106 
Bhikkhubhikkhuniyo = Bhikkhuniyo (SÊ, SyÈ) 215 
BhikkhusaÑghaparivÈro = BhikkhusaÑghaparivuto (SyÈ) 195 
BhikkhusatasahassaÑ = BhikkhusahassaÑ (SÊ, SyÈ) 296 
Bhikkh| vihesemÊti = Bhikkh| rosemi vihesemÊti (SÊ), 
 BhikkhuÑ vinÈseti vihiÑsemÊti (SyÈ) 320 
BhinnapaÔibhÈno = ChinnapaÔibhÈno (SÊ, SyÈ) 11 
BhuÒjanakÈle = VaÄaÒjanakÈle (SÊ, Ka) 116 
Bh|te antÈni = Abh|te antÈ na (SÊ) 310 

  [ Ma ] 
MakkhikÈ = MacchikÈ (SyÈ, Ka) 94 
MakkhikÈvasena vÈ = MucchikÈvasena vÈ (SyÈ), 
 MacchikÈvasena vÈ (Ka) 78 
MaggagamanatthikÈnaÑ = SaggagamanatthikÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 237 
Magga~gÈni = AÔÔha magga~gÈni (SÊ, SyÈ, Ka), ®ÊkÈ oloketabbÈ. 183 
MaggaphalasÈrassa = AggaphalasÈrassa (Ka) 134 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 372 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
Magho = MÈgho (SyÈ, Ka) 202 
MaccharÈyanti = MaccharÈyantÈ (SyÈ) 146 
MaÓÉalabhÈvameva = MaÓÉalabhedameva (SyÈ) 244 
Matena = ManaÑ (SÊ, SyÈ) 184 
ManussakappÈ = ManussakamyÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 308 
MantÈÓiputto = MantÈniputto (SyÈ, Ka) 44 
MandathÈmagatameva = Mandatamagatameva (SÊ, SyÈ) 133 
MayaÑ = MayhaÑ (SyÈ, Ka) 290 
MaricavaÔÔivihÈramahe = MaricavaÔÔiya (SyÈ, Ka) 51 
MahÈ-usabhÈ ca -pa- balavagÈviyo = MahÈ-usabhÈ ca balavagÈviyo (SÊ) 162 
Mahato = Tato (Ka) 168 
MahantabhÈvakathÈ = MahantatÈ (SÊ, SyÈ) 65 
MahantÈya = MahantiyÈ (SÊ) 127 
MahantÈ = MahantÊ (SÊ) 269 
MahÈkoÔÔhitatthero = MahÈkoÔÔhikatthero (SyÈ, Ka) 237 
MahÈjanakÈye sannipatite = MahÈjanakÈyo sannipati, te (Ka) 227 
MahÈjanassa = PakatimahÈjanassa (Ka) 318 
MahÈbhÈrÈti = MahÈ-ejÈti (SÊ), MahÈrÈgÈti (SyÈ) 116 
MahÈmoggallÈnamahÈkassapÈdÊhi = SÈriputtamahÈmoggallÈna... 
 (SÊ, SyÈ), ®ÊkÈ oloketabbÈ. 319 
MÈpahÈrakahÈpaÓo = MÈsakahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 249 
MÈtugÈmenapi = MÈtugÈmena vÈpi (SyÈ), MÈtugÈmena vÈ (Ka) 256 
MÈlÈguÓaparikkhittÈpÊti = MÈlÈguÄaparikkhittÈpÊti (Ka) 230 
MigasaÑghaÑ = MigasaÑghassa (Ka) 283 
M|lam|le khaÓanenapi = M|lapalikhaÓanenapi (SÊ) 5 
M|luppalavÈpivihÈravÈsÊ = MuluppalavÈpivihÈravÈsÊ (SyÈ, Ka) 283 
MorapiÒchakalÈpasadisaÑ = MorakalÈpasadisaÑ (SyÈ, Ka) 79 
MoÄiÑ katvÈ = MoÄÊ viya katvÈ (SÊ) 270 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YathÈ cÈhaÑ na bhikkhaveti = YathÈ vÈhaÑ bhikkhavenÈti (SÊ) 23 
Yasorato = Sorato (SÊ), Yasodharo (SyÈ) 28 
Yassa pana = Yassa (SÊ), ImasmiÑyeva ÔhÈne. 272 
YÈ esÈ = YaÑ eso (SyÈ) 17 
YÈva eva = YÈvade eva (SÊ) 145 
YuttikahÈpaÓo = YottakahÈpaÓo (SÊ, SyÈ) 249 
Yena vÈkÈrena = Yena kÈraÓena (SyÈ, Ka) 23 
Yo = Yo cÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 285 

  [ Ra ] 
RajojalladhÈraÓÈdivatÈni = RajojalladhÈraÓÈdÊni ca kÈnici (Ka) 226 
Rajopathoti = RajÈpathoti (SÊ, SyÈ, Ka) 109 
RaÒjento = Rajjanto (SyÈ) 193 
RattiyÈ bhojanaÑ = RattibhojanaÑ (SÊ), RattiÑ bhojanaÑ (SyÈ, Ka) 113 
“RÈjÈ”ti te maÒÒamÈnÈ = RÈjÈ maÒÒe Ègatoti (SÊ) 307 
Rukkham|le sodhanatthÈya = Rukkham|lasodhanatthÈya (SÊ), 
 Rukkham|laÑ sodhanatthÈya (SyÈ) 88 
R|pajÊvitindriyaÑ = R|pajÊvitindriyaÑ kammajatejodhÈtu cÈti (Ka) 250 

  [ La ] 
LakkhaÓo jotimanti = LakkhaÓo cÈpi manti (SÊ) 92 
LaÒjaÑ = LaÒcaÑ (SyÈ) 114 
Labhati = LabhitvÈ (SyÈ, Ka) 153 
LabhÈpitÈ vissaÔÔhattÈva = LabhÈpetvÈ vissaÔÔhÈti vissaÔÔhattÈ ca (SÊ), 
 LabhitvÈ visaÔÔhÈti visaÔÔhattÈ ca (SyÈ) 243 
LaÄitakaÑ = LaddhigataÑ (SyÈ), NÊlikataÑ (Ka) 310 
LÈyane lÈyanaggaÑ = DÈyane dÈyanaggaÑ (SÊ) 93 
Licchavino tumhe = Licchavino ÈhaÑsu tumhe (SyÈ, Ka) 170 
Lippanti = Limpati (SyÈ, Ka) 229 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ La ] 
LeÓagirivÈsÊ = LoÓagirivÈsÊ (SÊ), SelÈgirivÈsÊ (SyÈ), 
 SenagirivÈsÊ (DÊ-®Ôha 2. 124) 295 
Lokadhammesu = ®hÈnesu (Ka) 283 

  [ Va ] 
VatapadÈni = VattapadÈni (SyÈ, Ka) 202 
VanapabbhÈraÑ = NavaÑ pabbhÈraÑ (SÊ) 117 
VapitaÑ = NivapitaÑ (SÊ) 65 
ValipalitÈdibhÈvaÒca = ValitapalitÈdibhÈvaÒca (SÊ) 131 
VasÈtelapÊtapilotikÈ = VasÈtemitapilotikÈ (SyÈ) 82 
VasÈmÊti = VasissÈmÊti (SyÈ, Ka) 136 
VasantavanaÑ = VasanavanaÑ (SyÈ, Ka) 40 
VaÉÉhÊnÊti = Pussanti vaÉÉhantÊti (SÊ), Phusanti vaÉÉhantÊti (SyÈ) 223 
VattapaÔipattiÑ = VattapaÔivattaÑ (SÊ), AttapaÔipattiÑ (SyÈ) 185 
VatthÈdÊni vÈ = VatthÈni vÈ (SyÈ, Ka) 166 
VatthaÑ viya = PÈrutavatthaÑ viya (SÊ, SyÈ) 223 
VattetvÈ = ®hapetvÈ (Ka) 158 
Vantasinehasambaddhoti = Vantasinehasambandhoti (SyÈ, Ka) 34 
VanditvÈ = VatvÈ (Ka) 296 
VÈde = PavÈde (Ka) 276 
VÈlaÑ = ThÈlaÑ (SyÈ, Ka) 173 
VigatantÈni = VigatantaÑ (SÊ) 217 
VicarantaÑ = Carati (SÊ, SyÈ) 160 
VijjamÈnÈsupi = NipajjamÈnÈsupi (SÊ, SyÈ, Ka) 224 
ViÒÒÈpeti = ©Èpeti (SÊ, SyÈ), Vi-®Ôha 1. 98 piÔÔhe. 106 
ViÒÒÈÓaÑ paccayasambhavaÑ = ViÒÒÈÓasambhavo (Ka) 205 
ViÔabhiÑ = ViÔapiÑ (SÊ), ViÔapaÑ (SyÈ) 271 
Viddho = Giddho (Ka) 50 
VinivattamÈnasÈ = VivaÔamÈnaso (SyÈ), VivittamÈnaso (Ka) 285 
VinetvÈ = Vinento (SÊ) 255 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VibÈdhanatthaÑ = VicchandajananatthaÑ (SÊ, SyÈ) 287 
Vibhijjitan”ti = VisÈritaÑ (SÊ), ViphÈritaÑ (SyÈ, Ka), Khu 5. 56 piÔÔhe. 181 
Viyassa Èyu = Viyassa mÈrassa Èyu (SyÈ) 318 
ViraddhattÈ = ViruddhattÈ (Ka) 318 
ViraddhabhÈvaÑ = ViruddhabhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 178 
VivaÔacchado = Vivattacchado (SÊ) 87 
VivadiÑsu = VicariÑsu (SÊ), VasiÑsu (SyÈ) 215 
VivaritvÈ = PavisitvÈ (SyÈ) 124 
VivekaÔÔhakÈyÈnaÑ = V|pakaÔÔhakÈyÈnaÑ (SyÈ) 49 
Viseso = VisesÈviseso (SÊ, SyÈ) 243 
VissajjetuÑ niÔÔhaÑ gantvÈ = Vissajjetunti niÔÔhaÑ gantvÈ (SÊ) 259 
Viharati = Vicarati (SyÈ, Ka) 139 
VihiÑsanabhÈvato = VihesanabhÈvato (SÊ) 110 
VÊriye = VÊriyena (Ka) 261 
VÊsayojanasataÑ = VÊsayojanasatÈni (SyÈ, Ka) 55 
VuÔÔhavuÔÔhi = VaÔÔhavuÔÔhi (SÊ) 226 
VuÔÔhÈnakaphalasamÈpattiyÈ = VuÔÔhÈnakaphalasamÈpatti (SÊ, SyÈ) 252 
VuttanelaÑ viya = VuttasÊlaÑ viya (SÊ) 111 
VuttaÒhetaÑ = VuttamidaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 12 
VuttaÑ hetaÑ = Vuttampi hetaÑ (SÊ), Vuttampi cetaÑ (SyÈ) 18 
VesÈliÑ saÑvaÔÔitvÈ = VesÈliÑ saÑvijjetvÈ (SÊ), 
 VesÈliparisaÑ gahetvÈ (?) 178 
VodakaÑ = NirodakaÑ (SyÈ) 143 

  [ Sa ] 
Sakalacittena = Sabbacittena (SÊ) 300 
SakalattavÈsaÑ = SakalaÑ taÑ (SyÈ), SakalantaÑ vÈsaÑ (Ka) 68 
SakÈraÓÈ = PakÈravatÊ (Ka) 286 
SakkÈti = Sakkoti (Ka), Evamuparipi. 236 
Sakkhissati = Asakkhi (SÊ, SyÈ, Ka) 74 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SakkontÈpi = AsakkontÈpi (SyÈ) 14 
Sa~garavihÈro nÈma = Pa~guravihÈro nÈma (SÊ), 
 Ma~kuravihÈro nÈma (SyÈ) 276 
Sajotibh|tanti = SaÒjotibh|tanti (SyÈ) 179 
SaÒchÈdetvÈ = SaÒcaritvÈ (Ka) 270 
SaÔÔhikappa = SaÔÔhikappamatta (Ka) 78 
Sattame = Satta (Ka) 269 
SattasattÈhaÑ = SattÈhaÑ (SÊ) 34 
SattakkhattuÑ = SatakkhattuÑ (SÊ), DasakkhattuÑ (SyÈ) 3 
SatthukiccaÑ = EkasatthukiccaÑ (Ka) 278 
SadvÈrÈti sammukhadvÈrÈ = SannadvÈrÈti sammukhadvÈrÈ 
 pannadvÈrÈ (Ka) 224 
SanthÈgÈra = SandhÈgÈra (Ka) 173 
SanthÈgÈreti = SandhÈgÈreti (Ka) 173 
SandacchÈyo = GhanacchÈyo (Ka) 191 
SanimittaÑ = AnimittaÑ (SÊ) 262 
SandacchÈyaÑ = SantacchÈyaÑ (SyÈ, Ka) 119 
SandhÈretuÑ = SantÈnetuÑ (SÊ, SyÈ) 50 
SannicitaÑ = SannicitaÑ viya (SyÈ, Ka) 154 
Sannentassa = Sannantassa (SÊ), Maddantassa (SyÈ), Sandentassa (Ka) 222 
SannetuÑ = SandetuÑ (Ka) 222 
SabbakÈlaÑ = SabbakÈle (SyÈ, Ka) 297 
SabbapÈliphullamiva = SabbÈphÈliphullamiva (SyÈ, Ka) 41 
SabbabhÈgesu = SabbabhÈge (SÊ) 261 
SabbasaÒÒÈya = SaÒÒÈya (SÊ, SyÈ) 243 
SabhÈgatoti = Sabhaggatoti (SÊ, SyÈ) 230 
SabhÈvena = EvaÑ sabhÈvena (Ka) 299 
Samattho = Samatthako (SyÈ, Ka) 145 
SamantÈ = SÈmantÈ (?) 79 
SammaÔÔhena = MaÔÔhena (SÊ, SyÈ) 6 
SammasitvÈ = Sammasanto (SÊ, SyÈ, Ka) 89 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 377 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SamÈpattiphalaÑ = SamÈpattibalaÑ (SÊ) 265 
SamÈnavaÓÓÈ ca = SamÈnavaÓÓÈva (SÊ) 203 
SamudetÊti pavattidukkhapabhÈvikÈ = Samudeti pavattetÊti  
 dukkhappabhÈvikÈ (SÊ) 238 
SambodhiÑ pattakÈle = SambodhisattakÈle (Ka) 192 
SayÈno = SeyyÈnÈ (SyÈ), Sayanto (Ka) 216 
Saroga-uppalÈdÊni = Saroga-uppalÈni (SÊ), Saropaga-uppalÈdÊni (SyÈ, Ka) 85 
Sar|pÈ = Samar|pÈ (SyÈ) 114 
SallavatÊ = SalaÄavatÊ (SÊ) 104 
Saha kÈyena = SahokÈsena (SÊ, SyÈ, Ka), ®ÊkÈ oloketabbÈ. 302 
SahetunÈ = SammÈhetunÈ (SÊ, SyÈ) 94 
SÈtirekÈni = AtirekÈni (SÊ, SyÈ, Ka) 227 
SÈÔakakaÓÓe = DasÈkaÓÓe (SÊ) 136 
SÈÓadhovikaÑ = SÈÓadhovanaÑ (SyÈ, Ka) 173 
SÈdhikamidaÑ = SÈdhikaÑ (SÊ) 122 
SÈdhente = SÈdhentena (Ka) 261 
SÈmaggirasena = SÈmaggivÈsena (SÊ), SÈmaggirase (Ka) 145 
SÈvitÈ = SÈvitaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 290 
SikkhÈpadabaddheneva = SikkhÈpadakkhandheneva (SÊ) 215 
SitaÑ kurumÈno = SitaÑ kurumÈno hasamÈno (SÊ, SyÈ) 255 
SÊtÈni katvÈ = SÊtikatvÈ (SÊ, SyÈ), SÊtaÑ katvÈ (Ka) 119 
SÊtoti maÒÒasi = SÊtoti maÒÒati (SÊ), AtisÊtoti maÒÒasi (SyÈ) 5 
SukatadukkaÔÈnanti 
   sukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnanti sukatadukkatÈnaÑ (SÊ),  
 SukaÔadukkaÔÈnanti sukaÔadukkaÔÈnaÑ (SyÈ) 233 
SukhasÊlako = SÊlako (SÊ) 272 
Suciratena = Sucirakena (SyÈ, Ka) 176 
SutvÈpi = KatvÈpi (SyÈ, Ka)  3 



 M|lapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 378 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sup|ro hoti = Ap|ro hoti (SÊ, SyÈ) 294 
SubbacÈ = SubbacÈpi (SÊ, SyÈ) 3 
SuvaÓÓarasadhÈrÈni siÒcamÈnakÈlo = SuvaÓÓarasadhÈrÈ- 
 vissajjanakÈlo (SÊ, SyÈ) 72 
SusikkhitÈya = SikkhitÈya (SÊ) 294 
Suss|kÈraÑ = SusukÈraÑ (®ÊkÈ) 308 
S|rambaÔÔhassa viya = S|ramuÔÔhassa viya (Ka) 287 
SevitvÈ = PesitvÈ (Ka) 59 
So ÈgantvÈ = Sova me ÈgantvÈ (SÊ) 60 
SoÓotipi = Senotipi (SÊ, SyÈ) 315 
Sottiyena = Sotthikena (SÊ), Sotthiyena (SyÈ, Ka) 88 
Sodakena gattena = Sodake gatte (SÊ) 73 
So mama kilamatho assa = So mamassa kilamatho. 
 Yo mama kilamatho assa (SyÈ) 81 
SaÑyogaÔÔhena = SaÑsaggena (SÊ) 240 
SaÑsayapakkhando = SaÑsayapakkhanno (SÊ, SyÈ) 235 
SaÑvihitakammantÈ = SuÔÔhapitakammantÈ (SÊ), 
 SuÔÔhu ÔhapitakammantÈ (SyÈ) 5 
SaÑsÈdeti = SaÑsÈreti (Ka) 156 
SaÑsÈressantÊti = SaÑsÈdessantÊti (SÊ), SaÑsÊdentÊti (SyÈ, Ka) 74 

  [ Ha ] 
HaÔaÑ = HataÑ (SyÈ, Ka) 17 
HetaÑ = Hoti (Ka) 318 
HotÊti = Hoti (SÊ) 301 
HontÊti = Honti (SÊ) 265 
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